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Európsky patent (EP)

1 Čo je možné chrániť ako patent?
Patenty chránia technické vynálezy, ktoré sú nové (netvoria súčasť stavu techniky), sú
priemyselne využiteľné a zahŕňajú vynálezcovský krok (nie sú zrejmé odborníkovi
v danom odbore). Objavy, vedecké teórie a matematické metódy, estetické výtvory,
schémy, pravidlá a metódy vykonávania duševných činností, hrania hier alebo
podnikania a počítačovým programom (ako takým). Prezentácie informácií tiež nie sú
patentovateľné. Ďalšie informácie týkajúce sa patentovateľnosti nájdete v Kapitole I
Európskeho patentového dohovoru (EPC).
Patenty udeľujú svojim majiteľom právo zabrániť tretím stranám komerčne vyrábať, používať, predávať alebo
dovážať patentovaný vynález bez súhlasu majiteľa patentu.

Ako vykonám rešerš a overím novosť?
Rešerš je dôležitá pri overení novosti vynálezu. Európsky patentový úrad (EPO) ponúka zdarma databázu
Espacenet obsahujúci viac ako 100 miliónov patentových dokumentov (k dispozícii sú tiež preklady). Ďalšie
informácie o patentovej rešerši nájdete v informačnom liste European IPR Helpdesk fact sheet on how to search
for patent information.

Prečo podať európsky patent? 2
Patentové práva majú územný charakter. Znamená to, že ochrana je platná iba v krajinách, v ktorých je tento
patent udelený. Preto, aby ste získali ochranu v rôznych krajinách, je potrebné buď podať individuálne žiadosti
v rôznych národných patentových úradoch (NIPO), alebo sledovať rôzne prihlášky (viď informačný list IPR chart
on international patent application) alebo registračné cesty.
Európsky patent umožňuje získať patentovú ochranu v takmer 40 krajinách podaním jedinej prihlášky a následne
jednotnej procedúry EPO. Žiadateľ musí následne potvrdiť, v ktorých krajinách chce získať ochranu. Táto
prihláška je menej nákladná a procedurálne menej náročná v porovnaní s podávaním samostatných prihlášok.

3 Kto môže podať prihlášku európskeho patentu?
Každá osoba alebo právny subjekt z hociktorej krajiny sveta môže podať prihlášku EP.

Kde a ako podať prihlášku EP?
Európsku patentovú prihlášku je možné podať na EPO prostredníctvom
online systému, poštou, faxom alebo osobne, alebo na národných
patentových úradoch zúčastnených krajín. Tiež je možné pokračovať
z prihlášky európskeho patentu na medzinárodnú PCT prihlášku (EuroPCT).
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5 Kedy podávať prihlášku EP?
Prvá možnosť je podať prihlášku ako národný patent, kde má prihlasovateľ možnosť komunikácie s patentovým
úradom vo vlastnom jazyku. V tomto prípade má prihlasovateľ na podanie prihlášky EP 12 mesiacov od dátumu
podania národnej prihlášky. Samozrejme je tiež možné podať prihlášku európskeho patentu bez toho, aby bola
podaná národná prihláška.

Európsky patent

Aký je praktický obsah prihlášky EP? 6
Prihláška EP musí obsahovať: (1) žiadosť o udelenie EP, (2) opis vynálezu, kde sú uvedené všetky podrobnosti
vynálezu spolu s odkazmi na súčasný stav techniky, (3) jeden alebo viac nárokov, ktoré definujú rozsah ochrany,
(4) nákresy, ak existujú, (5) abstrakt.

7 Čo sa deje po podaní prihlášky európskeho patentu?
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Rešeršná správa je dokument vypracovaný Európskym patentovým úradom, kde sú uvedené všetky relevantné
dokumenty pre posúdenie novosti (stavu techniky) a vynálezcovského kroku, založených na nárokoch
uvedených v patentovej prihláške. Žiadatelia majú na rozhodnutie, či budú pokračovať s podaním prihlášky 6
mesiacov od zverejnenia.
Ak sa žiadateľ rozhodne pokračovať v podávaní prihlášky, EPO preskúma jej patentovateľnosť. Postup
prieskumu zahŕňa aj komunikáciu so žiadateľom (písomnú alebo ústnu) a výsledkom je vypracovaná správa
o patentovateľnosti (správa o preskúmaní).
Ak je patent udelený, žiadateľ má 3 mesiace (alebo aj viac v závislosti od národnej legislatívy) na potvrdenie
patentu doložením jeho prekladu v jazyku štátu (ak je tak určené), v ktorom má mať vynález ochranu.
Od dňa udelenia začína plynúť 9 mesačná doba určená na podávanie námietok tretími stranami.

Aké sú poplatky za udelenie EP? 8
Celkové poplatky závisia na viacerých faktoroch, ako napríklad počet štátov do ktorých patentovo vstupujeme
(náklady na preklad a validáciu), plánované trvanie patentu (udržiavacie poplatky) a niektoré technické
požiadavky (podľa spôsobu podania- online alebo papierové, počet strán, počet nárokov a pod.). Podľa
hrubého odhadu EPO od podania až po udelenie sú poplatky približne 6 000 Eur, bez poplatkov za vstupy do
jednotlivých krajín, bez udržiavacích poplatkov (určených národnými patentovými úradmi) a bez poplatkov za
preklady.

9 Ako dlho trvá ochrana?
Európsky patent je platný 20 rokov od dátumu
podania, pokiaľ sú vyplácané každoročné udržiavacie
poplatky v určených krajinách.

20 rokov*
Prihláška EP

Koniec ochrany

(*) Aby patent/ patentová prihláška zostala v platnosti, musia byť pravidelne platené udržiavacie poplatky (od
3. roku). Počas procesu prihlasovania sa platí jednotný poplatok každý rok (od 3. roku) EPO. Po udelení patentu
sa udržiavacie poplatky platia v každej krajine individuálne.
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