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58
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej
organizácie boli 28. júna 2001, 18. októbra 2001 a 13. decembra 2001 v Mníchove prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z.).
Zmeny pravidiel 10, 11, 25, 29, 85a, 85b, 107 a 108 nadobudli platnosť 2. januára 2002; zmeny pravidiel 36 a 51
nadobudli platnosť 1. júla 2002, zmena pravidla 85 nadobudla platnosť 11. septembra 2001.
Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v tie isté dni.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

www.zbierka.sk

Ročník 2004

Príloha k čiastke 27

OBSAH:
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 58/2004 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

www.zbierka.sk

Strana 26

Zbierka zákonov 2004

Príloha k čiastke 27

K oznámeniu č. 58/2004 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu
k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)

Pravidlo 10

Pravidlo 11

Prezídium sťažnostných senátov

Rozdelenie činností
vo veľkom sťažnostnom senáte a prijatie
rokovacieho poriadku

1) Samosprávny orgán v rámci organizačnej jednotky zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium sťažnostných senátov) pozostáva z viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty, ktorý je zároveň predsedom,
a z dvanástich členov sťažnostných senátov, z toho
šiestich vo funkcii predsedov a šiestich členov.
2) Všetci členovia prezídia sú volení predsedami
sťažnostných senátov a členmi na jeden pracovný
rok. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia,
prázdne miesta zaujmú najstarší predsedovia a členovia.
3) Prezídium prijíma rokovací poriadok sťažnostných senátov a pravidlá na voľbu a vymenovanie jeho
členov. Prezídium tiež radí viceprezidentovi zodpovednému za sťažnostné senáty vo veciach týkajúcich sa
celkového fungovania sťažnostných senátov.
4) Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí
prezídium rozšírené o predsedov povinnosti sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o konfliktoch týkajúcich sa zadelenia povinností medzi dvoma alebo viacerými sťažnostnými senátmi. Rozšírené
prezídium určuje stálych a náhradných členov jednotlivých sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného senátu môže byť vymenovaný za člena viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu
v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného
roka.
5) Prezídium môže prijímať rozhodnutia len vtedy,
ak je prítomných minimálne päť jeho členov, pričom
účasť viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov dvoch sťažnostných senátov je nevyhnutná. Rozhodnutia podľa odseku 4 môžu byť prijaté len za účasti deviatich členov
vrátane viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné
senáty alebo jeho zástupcu a predsedov troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinovým hlasovaním; v prípade parity hlasov má predseda
alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
6) Správna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1 písmeno c).
© IURA EDITION, spol. s r. o.

