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PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ
Pravidlo 1
Zkrácené výrazy
(1)

(2)

[Zkrácené výrazy definované v prováděcím předpise] Pro účely tohoto prováděcího
předpisu, pokud není výslovně uvedeno jinak:
(i)

"článek" se vztahuje na konkrétní článek článků;

(ii)

"výhradní licence" znamená licence, která se poskytuje pouze jednomu
vlastníkovi licence a která vylučuje vlastníka z užívání průmyslového vzoru a z
udělení licencí každé další osobě;

(iii)

"jediná licence" znamená licence, která se poskytuje pouze jednomu
vlastníkovi licence a která vylučuje vlastníka z udělování licencí každé další
osobě, ale nevylučuje vlastníka z užívání průmyslového vzoru;

(iv)

"nevýlučná licence" znamená licence, která nevylučuje vlastníka z užívání
průmyslového vzoru nebo z poskytování licencí každé další osobě.

[Zkrácené výrazy definované v článcích] Zkrácené výrazy definované v článku 1 pro
účely článků mají stejný význam pro účely tohoto prováděcího předpisu.
Pravidlo 2
Podrobnosti týkající se přihlášky

(1)

[Další požadavky podle článku 3] Kromě požadavků stanovených v článku 3, může
strana navíc požadovat, aby přihláška obsahovala některé, nebo všechny následující
údaje nebo prvky:
(i)

určení výrobku nebo výrobků, které ztělesňují průmyslový vzor, nebo ve
vztahu k nimž má být průmyslový vzor použit;

(ii)

označení třídy podle Locarnského třídění, do které patří výrobek, který
představuje průmyslový vzor, nebo ve vztahu k němuž má být průmyslový
vzor použit;

(iii)

nárok;

(iv)

prohlášení o novosti;

(v)

popis;

(vi)

údaje o totožnosti původce průmyslového vzoru;

(vii) prohlášení, že původce je sám / sama původcem průmyslového vzoru;
(viii) pokud přihlašovatel není původcem průmyslového vzoru, prohlášení o
převodu nebo jiný důkaz o převedení průmyslového vzoru na přihlašovatele;
(ix)

název státu, jehož příslušníkem je přihlašovatel, název státu, v němž má
přihlašovatel bydliště, pokud takové je, a název státu, ve kterém má
přihlašovatel skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní provozovnu,
pokud taková je;

(x)

údaj o každé dřívější přihlášce nebo zápise, nebo jiné informace, kterých si je
přihlašovatel vědom a které by mohly mít vliv na způsobilost k zápisu
průmyslového vzoru;

(xi)

pokud si přihlašovatel přeje zachovat průmyslový vzor po určitou dobu
nezveřejněný, žádost v tomto smyslu;

(xii) pokud přihláška obsahuje více než jeden průmyslový vzor, údaj o počtu
průmyslových vzorů v ní obsažených;
(xiii) údaj o době ochrany, pro kterou je přihláška podána;
(xiv) pokud strana požaduje uhrazení poplatku za přihlášku, důkaz, že platba byla
provedena.
(2)

[Požadavky v případě rozdělených přihlášek] Pokud si přihlašovatel přeje, aby byla
přihláška považována za rozdělenou přihlášku:
(a)

údaj, že si přeje, aby přihláška byla za takovou považována;

(b)

číslo a datum podání původní přihlášky.
Pravidlo 3
Podrobnosti týkající se vyobrazení průmyslového vzoru

(1)

(2)

[Forma vyobrazení průmyslového vzoru] (a) Vyobrazení průmyslového vzoru, podle
volby přihlašovatele, musí být ve formě:
(i)

fotografie;

(ii)

grafické reprodukce,

(iii)

jakékoli jiné vizuální representace připuštěné úřadem;

(iv)

kombinace kterýchkoli z výše uvedených.

(b)

vyobrazení průmyslového vzoru může být, podle volby přihlašovatele, barevné
nebo černobílé.

