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Příloha
ČLÁNKY
Článek 1
Zkrácené výrazy
Pro účely těchto článků, pokud není výslovně uvedeno jinak:
(i)

"strana" znamená každý stát nebo mezivládní organizaci, na které se vztahují
tyto články;

(ii)

"úřad" znamená agenturu strany pověřenou zápisem průmyslových vzorů;

(iii)

"zápis" znamená zápis průmyslového vzoru, nebo udělení patentu na
průmyslový vzor úřadem;

(iv)

"přihláška" znamená žádost o zápis průmyslového vzoru nebo žádost o
udělení patentu na průmyslový vzor;

(v)

"rozdělená přihláška" znamená přihlášku, jak je uvedeno v článku 8;

(vi)

"rozhodné právo" znamená, pokud je stranou stát, právní předpisy tohoto
státu a v případě, že stranou je mezivládní organizace, právní předpisy, podle
kterých mezivládní organizace působí;

(vii) výrazem "průmyslový vzor" je nutno rozumět "průmyslové vzory" tam, kde
přihláška nebo zápis obsahuje dva nebo více průmyslových vzorů;
(viii) výrazem "osoba" je nutno rozumět jak fyzickou, tak právnickou osobu;
(ix)

"postup před úřadem" znamená každý postup v řízeních před úřadem týkající
se přihlášky nebo zápisu;

(x)

"sdělení" znamená každou přihlášku nebo každou žádost, prohlášení,
dokument, korespondenci nebo jinou informaci týkající se přihlášky nebo
zápisu, které jsou podány u úřadu;

(xi)

"záznamy úřadu" znamenají sbírku informací vedenou úřadem, která se týká a
která obsahuje přihlášky a zápisy, bez ohledu na médium, na kterém jsou
takové informace uchovávány;

(xii) "přihlašovatel" znamená osobu, kterou záznamy úřadu uvádějí, v souladu
s rozhodným právem, jako osobu, která přihlašuje průmyslový vzor, nebo
jinou osobu, která podává nebo jedná ve věci přihlášky;
(xiii) "vlastník" znamená osobu uvedenou v záznamech úřadu jako vlastník zápisu;
(xiv) "Pařížská úmluva" znamená Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového
vlastnictví, podepsanou dne 20. března 1883, v revidovaném a pozměněném
znění;

(xv) "Locarnské třídění" znamená třídění stanovené Locarnskou dohodou zřizující
mezinárodní třídění pro průmyslové vzory, podepsanou v Locarnu dne 8. října
1968, v revidovaném a pozměněném znění;
(xvi) "licencí"
strany;

se rozumí licence na užívání průmyslového vzoru podle práva

(xvii) "vlastník licence" znamená osobu, které byla licence udělena;
(xviii) "prováděcí předpis" znamená prováděcí předpis uvedený v článku 21.
Článek 2
Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí
(1)

[Přihlášky] Tyto články se použijí na národní a regionální přihlášky, které jsou podány u
úřadu nebo pro úřad strany a na jejich rozdělené přihlášky.

(2)

[Průmyslové vzory] Tyto články se použijí na průmyslové vzory, které mohou být
zapsány jako průmyslové vzory podle rozhodného práva.
Článek 3
Přihláška

(1)

[Obsah přihlášky; Poplatek] (a) Strana může požadovat, aby přihláška obsahovala
některé, nebo všechny následující údaje nebo prvky:
(i)

žádost o zápis;

(ii)

jméno a adresu přihlašovatele;

(iii)

pokud má přihlašovatel zástupce, jméno a adresu tohoto zástupce;

(iv)

vyobrazení průmyslového vzoru, jak je stanoveno v prováděcím předpise;

(v)

pokud si přihlašovatel přeje využít právo přednosti z dřívější přihlášky,
prohlášení nárokující právo přednosti z dřívější přihlášky spolu s údaji a
důkazy na podporu prohlášení, které mohou být požadovány podle článku 4
Pařížské úmluvy;

(vi)

pokud si přihlašovatel přeje využít článku 11 Pařížské úmluvy, důkaz, že
výrobek nebo výrobky, které ztělesňují průmyslový vzor nebo ve vztahu k nimž
má být průmyslový vzor použit, byl(byly) vystaven(y) na úřední nebo úředně
uznané mezinárodní výstavě;

(vii) kterýkoliv další údaj nebo prvek stanovený v prováděcím přepise.
(b)
(2)

Za přihlášku může být požadována úhrada poplatku.

