
 
 

 

Memorandum o porozumění  

o pilotním programu Patent Prosecution Highway  

mezi  

Národním úřadem Finska pro patenty a registraci  

 a  

Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky 

 

 

Uznávajíce  význam patentové ochrany v oblasti podpory silné národní a globální 

ekonomiky, pobídek ekonomických investic a technologických inovací;  

Berouce v úvahu rostoucí nutnost vypořádat se s neustále rostoucím počtem mezinárodně 

podávaných patentových přihlášek, který vyplynul z rostoucí potřeby patentové ochrany 

v souvislosti s globalizací světové ekonomiky;  

Usilujíce se zajistit přihlašovatelům výhody rychlého, levného a vysoce kvalitního průzkumu 

a výhody vyhnout se duplicitní práci a snížení zátěže při provádění průzkumu; a  

Přejíce si podpořit spolupráci mezi úřady a zlepšit vedení ve snaze o celosvětovou spolupráci 

v patentovém oboru, 

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) a Národní úřad Finska pro 

patenty a registraci (NBPR), dále jen Úřady, se dohodly na následujícím:  

1. Úřady zahájí pilotní program „Patent Prosecution Highway“ (PPH) pro patentové 

přihlášky podané u Úřadů.  

2. Pilotní program PPH začne 1. listopadu 2013. Délka pilotního programu je jeden rok a 

může být prodloužena vzájemnou písemnou dohodou Úřadů.  

3. Základním pojetím PPH je, že když Úřad prvního podání posoudí patentovatelnost 

patentové přihlášky, Úřad druhého podání zajistí, že při splnění daných podmínek 

přihlašovatel získá výhodu zrychleného průzkumu příslušné přihlášky. Jednou 

podmínkou je, že si nároky těchto dvou přihlášek musí dostatečně odpovídat. Další 

podmínkou je, že Úřad druhého podání musí mít přístup k výsledkům průzkumu a 

rešerši Úřadu prvního podání.   

4. Úřady připraví instrukce k pilotnímu programu před jeho zahájením. Instrukce budou 

zahrnovat podmínky uvedené v odstavci 3 i požadavky a postupy pro účast v pilotním 

programu.  



5. Úřady budou pravidelně vyhodnocovat a vyměňovat si informace o stavu pilotního 

programu a posuzovat změnu programu na základě výsledků zhodnocení. Na konci 

pilotního programu oba Úřady zhodnotí výsledky pilotního programu, aby určily, zda a 

jak by měl být program PPH plně zaveden po zkušební době.  

6. Po ukončení pilotního program bude PPH automaticky plně zaveden za stejných 

podmínek jako pilotní program, pokud nejméně jeden měsíc před koncem pilotního 

programu jeden Úřad nepředá druhému písemnou zprávu o svém záměru projednat 

budoucnost pilotního programu. Nicméně každý Úřad může ukončit plně zavedený 

PPH, pokud míra účasti přesáhne zvládnutelnou úroveň nebo z jakéhokoli  jiného 

důvodu.  

7. Tato úmluva vstoupí v platnost 1. listopadu 2013 a může být kdykoliv upravena 

vzájemnou písemnou dohodou Úřadů. Dále také mohou Úřady pilotní program PPH 

ukončit dříve, pokud míra účasti přesáhne zvládnutelnou úroveň nebo z  jakéhokoli 

jiného důvodu. Pokud bude pilotní program PPH ukončen dříve, bude o tom zveřejněna 

zpráva. 

 

Podepsáno v Mnichově, 

16.10 2013 
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