(c)

průmyslový vzor musí být vyobrazen samostatně s vyloučením jakýchkoli jiných
záležitostí.

[Podrobnosti týkající se vyobrazení] vyobrazení průmyslového vzoru může obsahovat:

(3)

(a)

přerušované nebo tečkované čáry k označení částí, pro něž není ochrana
požadována;

(b)

stínování, aby byly zřejmé obrysy nebo objem trojrozměrného průmyslového
vzoru.

[Pohledy] (a) Průmyslový vzor může být, podle volby přihlašovatele, zdokumentován
jedním pohledem, který plně vyjevuje vzhled průmyslového vzoru, nebo několika
různými pohledy, které plně vyjevují vzhled průmyslového vzoru.
(b)

(4)

Bez ohledu na pododstavec (a) může úřad požadovat další, specifické pohledy,
pokud jsou tyto pohledy nezbytné pro úplné vyjevení průmyslového vzoru.
Nicméně dodatečné pohledy, které vyjevují nové znaky nemusí být přijaty.

[Počet kopií vyobrazení] Nesmí být požadováno více než jedna kopie každého
vyobrazení průmyslového vzoru, pokud je přihláška podána elektronicky a ne více než
tři kopie, je-li přihláška podána na papíře.

Pravidlo 4
Podrobnosti týkající se zástupců, adresy pro doručování nebo korespondenční adresy
(1)

[Ustanovení zástupce podle článku 4(4); Plná moc] (a) Kdykoliv strana umožňuje nebo
vyžaduje, aby přihlašovatel, vlastník nebo jiná zainteresovaná osoba byla zastoupena
před úřadem, může požadovat,aby byl zástupce ustanoven v samostatném sdělení
(dále jen "plná moc") s uvedením jména přihlašovatele, vlastníka nebo jiné
zainteresované osoby, podle toho, co platí, stejně jako jména a adresy zástupce.
(b) Plná moc se může vztahovat na jednu či více přihlášek a / nebo zápisů
uvedených v plné moci nebo, s výhradou výjimek uvedených zmocňující osobou,
pro všechny stávající i budoucí přihlášky a / nebo zápisy této osoby.
(c)

Plná moc může omezit pravomoci zástupce na určité úkony. Každá strana může
požadovat, aby plné moci, podle kterých zástupce má právo vzít přihlášku zpět
nebo se vzdát zápisu, obsahovaly výslovné vyjádření v tomto smyslu.

(d)

Pokud je u úřadu podáno sdělení osobou uvedenou ve sdělení jako zástupce, ale
úřad v době obdržení sdělení nemá požadovanou plnou moc, může strana
požadovat, aby byla plná moc předložena úřadu ve stranou stanovené lhůtě,
která nesmí být kratší než jeden měsíc ode dne výzvy takové osoby k předložení
plné moci. Každá strana může stanovit, že, pokud není plná moc předložena
úřadu ve stranou stanovené lhůtě, sdělení učiněné touto osobou nemá žádný
účinek.

(2)

[Uvádění plné moci] Strana může požadovat, aby veškerá sdělení podaná u úřadu
zástupcem pro účely řízení před úřadem, obsahovala odkaz na plnou moc, na jejímž
základě zástupce jedná.

(3)

[Lhůtu podle článku 4(6)] Lhůta uvedená v článku 4(6) nesmí být kratší než jeden
měsíc od data oznámení uvedeného v tomto článku.

(4)

[Důkaz] Strana může požadovat, aby byl úřadu podán důkaz, pokud může úřad
důvodně pochybovat o pravdivosti kteréhokoli údaje obsaženého v kterémkoli sdělení
uvedeném v odstavci (1).