1) Pred začiatkom každého pracovného roka určia
členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí neboli
vymenovaní podľa článku 160 odsek 2, stálych a náhradných členov veľkého sťažnostného senátu.
2) Členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí neboli vymenovaní podľa článku 160 odsek 2, prijímajú
rokovací poriadok veľkého sťažnostného senátu.
3) Rozhodnutia vo veciach podľa odsekov 1 a 2 sa
môžu prijímať len za prítomnosti piatich členov vrátane predsedu veľkého sťažnostného senátu alebo jeho
zástupcu; v prípade parity hlasov má predseda alebo
jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
Pravidlo 25
Ustanovenia
pre vylúčenú európsku patentovú prihlášku
1) Prihlasovateľ môže na základe pôvodnej európskej
patentovej prihlášky, ktorá je ešte v konaní, podať európsku oddelenú prihlášku.
2) Prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok a udržiavacie poplatky za každú vylúčenú prihlášku musia byť
zaplatené do jedného mesiaca od ich podania. Platbu
poplatkov za určenie možno vykonať v priebehu šiestich mesiacov od dátumu, keď je v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy na novú európsku patentovú prihlášku.
Pravidlo 36
Dodatočne predložené podklady
1) Ustanovenia pravidiel 27, 29 a 32 až 35 sa použijú
pre písomnosti, ktoré nahrádzajú podklady európskej
patentovej prihlášky. Ustanovenia pravidla 35 odseky
2 až 14 sa použijú aj pre preklad patentových nárokov
uvedený v pravidle 51.
2) Všetky ostatné písomnosti iné než tie, ktoré sú
uvedené v prvej vete odseku 1, sú napísané strojom
alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný
okraj asi 2,5 cm.
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3) Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve účastníka, aby písomnosť
v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom
podpísal. Ak je písomnosť podpísaná v lehote, zachová
si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje za nepredloženú.
4) Písomnosti, ktoré majú byť doručené iným osobám alebo sa týkajú niekoľkých európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov, sa podávajú v dostatočnom počte vyhotovení. Ak účastník
nevyhovie tejto požiadavke ani na výzvu Európskeho
patentového úradu, vyhotoví sa chýbajúca kópia na
náklady príslušného účastníka.
5) Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2 až 4 prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť,
že písomnosti podávané po podaní európskej patentovej prihlášky možno Európskemu patentovému úradu
doručiť aj inými komunikačnými prostriedkami,
a stanoví podmienky ich použitia. Môže požadovať, aby
v stanovenej lehote bolo predložené písomné potvrdenie, ktoré bude reprodukciou takto podaných písomností a bude vyhovovať požiadavkám tohto vykonávacieho predpisu; ak takéto potvrdenie nebolo
predložené včas, písomnosti sa považujú za nepredložené.
Pravidlo 38
Vyhlásenie o práve prednosti a prioritné doklady
1) Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88
odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo.
2) Deň a štát skoršieho podania musia byť uvedené
pri podaní európskej patentovej prihlášky; podacie číslo musí byť uvedené pred koncom 16. mesiaca po dni
vzniku práva prednosti.
3) Kópia skoršej prihlášky sa podáva pred uplynutím
16. mesiaca po dni vzniku práva prednosti. Kópia musí
byť overená ako presná kópia skoršej prihlášky úradom, ktorému bola pôvodná prihláška podaná, a musí
k nej byť pripojené potvrdenie vydané týmto úradom
s uvedením dňa podania skoršej prihlášky.
4) Prezident Európskeho patentového úradu môže
rozhodnúť, že sa kópia skoršej prihlášky, ak je v Európskom patentovom úrade k dispozícii, založí do spisu
európskej patentovej prihlášky, a stanoví podmienky
tohto postupu.
5) Preklad skoršej prihlášky, ktorý sa požaduje na
základe článku 88 odsek 1, musí byť podaný v lehote
stanovenej Európskym patentovým úradom, najneskôr však v lehote podľa pravidla 51 odsek 4, alebo
musí byť predložené vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky.
Odsek 4 sa použije primerane.
6) Údaje, ktoré obsahuje vyhlásenie o práve prednosti, sa uvedú v zverejnenej európskej patentovej prihláške a tiež v európskom patentovom spise.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
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Pravidlo 51
Prieskumové konanie
