Postup podání žádostí u Národního úřadu pro patenty a registraci Finska
v rámci pilotního programu Patent Prosecution Highway
mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) a Národním úřadem
pro patenty a registraci Finska (NBPR)

PPH využívá produkty vypracované ÚPV

Žádost u NBPR
[0001] Přihlašovatel podá žádost o zrychlený průzkum v rámci Patent Prosecution Highway
(PPH) u NBPR a předloži spolu s ní příslušné požadované dokumenty. Požadavky kladené na
žádost o zrychlený průzkum v rámci PPH u NBPR jsou uvedeny v následujících částech.
Příslušná požadovaná dokumentace je popsána v další části (odstavec [0003] až [0005]),
stejně jako obecný postup řízení u NBPR (odstavec [0006]).
Podmínky podání žádosti o zrychlený průzkum v rámci pilotního programu PPH u
NBPR
[0002] Aby bylo možno žádat o zrychlený průzkum v rámci pilotního programu PPH, musí
být splněny následující čtyři podmínky:
a) NBPR přihláška je buď:
(i) přihláška podle Pařížské úmluvy, která platně nárokuje prioritu z nejméně jedné
přihlášky podané u ÚPV,
(ii) přihláška v národní fázi podle PCT (přihláška, která vstoupila do národní fáze ve
Finsku z mezinárodní PCT přihlášky), která neobsahuje žádné nárokování priority nebo
(iii) přihláška v národní fázi podle PCT, která platně nárokuje prioritu z přihlášky
podané na ÚPV nebo
(iv) přihláška, která platně nárokuje prioritu z PCT přihlášky, která neobsahuje žádné
nárokování priority nebo
(v) přihláška v národní fázi podle PCT, kde tato PCT přihláška platně nárokuje prioritu
z PCT přihlášky, která neobsahuje žádné nárokování priority nebo,
(vi) přihláška, která je vyloučená z přihlášky uvedené výše.
Příklady jsou uvedené v Příloze 1.
b) Alespoň jedna odpovídající CZ přihláška obsahuje jeden nebo více nároků, o kterém ÚPV
rozhodl, že je přípustný/patentovatelný.
c) Všechny nároky, jak původně podané, tak pozměněné, v přihlášce pro průzkum v rámci
pilotního programu PPH, musí dostatečně odpovídat jednomu nebo více nárokům, o kterých

ÚPV rozhodl jako o přípustných/patentovatelných, aby NBPR přihláška splňovala podmínky
pro zrychlený průzkum..
Nároky jsou považovány za „dostatečně odpovídající“, pokud mají nároky v NBPR přihlášce
(s ohledem na rozdíly v důsledku překladu a ve formě nároku) stejný nebo podobný rozsah
jako nároky v přihlášce podané u ÚPV nebo mají nároky v NBPR přihlášce rozsah užší než
nároky v přihlášce u ÚPV.
V tomto ohledu se nárok stává užším v rozsahu, pokud je nárok v přihlášce u ÚPV pozměněn
ve smyslu dalšího omezení dodatečným znakem, který je doložen ve specifikaci (popis a/nebo
nároky). Užší nároky mohou být zapsány jako závislé nároky.
Nárok v NBPR přihlášce, který zavádí novou/odlišnou kategorii nároků, než jsou nároky
označené jako přípustné v přihlášce podané na ÚPV, se nepovažuje za dostatečně
odpovídající. Například pokud nároky v přihlášce podané na ÚPV obsahují nároky na způsob
výroby produktu, pak nároky v NBPR přihlášce nejsou považovány za dostatečně
odpovídající, pokud tyto nároky zavádějí nároky na produkt, které jsou závislé na příslušných
způsobových nárocích. Jakékoli nároky pozměněné nebo přidané po vyhovění žádosti o účast
v pilotním programu PPH nemusí dostatečně odpovídat patentovatelným/přípustným nárokům
v přihlášce ÚPV.
d) NBPR dosud nevydal „Zprávu o souhlasu“ (Název zprávy je „Hyväksyvä välipäätös“ nebo
„Zpráva o přijetí“).
Požadované dokumenty pro zrychlený průzkum v rámci pilotního programu PPH u
NBPR
[0003] K žádosti o zrychlený průzkum v rámci pilotního programu PPH je nezbytné přiložit
následující dokumenty:
a) kopii všech úředních výměrů (které se týkají patentovatelnosti) pro příslušnou CZ přihlášku
(přihlášky) a jejich překlad. Úřední výměry jsou dokumenty, které se týkají věcného
průzkumu a byly zaslány přihlašovateli referentem ÚPV. Přihlašovatel má úřední výměry
dodat společně s žádostí o urychlení průzkumu v rámci PPH. Jsou přijatelné překlady do
finštiny i angličtiny. Strojový překlad je přípustný, ale pokud by referent nemohl porozumět
rámci přeložených úředních výměrů nebo nároků kvůli neuspokojujícímu překladu, může si
vyžádat předložení nového překladu.
b) kopii nároků shledaných ÚPV jako patentovatelné/přípustné a jejich překlad. Přihlašovatel
má nároky dodat společně s žádostí o urychlení průzkumu v rámci PPH. Jsou přijatelné
překlady do finštiny i angličtiny. Údaje o strojovém překladu uvedené v odstavci [0003] (a)
platí i v tomto bodě [0003] (b).
c) kompletní tabulku odpovídajících si nároků, která bude ukazovat vztah mezi nároky NBPR
přihlášky a přípustnými/patentovatelnými nároky v přihlášce (přihláškách) podaných na ÚPV.
K dostatečné shodě dochází u nároků se stejným nebo podobným rozsahem. Tabulka
odpovídajících si nároků musí ukazovat, jak nároky v NBPR přihlášce odpovídají