Pravidlo 5
Podrobnosti týkající se data podání
[Lhůta podle článku 5(4)] Lhůta uvedená v článku 5(4) nesmí být kratší než jeden měsíc od
data oznámení uvedeného v tomto článku.
Pravidlo 6
Podrobnosti týkající se zveřejnění
[Minimální doba podle článku 9(1)] Minimální doba uvedená v článku 9(1) je šest měsíců od
data podání nebo, kde je uplatňováno právo přednosti, od data práva přednosti.
Pravidlo 7
Podrobnosti týkající se sdělení
(1)

[Podrobnosti týkající se článku 10(3)] (a) Strana může požadovat, aby korespondenční
adresa uvedená v článku 10(3)(i) a adresa pro doručování uvedená v článku 10(3)(ii)
byly na území stanoveném touto stranou.
(b)

(2)

Strana může požadovat, aby přihlašovatel, vlastník nebo jiná zainteresovaná
osoba uvedla v každém sdělení některé nebo všechny následující kontaktní
údaje:
(i)

telefonní číslo;

(ii)

faxové číslo;

(iii)

e-mailovou adresu.

[Údaje uváděné spolu s podpisem sdělení na papíře] Strana může požadovat, aby
spolu s podpisem fyzické osoby, která se podepisuje, bylo uvedeno:
(a)

tiskacími písmeny příjmení nebo hlavní jméno a křestní nebo druhé jméno nebo
jména této osoby, nebo, dle volby této osoby, jméno nebo jména běžně
používaná uvedenou osoby;

(b)

údaje o funkci, ve které se tato osoba podepsala, pokud tato funkce není zřejmá
z obsahu sdělení.

(3)

[Datum podpisu] strana může požadovat, aby spolu s podpisem bylo uvedeno datum,
kdy k podpisu došlo. Pokud je takový časový údaj požadován, ale není uveden, bude
za datum podpisu považováno datum, kdy sdělení nesoucí podpis úřad obdržel, nebo,
v případě, že to strana umožňuje, datum dřívější než toto datum.

(4)

[Podpis sdělení na papíře] Je-li sdělení úřadu na papíře a vyžaduje se podpis, tato
strana:
(i)

přijme, s výhradou bodu (iii), vlastnoruční podpis;

(ii)

může místo vlastnoručního podpisu povolit použití jiných forem podpisu, jako
je tištěný podpis nebo podpis razítkem, nebo použití pečeti nebo štítku s
čárovým kódem;

(iii)

může, pokud je fyzická osoba, která podepisuje sdělení, státním příslušníkem
dotčené země a adresa takové osoby je na jejím území, nebo je-li právnická
osoba, jejímž jménem je sdělení podepsáno, spravována podle jejích právních
předpisů a má buď sídlo nebo skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo
obchodní provozovnu na jejím území, požadovat, aby bylo použito razítko
místo podpisu rukou.

(5)

[Osvědčení, notářské ověření, ověření, legalizace nebo jiné osvědčení podpisu sdělení
na papíře] Strana může v souladu s článkem 10(4)(b) požadovat osvědčení, notářské
ověření, ověření, legalizaci nebo jiné osvědčení každého podpisu sdělení na papíře,
jestliže se sdělení týká vzdání se zápisu, pokud tak stanoví právní předpisy strany.

(6)

[Podpis sdělení na papíře podaných elektronickými přenosnými prostředky] Strana,
která umožňuje, aby sdělení na papíře byla podána elektronickými přenosnými
prostředky bude považovat každé takové sdělení za podepsané, pokud je na sdělení,
jak je obdržel úřad, grafické nebo jiné vyobrazení podpisu, přijímané stranou podle
odstavce (4).

(7)

[Originál sdělení na papíře podané elektronickými přenosnými prostředky] Strana, která
umožňuje u sdělení na papíře, aby byla podána elektronickými přenosnými prostředky,
může požadovat, aby originál tohoto sdělení byl podán u úřadu:
(i)

spolu s dopisem identifikujícím toto dřívější podání; a

(ii)

ve lhůtě, která musí být nejméně jeden měsíc ode dne, kdy úřad obdržel
sdělení elektronickými přenosnými prostředky.