[Zákaz dalších požadavků] Pokud se týká přihlášky, nesmí být požadován žádný jiný
údaj nebo prvek, který není uveden v odstavci (1) a článku 10.

(3)

[Několik průmyslových vzorů v téže přihlášce] S výhradou podmínek, které mohou být
stanoveny podle rozhodného práva, může přihláška obsahovat dva nebo více
průmyslových vzorů.

(4)

[Důkaz] Každá strana může požadovat, aby byl přeložen úřadu důkaz, pokud v
průběhu průzkumu přihlášky může úřad důvodně pochybovat o pravdivosti kteréhokoliv
údaje nebo prvku obsaženého v přihlášce.
Článek 4
Zástupci; Adresa pro doručování nebo korespondenční adresa

(1)

[Zástupci, kteří mohou vykonávat praxi] (a) Strana může požadovat, aby ustanovený
zástupce pro účely jakéhokoli řízení před úřadem

(b)

(2)

(i)

měl právo podle rozhodného práva vykonávat praxi před úřadem, pokud jde o
přihlášky a zápisy;

(ii)

uvedl jako svou adresu, adresu na území stanoveném stranou.
Pokud jde o jakýkoliv postup před úřadem, každé jednání zástupce nebo ve
spojení se zástupcem, který splňuje požadavky stanovené stranou podle
pododstavce (a), bude mít účinek jednání přihlašovatele nebo ve spojení s
přihlašovatelem, vlastníkem nebo jinou zainteresovanou osobou, která zástupce
ustanovila.

[povinné zastoupení] (a) S výhradou pododstavce (b) může strana požadovat, aby pro
účely jakéhokoli postupu před úřadem si přihlašovatel, vlastník nebo jiná
zainteresovaná osoba, která nemá bydliště ani skutečnou a výkonnou průmyslovou
nebo obchodní provozovnu na jejím území, ustanovila zástupce.
(b)

Přihlašovatel, vlastník nebo jiná zainteresovaná osoba, která nemá trvalé bydliště
ani skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní provozovnu na jejím
území, může jednat sám před Úřadem, aby podal přihlášku z důvodu data
podání.

(3)

[Adresa pro doručování nebo korespondenční adresa] Strana může v rozsahu, který
nevyžaduje zastoupení v souladu s odstavcem (2), požadovat, aby pro účely jakéhokoli
postupu před úřadem měl přihlašovatel, vlastník nebo jiná zainteresovaní osoba, která
nemá trvalé bydliště ani skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní
provozovnu na jejím území, adresu pro doručování nebo korespondenční adresu na
tomto území.

(4)

[Ustanovení zástupce] Strana přijme, že ustanovení zástupce bude podáno u úřadu
způsobem stanoveným v prováděcím předpise.

(5)

[Zákaz dalších požadavků] S výhradou požadavků článku 10, pokud jde o záležitosti,
kterými se zabývají tyto odstavce, nesmí žádná strana požadovat, aby byly dodržovány
požadavky, které nejsou uvedeny v odstavcích (1) až (4).

(6)

[Oznámení] Pokud není nebo nejsou splněny jeden nebo více požadavků
uplatňovaných stranou podle odstavců (1) až (4), sdělí to úřad přihlašovateli,
vlastníkovi nebo jiné zainteresované osobě a poskytne možnost splnit kterýkoli z těchto
požadavků ve lhůtě stanovené v prováděcím předpise.

(7)

[Nesplnění požadavků] Pokud není nebo nejsou splněny jeden nebo více požadavků
uplatňovaných stranou podle odstavců (1) až (4) ve lhůtě stanovené v prováděcím
přepise, strana může uplatnit takové sankce, jaké stanovuje její právo.
Článek 5
Datum podání

(1)

[Povolené požadavky] (a) S výhradou pododstavce (b) a odstavce (2) přijme strana
jako datum podání přihlášky den, kdy úřad obdrží následující údaje a prvky v jazyce
požadovaném podle článku 10(2):

(b)

(2)

(i)

výslovný nebo implicitní údaj v tom smyslu, že prvky jsou zamýšleny být
přihláškou;

(ii)

údaje umožňující stanovit identitu přihlašovatele;

(iii)

dostatečně jasné vyobrazení průmyslového vzoru;

(iv)

údaje umožňující kontaktovat přihlašovatele nebo, je-li ustanoven, jeho
zástupce.

