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Česká republika ratifikovala Dohodu o Visegrádském 
patentovém institutu 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad průmyslového vlastnictví úspěšně završily proces 
vnitrostátního projednávání návrhu na sjednání Dohody o Visegrádském patentovém 
institutu. 
 
 
Praha, 2. října 2015 - Česká republika učinila další krok na cestě k vytvoření 
Visegrádského patentového institutu, který pomůže českému průmyslu, výzkumu a 
vývoji s ochranou technických inovací v zahraničí a s patentováním. Jeho vznik je 
dalším opatřením na podporu inovací a posílení konkurenceschopnosti firem v 
regionu. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad průmyslového vlastnictví úspěšně završily proces 
vnitrostátního projednání návrhu na sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu. 
Po vyslovení souhlasu Parlamentem ČR prezident republiky podepsal dne 25. září 2015 
ratifikační listinu, která byla kontrasignována předsedou vlády ČR, a 1. října 2015 byla 
uložena u depozitáře dohody, kterým je vláda Maďarské republiky. 
 
"Visegrádský patentový institut využije stávající kapacity národních patentových 
úřadů zemí Visegrádské skupiny, nezatíží tedy nijak jejich státní rozpočet, a přesto 
bude významným přínosem ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu v regionu. 
Výrazně tak přispěje k podpoře ochrany našich inovací v zahraničí," řekl ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek. 
 
Včasným ukončením ratifikačních procesů ve všech signatářských státech Visegradské 
skupiny byl splněn rozhodující předpoklad pro jmenování Visegrádského patentového 
institutu orgánem pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy 
o patentové spolupráci (PCT), které se uskuteční v rámci Světové organizace duševního 
vlastnictví (WIPO) na právě nadcházejícím zasedání řídících orgánů ve dnech 5. — 14. října 
2015 v Ženevě. 
 
Dohoda o Visegrádském patentovém institutu je výsledkem spolupráce národních úřadů 
průmyslového vlastnictví států Visegrádské skupiny — České republiky, Maďarska, Polské 
republiky a Slovenské republiky. Jedná se o aktivitu směřující ke zvýšení 
konkurenceschopnosti průmyslu zemí Visegrádské skupiny. Vznik Visegrádského 
patentového institutu vytvoří mechanismus pro snížení nákladů českých inovujících subjektů 
na patentové rešerše. Státy Visegrádské skupiny tak budou společně prostřednictvím kapacit 
nově zajišťovat mezinárodní rešeršní služby a mezinárodní průzkum, které dosud nemohly 
poskytovat. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl dodává: "Těšíme se, 
že Visegradský patentový institut zajistí exportně orientovaným podnikům z regionu 
mezinárodní patentovou rešerši za polovinu ceny v porovnání s přiděleným orgánem 
pro mezinárodní rešerše, kterým je Evropský patentový úřad." 
 