(8)

[Ověření sdělení v elektronické formě] Strana, která umožňuje podání sdělení v
elektronické podobě, může požadovat, aby taková sdělení byla ověřena pomocí
systému elektronického ověřování pravosti, jak stanoví tato strana.

(9)

[Datum přijetí] Strana může stanovit podmínky, za nichž se přijetí dokumentu nebo
zaplacení poplatku považuje za přijaté úřadem nebo zaplacené u úřadu v případech,
kdy dokument skutečně obdrží, nebo platba je skutečně provedena na
(i)

pobočce úřadu;

(ii)

národním úřadu za úřad strany, pokud je stranou mezivládní organizace;

(iii)

úřední poštovní službě;

(iv)

doručovací službě nebo agentuře, které jsou stranou stanoveny;

(v)

jinou adresu, než je(jsou) nominovaná(é) adresa(y) úřadu.

(10) [Elektronická podání] (a) S výhradou odstavce (8) a pododstavce (b), pokud strana
umožňuje podání sdělení v elektronické formě nebo elektronickými přenosnými
prostředky a sdělení je tak podáno zakládá, den, kdy úřad této strany obdrží toto
sdělení v takové podobě nebo takovými prostředky, datum doručení tohoto sdělení.
(b)

Pokud úřad smluvní strany uvedený v pododstavci (a) nemá důkaz o tom, že
sdělení podaném v elektronické formě nebo elektronickými přenosnými
prostředky obdržel, má se za to, že datum přenosu tohoto sdělení založí den
doručení sdělení, za předpokladu, že úřad obdrží doklad o přenosu.

Pravidlo 8
Identifikace přihlášky bez vlastního čísla přihlášky
(1)

(2)

Pokud se požaduje, aby byla přihláška identifikována svým číslem, ale toto číslo ještě
nebylo vydáno, nebo není přihlašovateli nebo jeho zástupci známo, přihláška se
považuje za identifikovanou, pokud úřad obdrží následující:
(i)

prozatímní číslo přihlášky, je-li takové přiděleno úřadem; nebo

(ii)

kopii přihlášky; nebo

(iii)

vyobrazení průmyslového vzoru spolu s uvedením data, kdy podle nejlepšího
vědomí přihlašovatele nebo jeho zástupce byla přihláška doručena úřadu,
spolu s jakýmkoli identifikačním číslem přiděleným této přihlášce
přihlašovatelem nebo zástupcem.

[Zákaz dalších požadavků] Žádná strana nesmí požadovat, aby pro účely identifikace
přihlášky, pokud její číslo ještě nebylo vydáno nebo není přihlašovateli nebo jeho
zástupci známo, byly splněny jiné požadavky, než ty, které jsou uvedeny v odstavci (1).
Pravidlo 9
Podrobnosti týkající se obnovy

Pro účely článku 11(2), lhůta, během které může být předložena každá žádost o obnovu a
mohou být uhrazeny veškeré obnovovací poplatky, začíná běžet nejméně šest měsíců přede
dnem, kdy má být obnova učiněna a končí nejdříve šest měsíců po tomto datu. Je-li podána
žádost o obnovu nebo poplatek zaplacen po dni, kdy měl být zápis obnoven, může přijetí
žádosti o obnovu a zaplacení poplatku podléhat zaplacení příplatku.
Pravidlo 10
Podrobnosti týkající se úlevy pokud jde o lhůty
(1)

[Požadavky podle článku 12(1)] (a) Strana může požadovat, aby žádost uvedená v
článku 12(1):

(b)

(2)

(i)

byla podepsána přihlašovatelem nebo vlastníkem;

(ii)

obsahovala údaj o tom, že se požaduje prodloužení lhůty, a určení
předmětného časového limitu.
Pokud je žádost o prodloužení lhůty podána po uplynutí lhůty, může strana
požadovat, aby všechny požadované úkony, k nichž se lhůta vztahovala, byly
učiněny současně s podáním žádosti.