Každá strana může přijmout jako datum podání přihlášky den, kdy úřad obdrží
spolu s dostatečně jasným vyobrazením průmyslového vzoru pouze některé,
nikoliv všechny ostatní údaje a prvky uvedené v pododstavci (a) nebo je obdrží v
jiném jazyce než v jazyce požadovaném podle čl. 10(2).

[Povolený další požadavek] (a) Strana může stanovit, že datum podání nebude
přiznáno, dokud nebudou uhrazeny požadované poplatky.
(b)

Strana může uplatnit požadavek uvedený v pododstavci (a) pouze tehdy, pokud
uplatňovala takový požadavek v době, kdy začala uplatňovat tato ustanovení.

(3)

[Zákaz dalších požadavků] Pro účely přiznání data podání přihlášce nesmí být
požadován žádný údaj nebo prvek, který není uveden v odstavci (1)(a) a (2)(a).

(4)

[Oznámení a lhůty] V případě, že přihláška není v době jejího přijetí úřadem v souladu
s jedním nebo více příslušnými požadavky podle odstavců (1) a (2), sdělí to úřad
přihlašovateli a poskytne mu možnost, aby tyto požadavky splnil ve lhůtě stanovené
v prováděcím přepise.

(5)

[Datum podání v případě následného splnění požadavků] Pokud ve lhůtě uvedené v
odstavci (4) přihlašovatel splní příslušné požadavky, je dnem podání den, kdy úřad
obdržel všechny údaje a prvky požadované stranou podle odstavců (1) a (2). V
opačném případě je s přihláškou nakládáno, jako by nebyla podána.
Článek 6
Ochranná lhůta pro podání v případě zveřejnění

[Zveřejnění, které zakládá ochrannou lhůtu pro podání] Zveřejněním průmyslového vzoru
během období [12 měsíců] [alespoň šesti měsíců] přede dnem podání přihlášky nebo,
pokud bylo uplatněno právo přednosti, před datem vzniku práva přednosti, není dotčena
novost a / nebo originalita, podle toho, co platí, průmyslového vzoru, pokud k tomu došlo:

(a)

původcem nebo jeho / jejím právním nástupcem;

(b)

osobou informovanou o průmyslovém vzoru oprávněnou k jeho zveřejnění
původcem nebo jeho / jejím právním nástupcem;

(c)

v důsledku zneužití vztahu k původci nebo jeho / jejímu právnímu nástupci.
Článek 7
Požadavek podání přihlášky jménem původce

(1)

[Požadavek, aby přihláška byla podána jménem původce] Strana může požadovat, aby
žádost byla podána jménem původce průmyslového vzoru.

(2)

[Formality, kde je požadavek podání přihlášky jménem původce] Pokud strana
požaduje, aby byla přihláška podána jménem původce průmyslového vzoru, tento
požadavek je splněn, jestliže je jméno původce průmyslového vzoru jako takové
uvedeno v přihlášce a:
(a)

toto jméno se shoduje se jménem přihlašovatele, nebo

(b)

k přihláška je přiloženo, nebo přihláška obsahuje prohlášení o postoupení
průmyslového vzoru z původce na přihlašovatele, které je podepsáno původcem
průmyslového vzoru.
Článek 8
Rozdělení přihlášky

(1)

[Rozdělení přihlášky] Každou přihlášku, která obsahuje dva nebo více průmyslových
vzorů (dále jen "původní přihláška"), může přihlašovatel rozdělit do dvou nebo více
přihlášek (dále jen "rozdělené přihlášky") rozdělením průmyslových vzorů, o jejichž
ochranu bylo žádáno v původní přihlášce, mezi tyto přihlášky.

(2)

[Datum podání a právo přednosti rozdělených přihlášek] Rozdělené přihlášky si
zachovají datum podání původní přihlášky a výhodu nároku práva přednosti, pokud
existuje.

(3)

[Poplatky] (a) Rozdělení přihlášky může podléhat úhradě poplatků.
(b)

Součet splatných poplatků za původní a rozdělené přihlášky nesmí být vyšší, než
součet poplatků, které by byly splatné v případě samostatných původních
přihlášek.
Článek 9
Zveřejnění průmyslového vzoru

(1)

[Žádost o odložení zveřejnění průmyslového vzoru] Na žádost přihlašovatele strana
ponechá průmyslový vzor nezveřejněný po maximální dobu stanovenou jejím
rozhodným právem, s výhradou minimální lhůty stanovené v prováděcím předpise.

(2)

[Poplatky] Za žádost o zachování průmyslového vzoru nezveřejněným může úřad
požadovat úhradu poplatku.