1) V oznámení podľa článku 96 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby sa podľa svojho
želania vyjadril k správe o európskej rešerši a prípadne
vykonal zmeny v opise, patentových nárokoch a vo výkresoch.
2) V oznámení podľa článku 96 odsek 2 prieskumové
oddelenie prípadne vyzve prihlasovateľa, aby odstránil
zistené nedostatky a v prípade nutnosti aby podal opis,
patentové nároky a výkresy v pozmenenej forme.
3) Oznámenia podľa článku 96 odsek 2 sú odôvodnené a uvádzajú sa v nich všetky dôvody, ktoré bránia
udeleniu európskeho patentu.
4) Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne
o udelení patentu, informuje prihlasovateľa o znení
textu, v ktorom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatky za udelenie a vytlačenie
a predložil preklad patentových nárokov v dvoch iných
úradných jazykoch Európskeho patentového úradu,
ako je jazyk konania, v stanovenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace alebo dlhšia ako štyri
mesiace. Lehota sa môže jedenkrát predĺžiť maximálne
o dva mesiace, ak o to prihlasovateľ požiada pred jej
uplynutím. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží
preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí s textom zamýšľaným na udelenie patentu.
5) Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 4
požaduje zmeny podľa pravidla 86 odsek 3 alebo opravy chýb podľa pravidla 88, musí predložiť, ak boli patentové nároky zmenené alebo opravené, preklad zmenených alebo opravených patentových nárokov. Ak
prihlasovateľ zaplatil poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením
takto zmeneného alebo opraveného patentu.
6) Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou
alebo s opravou požadovanou podľa odseku 5, pred
rozhodnutím poskytne prihlasovateľovi šancu predložiť v stanovenej lehote svoje poznámky a akékoľvek
zmeny, ktoré prieskumové oddelenie pokladá za nevyhnutné, a ak sú patentové nároky zmenené, preklad zmenených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ predloží
tieto zmeny, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného patentu. Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje
za vzatú späť, poplatky za udelenie a tlač a akékoľvek
poplatky za patentové nároky zaplatené podľa odseku
7 budú vrátené.
7) Ak európska patentová prihláška v znení, v ktorom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako 10 patentových nárokov, vyzve
prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote
uvedenej v odseku 4 zaplatil poplatky za nároky za každý ďalší nárok, ak tieto poplatky neboli už zaplatené
v súlade s pravidlom 31 odsek 1.
8) Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za tlač alebo
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poplatky za nároky neboli zaplatené v stanovenej lehote alebo ak preklad nebol podaný v stanovenej lehote.
8a) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po
doručení výzvy uvedenej v odseku 4, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokým
nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ
bude o tom informovaný.
9) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po
doručení výzvy uvedenej v odseku 4 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokým nebude zaplatený
udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
10) V oznámení prieskumového oddelenia podľa odseku 4 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú
preklad podľa článku 65 odsek 1.
11) V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa
uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky
bolo podkladom na udelenie európskeho patentu.
Pravidlo 85
Predĺženie lehôt
1) Ak uplynie lehota v deň, keď niektorá z pobočiek
Európskeho patentového úradu v zmysle článku 75 odsek 1 písmeno a) nie je otvorená pre príjem písomností,
alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota až do prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky
pobočky otvorené pre príjem písomností a keď je doručovaná bežná pošta.
2) Ak uplynie lehota v deň, keď došlo k všeobecnému
prerušeniu alebo po ňom nasledujúcemu narušeniu
poštového styku v zmluvnom štáte alebo medzi zmluvným štátom a Európskym patentovým úradom, predlžuje sa účastníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v príslušnom štáte alebo ktorý vymenoval zástupcu so
sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho
dňa po skončení obdobia prerušenia alebo narušenia
poštového styku. Prvá veta platí primerane aj pre lehotu uvedenú v článku 77 odsek 5. Ak je príslušný štát
štátom, kde má sídlo Európsky patentový úrad, platí
toto ustanovenie pre všetkých účastníkov. Dobu trvania prerušenia alebo narušenia poštového styku oznámi prezident Európskeho patentového úradu.
3) Odseky 1 a 2 platia primerane pre lehoty stanovené dohovorom aj vtedy, ak ide o úkony vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b)
alebo odsek 2 písmeno b).
4) Ak je v dôsledku nejakej mimoriadnej udalosti,
napr. prírodnej katastrofy alebo štrajku, prerušený alebo
narušený riadny chod Európskeho patentového úradu
natoľko, že sa oznámenie úradu s informáciou o uplynutí
lehoty oneskorí, potom úkony, ktoré mali byť v tejto lehote vykonané, možno platne vykonať ešte do jedného mesiaca od doručenia oneskoreného oznámenia. Dátum začiatku a konca tohto prerušenia alebo narušenia oznámi
prezident Európskeho patentového úradu.
5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 môže byť poskytnutý
© IURA EDITION, spol. s r. o.
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dôkaz v tom zmysle, že v ktoromkoľvek z desiatich dní
pred dňom uplynutia lehoty bola poštová služba prerušená alebo následne pozastavená z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, prírodnej katastrofy alebo z iného podobného dôvodu, v mieste bydliska
účastníka alebo jeho zástupcu alebo v mieste jeho podnikania, alebo tam, kde sa zdržiava. Ak sa k spokojnosti Európskeho patentového úradu preukážu takéto
okolnosti, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za
prijatý včas za predpokladu, že zásielka bude doručená
päť dní po obnovení poštovej služby.
Pravidlo 85a
Dodatočná lehota na platenie poplatkov
1) Ak nebol zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš alebo poplatok za určenie v lehote stanovenej v článku 78 odsek 2, článku 79 odsek 2, v pravidle 15 odsek 2 alebo článku 25 odsek 2, možno ho
zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od
doručenia oznámenia upozorňujúceho na nedodržanie
lehoty, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
2) Poplatky za určenie, vo vzťahu ku ktorým prihlasovateľ nevyžaduje oznámenie podľa odseku 1, možno
zaplatiť ešte v dodatočnej lehote dvoch mesiacov od
uplynutia riadnych lehôt podľa odseku 1, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
Pravidlo 85b
Dodatočná lehota
na podanie žiadosti o prieskum
Ak nebola žiadosť o prieskum podaná v lehote stanovenej v článku 94 odsek 2, možno ju zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia upozorňujúceho na nedodržanie lehoty, ak je
v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.
Pravidlo 107
Európsky patentový úrad
ako určený alebo zvolený úrad – požiadavky
na vstup do európskej fázy
1) V prípade medzinárodnej prihlášky podľa článku 150
odsek 3 vykoná prihlasovateľ tieto úkony v lehote 31 mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku prednosti:
a) predloží preklad medzinárodnej prihlášky, ak to vyžaduje článok 158 odsek 2,
b) označí dokumenty v prihláške, či už pôvodne podané alebo zmenené, na ktorých je založené konanie
o udelení európskeho patentu,
c) zaplatí národný základný poplatok podľa pravidla
106a,
d) zaplatí poplatky za určenie, ak lehota podľa článku
79 odsek 2 uplynula skôr,
e) zaplatí poplatok za rešerš podľa článku 157 odsek 2
písmeno b), ak má byť vyhotovená dodatočná správa
o európskej rešerši,
f) podá žiadosť o prieskum podľa článku 94 dohovoru,
ak lehota uvedená v článku 94 odsek 2 uplynula skôr,
g) zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86
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odsek 1, ak sa poplatok podľa pravidla 37 odsek 1
stal splatným už skôr,
h) prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 23.
2) Ak Európsky patentový úrad vyhotovil správu
o medzinárodnom predbežnom prieskume, poplatok za
prieskum bude znížený v zmysle poplatkového poriadku. Ak bola predmetom rešerše iba časť medzinárodnej
prihlášky v zmysle článku 34 odsek 3 písmeno c) Zmluvy o patentovej spolupráci, zníženie poplatku je prípustné len vtedy, ak sa uskutoční prieskum predmetu
správy.
Pravidlo 108
Dôsledky nezaplatenia národných poplatkov
1) Ak nie je preklad medzinárodnej prihlášky alebo