přípustným/patentovatelným nárokům v přihlášce (přihláškách) podaných na ÚPV. Musí být
ve finštině nebo angličtině.
d) kopie odkazů citovaných referentem ÚPV. Pokud se jedná o odkazy na patentové
dokumenty, není nezbytné je předkládat, pokud jsou pro NBPR dostupné. Pokud NBPR nemá
přístup k příslušným patentovým dokumentům, musí je na žádost NBPR přihlašovatel
předložit. Nepatentová literatura musí být předložena vždy. Překlad citovaných odkazů není
nezbytný.
[0004] Příslušné informace poskytuje přihlašovatel vyplněním formuláře žádosti o zrychlený
průzkum v rámci pilotního programu PPH (viz Příloha 2), který je dostupný na webových
stránkách NBPR. Měly by být připojeny všechny příslušné podpůrné dokumenty.
[0005] Přihlašovatel nemusí předkládat další kopie dokumentů, které již byly předloženy
NBPR v rámci souběžných nebo uplynulých řízení.

Řízení o zrychleném průzkum v rámci pilotního programu PPH na NBPR
[0006] Přihlašovatel vyplní formulář žádosti o zrychlený průzkum v rámci pilotního programu
PPH dostupný na webových stránkách NBPR a připojí všechny příslušné podpůrné
dokumenty. O žádosti rozhodne referent PPH, kterým je pracovník průzkumu NBPR.
V případě, kdy žádost o účast v pilotním programu PPH nevyhovuje všem požadavkům
stanoveným výše, vyrozumí referent PHH přihlašovatele o tom, že přihláška nebyla
připuštěna do programu PPH a poskytne mu vysvětlení, proč byl vstup do PPH zamítnut.
Přihlašovatel může provést jakékoli nezbytné opravy a znovu požádat o urychlení v rámci
PPH.
Pokud jsou splněny všechny podmínky pro zrychlené řízení v pilotním programu PPH, bude
přihlašovatel vyrozuměn a přihlášce bude umožněn vstup do PPH. Referent PPH oznámí
příslušnou klasifikační třídu, do které pro vstup do PPH přihláška patří a příslušný referent
průzkumu poté povede její zrychlený průzkum.
Pokud nebude vyhověno žádosti o zrychlený průzkum, bude přihlašovatel vyrozuměn, že
přihláška bude prozkoumána v běžném režimu

Příloha 1
Příklady přihlášek u NBPR splňující podmínky pro PPH
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Příloha 2
Příklad formuláře
ŽÁDOST O PPH
Žádost o zrychlený průzkum na ÚPV v rámci pilotního programu Patent Prosecution
Highway mezi ÚPV a NBPR
1.

Číslo NPBR přihlášky:
Číslo příslušné CZ přihlášky/přihlášek:

2. Buď:
a) Je připojena kopie původního úředního výměru/výměrů ÚPV přeložená do angličtiny nebo
finštiny

□

nebo
b) Úřední výměr/výměry ÚPV byly podány s dřívější PPH přihláškou
Číslo NPBR přihlášky:

□

3. Buď:
a) Je připojena kopie původních nároků příslušné CZ přihlášky přeložených do
angličtiny nebo finštiny

□
nebo
b) Nároky CZ přihlášky byly podány s dřívější PPH přihláškou:
Číslo NBPR přihlášky:
4. Je připojen překlad cizojazyčných citací:

□
□

(Povšimněte si prosím, že není nutné poskytovat překlady citovaných dokumentů.
Nicméně je na vůli přihlašovatele, zda podá překlady pro umožnění rychlého
posouzení těchto citací, pokud jsou požadovány.)
5. Vyplněná tabulka shody/podobnosti nároků:

□

Příloha 3
Tabulka shody/podobnosti nároků
Nároky NBPR přihlášky

Patentovatelné nároky CZ
přihlášky

Vysvětlení týkající se shody/
podobnosti