(3)

[Žádost o zveřejnění v návaznosti na žádost o odložení zveřejnění] Pokud bylo
požádáno o odložení zveřejnění průmyslového vzoru, může přihlašovatel nebo
vlastník, podle toho, co platí, kdykoliv během doby platné podle odstavce (1) požádat o
zveřejnění průmyslového vzoru.
Článek 10
Sdělení

(1)

[Způsob předání a formy sdělení] Strana může zvolit způsob předání sdělení a
rozhodnout, zda bude přijímat sdělení v papírové podobě, sdělení v elektronické
podobě nebo v jakékoli jiné formě komunikace.

(2)

[Jazyk sdělení] (a) Strana může požadovat, aby veškerá sdělení byla v jazyce
povoleném úřadem.

(3)

(4)

(5)

(b)

Strana může požadovat, aby v případě, že sdělení není v jazyce povoleném jeho
úřadem, byt dodán v přiměřené lhůtě překlad tohoto sdělení úředním
překladatelem nebo zástupcem do jazyka povoleného úřadem.

(c)

Žádná strana nesmí požadovat osvědčení, notářské ověření, ověření, legalizaci
ani jiné osvědčení jakéhokoli překladu sdělení, s výjimkou případů stanovených v
těchto článcích.

(d)

Bez ohledu na písmeno (c) může každá strana požadovat, aby k překladu
sdělení bylo přiloženo prohlášení, že překlad je pravdivý a přesný.

[Korespondenční adresa, adresa pro doručování a kontaktní údaje] Strana může, s
výhradou ustanovení stanovených v prováděcím předpise, požadovat, aby
přihlašovatel, vlastník nebo jiná zainteresovaná osoba v každém sdělení uvedla:
(i)

korespondenční adresu;

(ii)

adresu pro doručování;

(iii)

jakoukoli jinou adresu nebo kontaktní údaje stanovené v prováděcím předpise.

[Podpis sdělení na papíře] (a) Strana může požadovat, aby sdělení na papíře bylo
podepsáno přihlašovatelem, vlastníkem nebo jinou zainteresovanou osobou. Pokud
strana vyžaduje, aby sdělení na papíře bylo podepsáno, tato strana přijme každý
podpis, který splňuje požadavky stanovené v prováděcím předpise.
(b)

Žádná strana nesmí u žádného podpisu požadovat osvědčení, notářské ověření,
ověření, legalizaci ani jiné osvědčení, s výjimkou případů stanovených v
prováděcím předpise.

(c)

Bez ohledu na pododstavec (b) může kterákoli strana požadovat, aby byly
předloženy důkazy úřadu, pokud úřad může důvodně pochybovat o pravosti
kteréhokoli podpisu sdělení na papíře.

[Sdělení podaná v elektronické formě nebo elektronickými přenosnými prostředky]
Pokud strana povolí podání sdělení v elektronické formě nebo elektronickými
přenosnými prostředky, může požadovat, aby každé takové sdělení bylo v souladu s
požadavky stanovenými v prováděcím předpise.

(6)

[Zákaz dalších požadavků] Žádná strana nesmí požadovat, aby, pokud jde o odstavce
(1) až (5), byly dodrženy jiné požadavky než ty, které jsou uvedeny v tomto článku.

(7)

[Prostředky komunikace se zástupcem] Nic v tomto článku neupravuje způsob
komunikace mezi přihlašovatelem, vlastníkem nebo jinou zainteresovanou osobou a
zástupcem kterékoli takové osoby.
Článek 11
Obnova

(1)

[Žádost o obnovu; Poplatek] (a) Pokud strana umožňuje obnovení doby ochrany, může
požadovat, že obnova je podmíněna podáním žádosti a že tato žádost bude obsahovat
některé, nebo všechny následující údaje:
(i)

údaj o tom, že se žádá o obnovu;

(ii)

jméno a adresu vlastníka;

(iii)

číslo zápisu, jehož se obnova týká;

(iv)

údaj o době ochrany, pro kterou se žádá o obnovu;

(v)

pokud má vlastník zástupce, jméno a adresu tohoto zástupce;

(vi)

pokud má vlastník adresu pro doručování nebo korespondenční adresu, tuto
adresu;

(vi)

pokud je povoleno, aby byla obnova provedena jen pro některé průmyslové
vzory obsažené v zápise, a taková obnova je požadována, uvedení čísla
(čísel) průmyslového(vých) vzoru(ů), pro který(které) se obnova požaduje,
nebo nepožaduje;

(vii) pokud je povoleno, aby žádost o obnovu byla podána jinou osobou než
vlastníkem nebo jeho zástupcem a žádost je podána takovou osobou, jméno a
adresu této osoby.
(b)

Strana může požadovat za obnovu uhrazení poplatku úřadu.