[Doba a lhůta podle článku 12(1)] (a) Doba prodloužení lhůty uvedené v článku 12(1)
nesmí být kratší než dva měsíce ode dne uplynutí neprodloužené lhůty.
(b)

lhůta uvedená v článku 12(1)(ii) uplyne nejdříve dva měsíce od data uplynutí
neprodloužené lhůty.

(3)

[Požadavky podle článku 12(2)(i)] Strana může požadovat, aby žádost uvedená v
článku 12(2)(i):
(i)

byla podepsána přihlašovatelem nebo vlastníkem;

(ii)

obsahovala údaj o tom, že se žádá o úlevu za nedodržení lhůty, a určení
předmětné časové lhůty.

(4)

[Lhůta pro podání žádosti podle článku 12(2)(ii)] Lhůta uvedená v článku 12(2)(ii)
uplyne nejdříve dva měsíce od oznámení úřadu, že přihlašovatel nebo vlastník
nedodržel lhůtu stanovenou úřadem.

(5)

[Výjimky podle článku 12(3)] Po žádné straně nebude požadováno podle článku 12(1)
nebo (2), aby udělila:
(i)

druhou nebo každou další úlevu, pokud jde o lhůtu, pro kterou již úleva byla
udělena na základě článku 12(1) nebo (2);

(ii)

úlevu pro podání žádosti o udělení úlevy podle článku 12(1) nebo (2) nebo
žádosti o navrácení práv na základě článku 13(1);

(iii)

úlevu týkající se lhůty pro zaplacení poplatku za obnovu;

(iv)

úlevu týkající se lhůty pro řízení před odvolacím senátem nebo jiným
přezkumným orgánem ustanoveným v rámci úřadu;

(v)

úlevu týkající se lhůty pro úkony v řízení inter partes;

(vi)

úlevu týkající se lhůty pro opravu nebo doplnění nároku práva přednosti.

Pravidlo 11
Podrobnosti týkající se navrácení práv po zjištění řádné péče nebo neúmyslnosti
úřadem podle článku 13
(1)

[Požadavky podle článku 13(1)(i)] Strana může požadovat, aby žádost uvedená v
článku 13(1)(i) byla podepsána přihlašovatelem nebo vlastníkem.

(2)

[Lhůta podle článku 13(1)(ii)] Lhůta pro podání žádosti, a pro splnění požadavků podle
článku 13(1)(ii) je ta z níže uvedených, která uplyne dříve:

(3)

(i)

ne méně než jeden měsíc ode dne, kdy pominula příčina nedodržení lhůty pro
předmětné úkony;

(ii)

ne méně než 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro předmětný úkon, nebo,
pokud se žádost týká nezaplacení poplatku za obnovu, ne méně než 12
měsíců od data uplynutí lhůty stanovené v článku 5bis Pařížské úmluvy.

[Výjimky podle článku 13(2)] Výjimky uvedené v článku 13(2) jsou nedodržení lhůty:
(i)

pro podání žádosti o úlevu podle článku 12(1) nebo (2) nebo žádosti o
navrácení práv na základě článku 13(1);

(ii)

pro řízení před odvolacím senátem nebo jiným přezkumným orgánem
ustanoveným v rámci úřadu;

(iii)

pro úkony v řízení inter partes;

(iv)

pro podání prohlášení, které podle práva smluvní strany, může založit nové
datum podání přihlášky v řízení;

(v)

pro opravu nebo doplnění nároku práva přednosti.