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Strana 29

žiadosť o prieskum podaná včas alebo nie je včas zaplatený poplatok za podanie alebo poplatok za rešerš,
alebo nie je včas zaplatený poplatok za určenie, európska patentová prihláška sa bude považovať za vzatú
späť.
2) Určenie zmluvného štátu, pre ktorý nebol včas zaplatený poplatok za určenie, sa bude považovať za vzaté späť.
3) Ak Európsky patentový úrad zistí, že prihláška
alebo určenie zmluvného štátu bolo vzaté späť podľa
odseku 1 alebo 2, oznámi to prihlasovateľovi. Pravidlo
69 odsek 2 sa uplatní primerane. Ak v lehote dvoch
mesiacov od doručenia oznámenia podľa vety 1 prihlasovateľ vykoná opomenutý úkon a zaplatí príplatok,
predpokladá sa, že k strate práv nedošlo.
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K oznámeniu č. 58/2004 Z. z.

IMPLEMENTING REGULATIONS
of 20 October 1977
as last amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 13 December 2001

Rule 10
Presidium of the Boards of Appeal
(1) The autonomous authority within the organisational unit comprising the Boards of Appeal (the “Presidium of the Boards of Appeal”) shall consist of the
Vice-President in charge of the Boards of Appeal, who
shall act as chairman, and twelve members of the
Boards of Appeal, six being Chairmen and six being
other members.
(2) All members of the Presidium shall be elected by
the Chairmen and members of the Boards of Appeal for
one working year. If the full composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be filled by
designating the most senior Chairmen and members.
(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure
of the Boards of Appeal and the Rules of Procedure for
the election and designation of its members. The Presidium shall further advise the Vice-President in
charge of the Boards of Appeal with regard to matters
concerning the functioning of the Boards of Appeal in
general.
(4) Before the beginning of each working year the
Presidium, extended to include all Chairmen, shall allocate duties to the Boards of Appeal. In the same composition, it shall decide on conflicts regarding the allocation of duties between two or more Boards of Appeal.
The extended Presidium shall designate the regular
and alternate members of the various Boards of Appeal. Any member of a Board of Appeal may be designated as a member of more than one Board of Appeal.
These measures may, where necessary, be amended
during the course of the working year in question.
(5) The Presidium may only take a decision if at least
five of its members are present; these must include the
Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his
deputy, and the Chairmen of two Boards of Appeal.
Where the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine members must be present, including the
Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his
deputy, and the Chairmen of three Boards of Appeal.
Decisions shall be taken by a majority vote; in the event
of parity of votes, the Chairman or his deputy shall
have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.
© IURA EDITION, spol. s r. o.