(2)

[Lhůta pro předložení žádosti o obnovu a úhrada poplatku] Strana může požadovat,
aby žádost o obnovu uvedená v odstavci (1)(a) byla předložena a příslušný poplatek
uvedený v odstavci (1)(b) byl uhrazen úřadu ve lhůtě stanovené právními předpisy
strany, s výhradou minimálních lhůt stanovených v prováděcím předpise.

(3)

[Zákaz dalších požadavků] Žádná strana nesmí požadovat splnění jiných požadavků
než těch, které jsou uvedeny v odstavci (1) a (2) a v článku 10, pokud jde o žádost o
obnovu.
Článek 12
Úleva týkající se lhůt

(1)

[Prodloužení lhůt] Strana může poskytnout prodloužení lhůty stanovené úřadem pro
provedení úkonu v řízení před úřadem na dobu stanovenou v prováděcím předpise, je-

li žádost v tomto smyslu u úřadu podána v souladu s požadavky stanovenými v
prováděcím předpise a žádost je podána podle volby strany:

(2)

(i)

před uplynutím lhůty; nebo

(ii)

po uplynutí lhůty a ve lhůtě stanovené v prováděcím předpise.

[Pokračování v řízení] Pokud přihlašovatel nebo vlastník zmeškal lhůtu stanovenou
úřadem pro provedení úkonu v řízení před úřadem a rozhodné právo neumožňuje
prodloužení lhůty podle odstavce (1)(ii), rozhodné právo umožní pokračování v řízení,
pokud jde o přihlášku nebo zápis, a pokud je to nezbytné, navrácení práv
přihlašovatele nebo vlastníka ve vztahu k této přihlášce nebo zápisu, pokud:
(i)

žádost v tomto smyslu je podána u úřadu v souladu s požadavky stanovenými
v prováděcím předpise;

(ii)

všechny požadavky pro uvedený úkon, pro nějž byla lhůta použita, byly
splněny ve lhůtě stanovené v prováděcím předpise.

(3)

[Výjimky] Nelze požadovat poskytnutí prodloužení lhůt podle odstavce (1) nebo
pokračování v řízení podle odstavce (2), pokud jde o výjimky stanovené v prováděcím
předpise.

(4)

[Poplatky] Strana může požadovat, aby byl uhrazen poplatek za žádost podle odstavce
(1) nebo (2).

(5)

[Zákaz dalších požadavků] Žádná strana nesmí požadovat splnění jiných požadavků,
než těch, které jsou uvedeny v odstavcích (1) až (4), pokud jde o úlevu stanovenou
podle odstavce (1) nebo (2), není-li stanoveno jinak v těchto článcích nebo v
prováděcím předpise.

(6)

[Možnost vyjádřit se v případě zamýšleného odmítnutí] Žádost podle odstavce (1) nebo
(2) nelze odmítnout, aniž by přihlašovateli či vlastníkovi byla dána možnost v přiměřené
lhůtě vyjádřit se k zamýšlenému zamítnutí.
Článek 13
Navrácení práv poté, co úřad shledal, že byla vynaložena náležitá péče nebo
neúmyslnost

(1)

[Navrácení práv po zjištění úřadem náležité péče nebo neúmyslnosti] Strana stanoví,
že pokud přihlašovatel nebo vlastník nedodržel lhůtu pro provedení úkonu v řízení před
úřadem a toto nedodržení lhůty má přímé důsledky, které způsobily ztrátu práv, pokud
jde o přihlášku nebo zápis, úřad navrátí práva přihlašovateli nebo vlastníkovi k této
přihlášce nebo zápisu, pokud:
(i)

žádost v tomto smyslu je podána u úřadu v souladu s požadavky stanovenými
v prováděcím předpise;

(ii)

žádost je podána a všechny požadavky k uvedenému úkonu, pro který byla
lhůta stanovena, byly splněny ve lhůtě stanovené v prováděcím předpise;

(iii)

tato žádost uvádí důvody nedodržení lhůty; a

(iv)

úřad zjistí, že k nedodržení lhůty došlo přes vynaložení náležité péče
vyžadované okolnostmi, nebo, podle volby strany, že každé zpoždění bylo
neúmyslné.

(2)

[Výjimky] Nelze požadovat umožnění navrácení práv podle odstavce (1), pokud jde o
výjimky stanovené v prováděcím předpise.