Pravidlo 12
Podrobnosti týkající se požadavků, pokud jde o žádosti o zápis licence nebo
zástavního práva nebo o změnu nebo zrušení zápisu licence nebo zástavního
práva
(1)

[Obsah žádosti] (a) Strana může požadovat, aby žádost o zápis licence podle článku
14(1) nebo (6) obsahovala některé, nebo všechny následující údaje nebo prvky:
(i)

jméno a adresu vlastníka;

(ii)

pokud má vlastník zástupce, jméno a adresu tohoto zástupce;

(iii)

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

(iv)

jméno a adresu nabyvatele licence;

(v)

pokud má nabyvatel licence zástupce, jméno a adresu tohoto zástupce;

(vi)

pokud má nabyvatel licence adresu pro doručování nebo korespondenční
adresu, takovou adresu;

(vii) název státu, jehož je nabyvatel licence státním příslušníkem, název státu, v
němž má nabyvatel licence bydliště, pokud takové je, a název státu, ve kterém
má nabyvatel licence skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní
provozovnu, pokud taková je;
(viii) číslo zápisu průmyslového vzoru, který je předmětem licence;
(ix)

pokud není licence udělena pro všechny průmyslové vzory obsažené v zápise,
číslo(a) průmyslového(ých) vzoru(ů), pro které je licence udělena;

(x)

zda je tato licence výlučnou licencí, nevýlučnou licencí, nebo jedinou licencí;

(xi)

pokud je to platné, že licence se týká pouze části území, na něž se zápis
vztahuje, spolu s výslovným uvedením této části území;

(xii) dobu platnosti licence.
(b)

Strana může požadovat, aby žádost o změnu nebo zrušení zápisu licence podle
článku 15(1) obsahovala některé, nebo všechny následující údaje nebo prvky:
(i)

údaje uvedené v bodech (i) až (viii) pododstavce (a);

(ii)

povahu a rozsah změny, která má být zaznamenána nebo údaj, že má být
proveden záznam o zrušení licence.

(2)

(3)

[Podklady pro zápis licence] (a) V případě, že licence je volně uzavřenou dohodou,
může strana požadovat, aby k žádosti o záznam licence bylo přiloženo, podle volby
žádající strany, jedno z následujících:
(i)

kopie smlouvy, o níž může být požadováno, aby byla ověřená, podle volby
žádající strany, notářem nebo jiným příslušným veřejným orgánem nebo,
pokud to dovoluje rozhodné právo, zástupcem oprávněným jednat před
úřadem ve smyslu shody s originálem smlouvy;

(ii)

výňatek ze smlouvy obsahující ty části smlouvy, ve kterých jsou uvedeny
strany, stejně jako licenční práva a jejich rozsah, o němž může být
požadováno, aby byl ověřen, podle volby žádající strany, notářem nebo jiným
příslušným orgánem, nebo, pokud to dovolují příslušné právní předpisy,
zástupcem oprávněným jednat před úřadem, že se jedná o skutečný výňatek
ze smlouvy.

(b)

Každá strana může požadovat, aby každý spolupřihlašovatel nebo spoluvlastník,
který není stranou licenční smlouvy, dal svůj výslovný souhlas s licencí v
dokumentu podepsaném tímto spolupřihlašovatelem nebo spoluvlastníkem.

(c)

V případě, že licence není volně uzavřenou smlouvou, například, vyplývající
z účinnosti zákona nebo z rozhodnutí soudu, může strana požadovat, aby
k žádosti byla přiložena kopie dokladu prokazujícího licenci. Strana může také
požadovat, aby byla tato kopie ověřena ve smyslu shody s originálním
dokumentem, podle volby žádající strany, orgánem, který dokument vydal nebo
notářem nebo jiným příslušným veřejným orgánem, nebo, pokud to dovolují
příslušné právní předpisy, zástupcem oprávněným jednat před úřadem.

[Podklady pro změnu zápisu licence] (a) Strana může požadovat, aby k žádosti o
změnu záznamu licence bylo, podle volby žádající strany, přiloženo jedno z
následujících:
(i)

doklady opravňující k požadované změně v zápisu licence; nebo

(ii)

neověřené prohlášení o změně licence, podepsané jak vlastníkem, tak
nabyvatelem licence.