(6) The Administrative Council may allocate duties
under Article 134, paragraph 8(c), to the Boards of Appeal.
Rule 11
Business distribution scheme for the Enlarged
Board of Appeal and adoption of its Rules
of Procedure
(1) Before the beginning of each working year, the
members of the Enlarged Board of Appeal who have not
been appointed under Article 160, paragraph 2, shall
designate the regular and alternate members of the
Enlarged Board of Appeal.
(2) The members of the Enlarged Board of Appeal
who have not been appointed under Article 160, paragraph 2, shall adopt the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.
(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1
and 2 may only be taken if at least five members are
present, including the Chairman of the Enlarged Board
of Appeal or his deputy; in the event of parity of votes,
the Chairman or his deputy shall have the casting vote.
Abstentions shall not be considered as votes.
Rule 25
Provisions for European divisional applications
(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.
(2) The filing fee and search fee shall be payable in respect of a European divisional application within one
month after the filing thereof. The designation fees
shall be payable within six months of the date on which
the European Patent Bulletin mentions the publication
of the European search report drawn up in respect of
the European divisional application.
Rule 36
Documents filed subsequently
(1) Rules 27, 29 and 32 to 35 shall apply to documents replacing documents making up the European
patent application. Rule 35, paragraphs 2 to 14, shall
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also apply to the translation of the claims referred to in
Rule 51.
(2) All documents other than those referred to in the
first sentence of paragraph 1 shall normally be typewritten or printed. There must be a margin of about 2.5
cm on the left-hand side of each page.
(3) All documents, with the exception of annexed
documents, filed after filing of the European patent application must be signed. If a document has not been
signed, the European Patent Office shall invite the
party concerned to do so within a time limit to be laid
down by that Office. If signed in due time, the document shall retain its original date of receipt; otherwise
it shall be deemed not to have been received.
(4) Such documents as must be communicated to
other persons or as relate to two or more European patent applications or European patents, must be filed in
a sufficient number of copies. If the party concerned
does not comply with this obligation in spite of a request by the European Patent Office, the missing copies shall be provided at the expense of the party concerned.
(5) Notwithstanding paragraphs 2 to 4 the President
of the European Patent Office may permit documents
filed after filing of the European patent application to
be transmitted to the European Patent Office by other
means of communication and lay down conditions governing their use. He may, in particular, require that
within a period laid down by him written confirmation
be supplied reproducing the contents of documents so
filed and complying with the requirements of these Implementing Regulations; if such confirmation is not
supplied in due time, the documents shall be deemed
not to have been received.
Rule 38
Declaration of priority and priority documents
(1) The declaration of priority referred to in Article
88, paragraph 1, shall state the date of the previous filing and the State in or for which it was made and shall
indicate the file number.
(2) The date and State of the previous filing must be
stated on filing the European patent application; the
file number shall be indicated before the end of the sixteenth month after the date of priority.
(3) The copy of the previous application must be filed
before the end of the sixteenth month after the date of
priority. The copy must be certified as an exact copy of
the previous application by the authority which received the previous application and must be accompanied by a certificate issued by that authority stating the
date of filing of the previous application.
(4) The copy of the previous application shall be
deemed duly filed if a copy of that application available
to the European Patent Office is to be included in the
file of the European patent application under the conditions laid down by the President of the European Patent Office.
(5) The translation of the previous application re© IURA EDITION, spol. s r. o.
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quired under Article 88, paragraph 1, must be filed
within a time limit to be set by the European Patent Office, but at the latest within the time limit under Rule
51, paragraph 4. Alternatively, a declaration may be
submitted that the European patent application is a
complete translation of the previous application. Paragraph 4 shall apply mutatis mutandis.
(6) The particulars stated in the declaration of priority shall appear in the published European patent application and also on the European patent specification.
Rule 51
Examination procedure
(1) In the communication under Article 96, paragraph 1, the European Patent Office shall give the applicant an opportunity to comment on the European
search report and to amend, where appropriate, the
description, claims and drawings.
(2) In any communication under Article 96, paragraph 2, the Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to correct the deficiencies
noted and to amend the description, claims and drawings.
(3) Any communication under Article 96, paragraph
2, shall contain a reasoned statement covering, where
appropriate, all the grounds against the grant of the
European patent.
(4) Before the Examining Division decides to grant
the European patent, it shall inform the applicant of
the text in which it intends to grant it, and shall invite
him to pay the fees for grant and printing and to file a
translation of the claims in the two official languages of
the European Patent Office other than the language of
the proceedings within a period to be specified, which
may not be less than two months or more than four
months. The period shall be extended once by a maximum of two months provided the applicant so requests
before it expires. If the applicant pays the fees and files
the translation within this period, he shall be deemed
to have approved the text intended for grant.
(5) If the applicant, within the period laid down in
paragraph 4, requests amendments under Rule 86,
paragraph 3, or the correction of errors under Rule 88,
he shall, where the claims are amended or corrected,
file a translation of the claims as amended or corrected.
If the applicant pays the fees and files the translation
within this period, he shall be deemed to have approved
the grant of the patent as amended or corrected.
(6) If the Examining Division does not consent to an
amendment or correction requested under paragraph
5, it shall, before taking a decision, give the applicant
an opportunity to submit, within a period to be specified, his observations and any amendments considered
necessary by the Examining Division, and, where the
claims are amended, a translation of the claims as
amended. If the applicant submits such amendments,
he shall be deemed to have approved the grant of the
patent as amended. If the European patent application
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is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the
fees for grant and printing, and any claims fees paid
under paragraph 7, shall be refunded.
(7) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than ten claims, the
Examining Division shall invite the applicant to pay
claims fees in respect of each additional claim within