(3)

[Poplatky] Strana může požadovat, aby byl uhrazen poplatek, pokud jde o žádost podle
odstavce (1).

(4)

[Důkaz] Strana může požadovat, aby bylo podáno u úřadu prohlášení nebo jiný důkaz
na podporu důvodů uvedených v odstavci (1)(iii), ve lhůtě stanovené úřadem.

(5)

[Možnost vyjádřit se v případě zamýšleného zamítnutí] Žádost podle odstavce (1)
nesmí být zcela ani částečně odmítnuta, aniž by žádající straně byla dána možnost
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k zamýšlenému zamítnutí žádosti.
Článek 14
Žádost o zápis licence nebo zástavního práva

(1)

[Požadavky týkající se žádosti o zápis licence] Pokud právo smluvní strany umožňuje
zápis licence, může tato strana požadovat, aby žádost o zápis:
(i)

byla podána v souladu s požadavky stanovenými v prováděcím předpise, a

(ii)

byla doprovázena podpůrnými doklady stanovenými v prováděcím předpise.

(2)

[Poplatky] Pokud jde o zápis licence, může úřad požadovat zaplacení poplatku.

(3)

[Jedna žádost] Jedna žádost je dostatečná, i když se licence vztahuje k více než
jednomu zápisu za předpokladu, že jsou v žádosti uvedena zápisná čísla všech
dotčených zápisů, vlastník a držitel licence jsou stejní pro všechny zápisy a žádost
uvádí rozsah licence ve vztahu ke všem zápisům.

(4)

[Zákaz dalších požadavků] (a) Žádné jiné požadavky, než ty uvedené v odstavci (1) až
(3) a v článku 10 nesmí být požadovány s ohledem na zápis licence. Zejména nelze
vyžadovat následující:

(b)

(i)

dodání osvědčení o zápisu průmyslového vzoru, který je předmětem licence;

(ii)

údaje o finančních podmínkách licenční smlouvy.
Pododstavcem (a) nejsou dotčeny jakékoli závazky existující podle práva strany
týkající se poskytování informací k jiným účelům, než je zápis licence.

(5)

[Důkaz] Úřad může požadovat, aby mu byl přeložen důkaz, pokud lze důvodně
pochybovat o pravdivosti kteréhokoliv údaje obsaženého v žádosti nebo v kterémkoli
podpůrném dokumentu.

(6)

[Požadavky týkající se přihlášky] Odstavce (1) až (5) se použijí mutatis mutandis na
žádosti o zápis licence, pokud jde o přihlášku, pokud právo strany umožňuje takový
zápis.

(7)

[Žádost o zápis zástavního práva] Odstavce (1) až (5) se použijí mutatis mutandis na
žádosti o zápis zástavního práva ve vztahu k přihlášce nebo zápisu.

Článek 15
Žádost o změnu nebo zrušení zápisu licence nebo zástavního práva
(1)

[Požadavky týkající se žádosti o změnu nebo zrušení zápisu licence] Pokud právo
strany umožňuje zápis licence, může tato strana požadovat, aby žádost o změnu nebo
zrušení zápisu licence:
(i)

byla podána v souladu s požadavky stanovenými v prováděcím předpise, a

(ii)

byla doprovázena podpůrnými doklady stanovenými v prováděcím předpise.

(2)

[Požadavky týkající se žádosti o zrušení zápisu zástavního práva] Odstavec (1) se
použije mutatis mutandis na žádosti o zrušení zápisu zástavního práva.

(3)

[Další požadavky] Článek 14 (2) až (5) se použije mutatis mutandis na žádosti o změnu
nebo zrušení zápisu licence a na žádosti o zrušení zápisu zástavního práva.
Článek 16
Účinky nezapsání licence

(1)

[Platnost zápisu a ochrany průmyslového vzoru] Absence zápisu licence u úřadu nebo
u jakéhokoli jiného orgánu strany se nedotýká platnosti zápisu průmyslového vzoru,
který je předmětem licence, ani ochrany tohoto průmyslového vzoru.

