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Visegrádský patentový institut (VPI)

 zřízen na základě Dohody o VPI uzavřené

mezi státy Visegrádské skupiny = Českou

republikou, Maďarskem, Polskem a

Slovenskem

 26. února 2015 - Dohoda podepsána

v Bratislavě

 1. července 2016 – zahájení činnosti VPI

- po ratifikaci ve všech státech V4 a

- uzavření dohody s WIPO

Dohoda o VPI je otevřena k přístupu kterémukoli

evropskému státu na základě pozvání Správní

rady. Litva: s účinností od 1. června 2017 určil

Státní patentový úřad Litevské republiky VPI jako

kompetentní ISA a IPEA
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Charakteristiky VPI

Visegrádský patentový institut je vytvořen jako

mezivládní organizace pro spolupráci v oblasti

patentů.

Struktura VPI navazuje na úspěšný model

Nordického patentového institutu (DK, NO, Island).

VPI je správně a finančně samostatný.

VPI má právní subjektivitu.

VPI řídí Správní rada a spravuje sekretariát vedený

ředitelem VPI.

VPI zastupuje ředitel VPI.
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Kompetence VPI

VPI byl jmenován jako orgán pro mezinárodní rešerši (ISA) a orgán pro

mezinárodní předběžný průzkum (IPEA) v rámci Smlouvy o patentové spolupráci

(PCT) Shromážděním Unie PCT na svém zasedání v rámci 55. zasedání Valného

shromáždění WIPO ve dnech 5. až 11. října 2015 v Ženevě.

VPI ve své kompetenci jako ISA a IPEA provádí a vyhotovuje:

- Mezinárodní rešerši a písemný posudek (ISR + written opinion)

- Mezinárodní předběžný průzkum (IPER)

- Doplňkové mezinárodní rešerše (SIS)

 Činnosti VPI jako ISA a IPEA jsou prováděny národními úřady ČR, HU, SK a

PL, jménem VPI: - VPI / CZ Branch Office -

 Jazyky VPI: národní jazyky smluvních států + angličtina 

angličtina = jazyk zveřejnění přihlášky, jazyk komunikace

v angličtině
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Harmonizace činnosti

Harmonizace činnosti – postupů a produktů VPI

– založena na technické spolupráci 4 národních úřadů průmyslového

vlastnictví jako poboček VPI a VPI: pravidelná jednání expertů z úřadů a

ředitele VPI:

 Pracovní skupina pro IT a kvalitu

 Pracovní skupina technických expertů 

Další zajištění kvality:

- Vzájemná kontrola nahodile vybraných spisů (rešeršní strategie, rešerše,

formální a věcné zhodnocení v písemném posudku);

- Harmonizace výstupů v rámci Evropských rešeršních autorit (souběžná

rešerše a posudek s examinátory EPO) následné vyhodnocení

- ISO certifikace
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Cíle spolupráce

Vytvoření nového regionálního orgánu pro mezinárodní rešerši

a mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci

(PCT) v regionu střední a východní Evropy, s cílem

 podporovat inovace a mezinárodní konkurenceschopnost zemí střední a

východní Evropy, poskytovat lepší služby průmyslu v tomto regionu;

 napomáhat rozvoji inovací a kreativity v tomto regionu sdílením zdrojů úřadů

průmyslového vlastnictví zemí V4 ve prospěch jejich uživatelů;

Tedy: poskytnout místním přihlašovatelům snazší vstup do mezinárodního

patentového systému podle PCT

Výhody:

možnost neformální komunikace v národním jazyce, 

možnost vrácení 40 % poplatku za rešerši, 

nižší poplatek za mezinárodní předběžný průzkum (než EPO).

Daří se? statistiky
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Statistické údaje

 Search Reports established by International Searching Authority 

Data based on international filing year of application Source: 

WIPO statistics database, June 2018 
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Statistiky VPI – CZ Branch Office

 Rok 2016 – od. 1.7. 5 ISR + WO

 Rok 2017 21 ISR + WO 184 PCT/CZ IA

 Rok 2018 – do 30.9. 15 ISR + WO

 U 69 % VPI/CZ rešerší přiznána sleva 40 % z rešeršního poplatku 

na základě provedené předchozí rešerše

 Proveden mezinárodní předběžný průzkum s vyhotovením 

mezinárodní předběžné zprávy o patentovatelnosti dle Hlavy II PCT 

u 2 mezinárodních přihlášek (VPI/2017 – 3 IPER)
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Zdroje informací - webové stránky

Světová organizace duševního vlastnictví: http://www.wipo.int/pct/en/

The PCT – International Patent System,

WIPO statistics database…

Informace o produktech a službách VPI včetně poplatků jsou k dispozici

na webové stránce Visegrádského patentového institutu: www.vpi.int a

její verze ve všech jazycích smluvních stran.

Úřad průmyslového vlastnictví ČR: http://www.upv.cz/cs.html

http://www.wipo.int/pct/en/
http://www.upv.cz/cs.html


www.upv.czeschneiderova@upv.cz

Úřad průmyslového vlastnictví

České republiky

Děkuji za Vaši pozornost!

Thank you for your attention.