the period laid down in paragraph 4 unless these fees
have already been paid under Rule 31, paragraph 1.
(8) If the fees for grant and printing or the claims
fees are not paid in due time or if the translation is not
filed in due time, the European patent application shall
be deemed to be withdrawn.
(8a) If the designation fees become due after the communication under paragraph 4 has been notified, the
mention of the grant of the European patent shall not
be published until the designation fees have been paid.
The applicant shall be informed accordingly.
(9) If a renewal fee becomes due after the communication under paragraph 4 has been notified and before
the next possible date for publication of the mention of
the grant of the European patent, the mention shall not
be published until the renewal fee has been paid. The
applicant shall be informed accordingly.
(10) The communication under paragraph 4 shall indicate the designated Contracting States which require
a translation pursuant to Article 65, paragraph 1.
(11) The decision to grant the European patent shall
state which text of the European patent application
forms the basis for the grant of the European patent.
Rule 85
Extension of time limits
(1) If a time limit expires on a day on which one of the
filing offices of the European Patent Office in the sense of
Article 75, paragraph 1(a) is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred
to in paragraph 2, ordinary mail is not delivered there,
the time limit shall extend until the first day thereafter on
which all the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.
(2) If a time limit expires on a day on which there is a
general interruption or subsequent dislocation in the
delivery of mail in a Contracting State or between a
Contracting State and the European Patent Office, the
time limit shall extend to the first day following the end
of the period of interruption or dislocation for parties
resident in the State concerned or who have appointed
representatives with a place of business in that State.
The first sentence shall apply mutatis mutandis to the
period referred to in Article 77, paragraph 5. In the case
where the State concerned is the State in which the European Patent Office is located, this provision shall apply to all parties. The duration of the above-mentioned
period shall be as stated by the President of the European Patent Office.
(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis
to the time limits provided for in the Convention in the
case of transactions carried out with the competent au© IURA EDITION, spol. s r. o.
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thority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or
paragraph 2(b).
(4) If an exceptional occurrence such as a natural disaster or strike interrupts or dislocates the proper functioning of the European Patent Office so that any communication from the Office to parties concerning the
expiry of a time limit is delayed, acts to be completed
within such a time limit may still be validly completed
within one month after the notification of the delayed
communication. The date of commencement and the
end of any such interruption or dislocation shall be as
stated by the President of the European Patent Office.
(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, evidence
may be offered that on any of the ten days preceding
the day of expiration of a time limit the mail service
was interrupted or subsequently dislocated on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural
calamity, or other like reason, in the locality where the
party or his representative resides or has his place of
business or is staying. If such circumstances are
proven to the satisfaction of the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have
been received in due time provided that the mailing
has been effected within five days after the mail service was resumed.
Rule 85a
Period of grace for payment of fees
(1) If the filing fee, the search fee or a designation fee
has not been paid within the time limits provided for in
Article 78, paragraph 2, Article 79, paragraph 2, Rule
15, paragraph 2, or Rule 25, paragraph 2, it may still be
validly paid within a period of grace of one month from
notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this
period a surcharge is paid.
(2) Designation fees in respect of which the applicant
has dispensed with notification under paragraph 1
may still be validly paid within a period of grace of two
months of expiry of the normal time limits referred to in
paragraph 1, provided that within this period a surcharge is paid.
Rule 85b
Period of grace for the filing of the request
for examination
If the request for examination has not been filed
within the time limit provided for in Article 94, paragraph 2, it may still be validly filed within a period of
grace of one month from notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit,
provided that within this period a surcharge is paid.
Rule 107
The European Patent Office as a designated
or elected Office - Requirements for entry
into the European phase
(1) In the case of an international application as re-
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ferred to in Article 150, paragraph 3, the applicant
must perform the following acts within a period of
thirty-one months from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the priority
date:
(a) supply, where applicable, the translation of the international application required under Article 158,
paragraph 2;
(b) specify the application documents, as originally
filed or in amended form, on which the European
grant procedure is to be based;
(c) pay the national basic fee provided for in Rule 106(a);
(d) pay the designation fees if the time limit specified in
Article 79, paragraph 2, has expired earlier;
(e) pay the search fee provided for in Article 157, paragraph 2(b), where a supplementary European
search report has to be drawn up;
(f) file the request for examination provided for in Article 94, if the time limit specified in Article 94, paragraph 2, has expired earlier;
(g) pay the renewal fee in respect of the third year provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has
fallen due earlier under Rule 37, paragraph 1;
(h) file, where applicable, the certificate of exhibition
referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 23.
(2) Where the European Patent Office has drawn up
an international preliminary examination report the
examination fee shall be reduced as laid down in the
Rules relating to Fees. If the report was established on
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certain parts of the international application in accordance with Article 34, paragraph 3(c), of the Cooperation Treaty, the reduction shall be allowed only if examination is to be performed on the subject-matter
covered by the report.
Rule 108
Consequences of non-fulfilment of certain
requirements
(1) If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in due
time, or if the national basic fee or the search fee is not
paid in due time, or if no designation fee is paid in due
time, the European patent application shall be deemed
to be withdrawn.
(2) The designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in
due time shall be deemed to be withdrawn.
(3) If the European Patent Office notes that the application or the designation of a Contracting State is
deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it
shall communicate this to the applicant. Rule 69, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis. The loss of
rights shall be deemed not to have occurred if, within
two months of notification of the communication under
sentence 1, the omitted act is completed and a surcharge is paid.