(b)

(4)

(5)

Každá strana může požadovat, aby každý spoluvlastník, který není stranou
licenční smlouvy, udělil výslovný souhlas se změnou licence v dokumentu
podepsaném tímto spoluvlastníkem.

[Podklady pro zrušení zápisu licence] Strana může požadovat, aby k žádost o zrušení
zápisu licence bylo připojeno, podle volby žádající strany, jedno z následujících:
(i)

doklady opravňující k požadovanému zrušení zápisu licence; nebo

(ii)

neověřené prohlášení o zrušení licence, podepsané jak vlastníkem, tak
nabyvatelem licence.

[Zástavní právo] Odstavce (1) až (4) se použijí mutatis mutandis na žádosti o zápis,
změnu zápisu a zrušení zápisu zástavního práva.
Pravidlo 13

Podrobnosti týkající se žádosti o záznam změny vlastnictví
(1)

[Obsah žádosti] Strana může požadovat, aby žádost o záznam změny vlastnictví podle
článku 19 obsahovala některé, nebo všechny následující údaje:
(i)

údaj o tom, že je požadován záznam změny vlastnictví;

(ii)

číslo zápisu dotčeného změnou;

(iii)

jméno a adresu vlastníka;

(iv)

jméno a adresu nového vlastníka;

(v)

datum změny vlastnictví;

(vi)

název státu, jehož je nový vlastník příslušníkem, název státu, v němž má
nový vlastník bydliště, pokud takové je, a název státu, v němž má nový
vlastník skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní provozovnu,
pokud taková je;

(vii) pokud má vlastník zástupce, jméno a adresu tohoto zástupce;
(viii) pokud má nový vlastník zástupce, jméno a adresu tohoto zástupce;

(2)

(ix)

je-li požadováno, aby nový vlastník měl adresu pro doručování nebo
korespondenční adresu, takovou adresu.

(x)

důvod požadované změny.

[Požadavky týkající se podkladů pro záznam změny vlastnictví] Strana může
požadovat, aby k žádosti o záznam změny vlastnictví bylo přiloženo, podle volby
žádající strany, jedno z následujících:
(i)

kopie smlouvy, o které může být požadováno, aby byla ověřena notářem nebo
jiným příslušným veřejným orgánem, ve smyslu shody s originálem smlouvy;

(ii)

výňatek smlouvy dokládající změnu vlastnictví, o
kterém může být
požadováno, aby byt ověřen notářem nebo jiným příslušným veřejným
orgánem, že se jedná o skutečný výňatek ze smlouvy;

(iii)

neověřené potvrzení o převodu podepsané jak vlastníkem, tak novým
vlastníkem;

(iv)

neověřený doklad o převodu podepsaný jak vlastníkem, tak novým
vlastníkem.

Článek 14
Podrobnosti týkající se žádosti o záznam změny jména nebo adresy
Strana může požadovat, aby žádost o záznam změny jména a / nebo adresy podle článku
20 obsahovala některé, nebo všechny následující údaje:
(i)

jméno a adresu vlastníka;

(ii)

pokud má vlastník zástupce, jméno a adresu tohoto zástupce;

(iii)

pokud má vlastník adresu pro doručování, tuto adresu.
Pravidlo 15
Podrobnosti týkající se žádosti o opravu chyby

Strana může požadovat, aby žádost o opravu chyby podle článku 21 obsahovala některé,
nebo všechny následující údaje:
(i)

údaj o tom, že je požadována oprava chyby;

(ii)

číslo dotčené přihlášky nebo zápisu;

(iii)

chybu, která má být opravena;

(iv)

opravu, která má být provedena;

(v)

jméno a adresu žádající strany.

[Konec dokumentu]