(2)

[Určitá práva držitele licence] Strana nemůže vyžadovat zápis licence jako podmínku
pro jakékoli právo, které držitel licence může mít podle práva této strany na účast v
řízení pro porušení zahájeném vlastníkem nebo prostřednictvím takového řízení na
získání náhrady škody vyplývající z porušení průmyslového vzoru, který je předmětem
licence.
Článek 17
Údaj o licenci

Pokud právní předpisy strany požadují údaj o tom, že průmyslový vzor je užíván na základě
licence, úplné nebo částečné nesplnění tohoto požadavku nemá vliv na platnost zápisu
průmyslového vzoru, který je předmětem licence, ani na ochranu tohoto průmyslového vzoru.
Článek 18
Žádost o záznam změny vlastnictví
(1)

[Požadavky týkající se žádosti o záznam] (a) Dojde-li ke změně v osobě vlastníka,
strana připustí, aby žádost o záznam změny podal buď vlastník, nebo nový vlastník.
(b)

Strana může požadovat, aby žádost obsahovala některé, nebo všechny údaje
stanovené v prováděcím předpise.

(2)

[Požadavky týkající se podkladů pro záznam změny vlastnictví] (a) Pokud změna
vlastnictví vyplývá ze smlouvy, může strana požadovat, aby k žádosti byl přiložen,
podle volby strany žadatele, jeden z prvků stanovených v prováděcím předpise.
(b)

Pokud změna vlastnictví vyplývá z fúze, může strana požadovat, aby k žádosti
byla přiložena kopie dokladu, který pochází od příslušného orgánu a svědčí o
fúzi, jako je kopie výpisu z obchodního rejstříku, která je ověřená orgánem, který
doklad vydal, notářem nebo jiným příslušným orgánem veřejné moci, jako
odpovídající originálu dokladu.

(c)

Dojde-li ke změně v jednom nebo více, ale ne všech z několika spoluvlastníků, a
tyto změny vlastnictví vyplývají ze smlouvy nebo fúze, může strana požadovat,
aby každý spoluvlastník, u kterého k žádné změně vlastnictví nedošlo, dal svůj
výslovný souhlas ke změně ve vlastnictví v dokumentu podepsaném tímto
spoluvlastníkem.

(d)

V případě, že změna vlastnictví nevyplývá ze smlouvy nebo fúze, ale z jiného
důvodu, například ze zákona nebo rozhodnutí soudu, může strana požadovat,
aby k žádosti byla přiložena kopie dokladu prokazující změny, a že tato kopie je
potvrzena, že je v souladu s originálním dokladem, orgánem, který vydal
dokument, notářem nebo jiným příslušným orgánem veřejné moci.

(3)

[Poplatky] Strana může požadovat, aby, pokud jde o žádost, byl uhrazen poplatek
úřadu.

(4)

[Jedna žádost] Jedna žádost je dostatečná, i když se změna týká více než jednoho
zápisu za předpokladu, že vlastník a nový vlastník jsou tíž v každém zápisu a že jsou
v žádosti uvedena čísla všech zápisů, kterých se změna týká.

(5)

[Změna vlastnictví přihlášky] Odstavce (1) až (4) se použijí mutatis mutandis, pokud se
změna vlastnictví týká přihlášky za předpokladu, že není-li číslo dotčené přihlášky
dosud vydáno, nebo není známo přihlašovateli nebo jeho zástupce, žádost identifikuje
přihlášku, jak je stanoveno v prováděcím předpise.

(6)

[Zákaz dalších požadavků] Žádná strana nesmí požadovat, aby byly splněny jiné
požadavky než ty, které jsou uvedeny v odstavcích (1) až (5) a v článku 10, pokud jde
o žádost o záznam změny vlastnictví.

(7)

[Důkaz] Strana může požadovat, aby byl úřadu předložen důkaz, nebo doplňující
důkaz, pokud se použije odstavec 2(b) nebo (d), má-li úřad důvodné pochybnosti o
pravdivosti kteréhokoli údaje obsaženého v žádosti nebo kterémkoli dokladu uvedeném
v tomto článku.
Článek 19
Změny jmen nebo adres

(1)

[Změna jména nebo adresy vlastníka] (a) Pokud nedojde ke změně v osobě vlastníka,
ale dojde ke změně v jeho jméně a / nebo adrese, každá strana přijme, že žádost o
záznam změny úřadem je učiněna vlastníkem ve sdělení uvádějícím číslo dotčeného
zápisu a změnu, která má být zaznamenána.
(b)

Strana může požadovat, aby žádost obsahovala některé, nebo všechny údaje
stanovené v prováděcím předpise.

(c)

Strana může požadovat, pokud jde o tuto žádost, že bude uhrazen poplatek
úřadu.

(d)

Jedna žádost je dostatečná, i když se změna týká více než jednoho zápisu za
předpokladu, že zápisná čísla všech dotčených zápisů jsou uvedena v žádosti.

