
ISSN 1339-5564 

Editoriál  
(Medvec, M.) ............................................................................................................................ 3 

Porovnanie nekomerčných patentových databáz 
(Vetrecin, M.) ............................................................................................................................ 6 

Patentové informácie sú významným zdrojom technických informácií. Okrem technického 
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Anglický pojem „plausible“, ktorý je možné interpretovať ako opodstatnený, ale aj ako odô-
vodnený, pravdepodobný či pravdepodobne pravdivý a pod., sa nevyskytuje v Európskom 
patentovom dohovore (EPD), a teda nie je zahrnutý v znení zákonných podmienok pre po-
sudzovanie patentovateľnosti vynálezu. Pojem „opodstatnený“ sa objavuje v niekoľkých 
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vislosti s hodnotením splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti podľa čl. 56 EPD. Spo-
menuté rozhodnutia tvoria prípadové právo, a teda formujú rozhodovaciu prax EPÚ. Podľa 
rozhodnutia T 1329/04 by definícia vynálezu, ktorý znamená prínos do stavu techniky, teda 
vynálezu, ktorý nielen predkladá, ale aj rieši technický problém, mala byť aspoň opodstat-
nená na základe opisu v patentovej prihláške, ktorého obsah skutočne rieši problém, o kto-
rého riešenie sa usiluje. Pojem „opodstatnený“ sa vyskytuje nielen v rozhodnutiach EPÚ, 
v podobnom význame sa vyskytuje aj v rozhodnutiach Spojeného kráľovstva. Aplikácia pra-
vidiel vyplývajúcich z existujúceho prípadového práva v súvislosti s opodstatnenosťou vy-
nálezu pomáha pri rozhodovaní, a to najmä v oblasti farmaceutických vynálezov. Rozhod-
nutie T 0578/06 ilustruje použitie termínu „opodstatnený“ v rozhodovacej praxi EPÚ v sú-
vislosti s posúdením vynálezcovskej činnosti. 
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V nadväznosti na I. časť článku autor ponúka svoj výklad absolútneho dôvodu uvedeného 
v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, zamýšľa sa nad tým, kedy môže byť 
zlá viera prihlasovateľa „zjavná“ a kedy tzv. opakovaná prihláška môže predstavovať pri-
hlášku podanú v zlej viere. 
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Veľký sťažnostný senát Európskeho patentového úradu vo svojom stanovisku zo 14. mája 
2020 dospel k záveru, že výluka z patentovateľnosti podľa článku 53(b) Európskeho paten-
tového dohovoru vzťahujúca sa na v podstate biologické spôsoby získavania rastlín alebo 
zvierat má negatívny vplyv na prípustnosť nárokov na produkty a nárokov na produkty de-
finované spôsobom, zameraných na rastliny, rastlinný materiál alebo zvieratá, ak je náro-
kovaný produkt získaný výlučne prostredníctvom v podstate biologického spôsobu alebo ak 
nárokované znaky spôsobu definujú v podstate biologický spôsob. Článok stručne sumari-
zuje hlavné dôvody, ktoré viedli k vydaniu tohto stanoviska.  
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