(2)

[Změna jména nebo adresy přihlašovatele] Odstavec (1) se použije mutatis mutandis,
pokud se změna týká jedné nebo několika přihlášek nebo současně jedné nebo
několika přihlášek a jednoho nebo několika zápisů za předpokladu, že, pokud číslo
kterékoli dotčené přihlášky dosud nebylo vydáno nebo není známo přihlašovateli nebo
jeho zástupci, žádost identifikuje tuto přihlášku jiným způsobem stanoveným v
prováděcím předpise.

(3)

[Změna jména nebo adresy zástupce nebo doručovací adresy] Odstavec (1) se použije
mutatis mutandis na každou změnu jména nebo adresy zástupce, pokud existuje, a na
každou změnu týkající se adresy pro doručování, pokud existuje.

(4)

[Zákaz dalších požadavků] Žádná strana nesmí požadovat splnění jiných požadavků
než těch, které jsou uvedeny v odstavcích (1) a (2) a v článku 10, pokud jde o žádost
uvedenou v tomto článku. Zejména nelze požadovat předložení jakéhokoli potvrzení
týkající se změny.

(5)

[Důkaz] Každá strana může požadovat, aby byl předložen úřadu důkaz, pokud úřad
může důvodně pochybovat o pravdivosti kteréhokoli údaje obsaženého v žádosti.
Článek 20
Oprava chyb

(1)

(2)

[Žádost]
(a)

Pokud přihláška, zápis nebo kterákoli žádost sdělená úřadu týkající se přihlášky
nebo zápisu obsahuje chybu, která se netýká rešerše nebo věcného průzkumu a
která je opravitelná úřadem podle rozhodného práva, úřad přijme, že tato žádost
o opravu této chyby v záznamech a publikacích úřadu může být učiněna
sdělením úřadu podepsaném přihlašovatelem nebo vlastníkem.

(b)

Strana může požadovat, aby k této žádosti byla připojena nahrazující část nebo
část zahrnující opravu nebo, v případě použití odstavce (3) taková nahrazující
část nebo část obsahující opravu pro každou přihlášku a zápis, k nimž se žádost
vztahuje.

(c)

Strana může požadovat, že žádost podléhá prohlášení strany žadatele o tom, že
k chybě došlo v dobré víře.

(d)

Strana může požadovat, že žádost podléhá prohlášení žádající strany o tom, že
uvedená žádost byla podána bez zbytečného odkladu nebo, podle volby strany,
že byla podána bez úmyslného prodlení po odhalení chyby.

[Poplatky]
(a)

S výhradou pododstavce (b), může strana požadovat, aby byl uhrazen poplatek,
pokud jde o žádost podle odstavce (1).

(b)

Úřad opraví své vlastní chyby z moci úřední nebo na žádost bez poplatku.

(3)

[Jedna žádost] Článek 18(4) se použije mutatis mutandis na žádosti o opravu chyby za
předpokladu, že chyba a požadovaná oprava jsou tytéž pro všechny přihlášky a
dotčené zápisy.

(4)

[Důkaz] Strana může pouze požadovat, aby na podporu žádosti byl podán u úřadu
důkaz, pokud může úřad důvodné pochybovat, že údajná chyba je skutečně chybou,
nebo pokud lze důvodně pochybovat o pravdivosti jakéhokoli obsahu nebo jakéhokoliv
dokumentu podaného v souvislosti s žádostí o opravu chyby.

(5)

[Zákaz dalších požadavků] Žádná strana nesmí požadovat splnění jiných formálních
požadavků než těch, které jsou uvedené v odstavcích (1) až (4), pokud jde o žádost
uvedenou v odstavci (1), pokud není stanoveno jinak těmito články nebo v prováděcím
předpise.

(6)

[Vyloučení] Strana může vyloučit použití tohoto článku, pokud jde o kteroukoli chybu,
která musí být opravena v této straně podle postupu pro nové vydání zápisu.
Článek 21
Prováděcí předpis

(1)

(2)

[Obsah] Prováděcí předpis podle těchto článků stanoví pravidla týkající se:
(i)

záležitostí, o kterých tyto články výslovně stanoví, že jsou stanoveny v
prováděcím předpise;

(ii)

jakékoli informace užitečné při provádění ustanovení těchto článků;

(iii)

všech administrativních požadavků, záležitostí nebo postupů.

[Rozpor mezi články a prováděcím předpisem] V případě rozporu mezi těmito články a
prováděcím předpisem mají články přednost.

[Konec dokumentu]

