Stručný návod pro podání mezinárodní PCT přihlášky

Tato pomůcka je určena pro přihlašovatele, kteří by chtěli své technické řešení
chránit nejen v České republice.
Nejprve je dobré si ujasnit, co podání mezinárodní přihlášky dle Smlouvy o
patentové spolupráci, zkráceně PCT přihlášky, přihlašovateli umožní.
Přihlašovatel může očekávat získání mezinárodní rešerše, mezinárodní
zveřejnění přihlášky, a zejména dostatek času k přípravě vstupu do národních
nebo regionálních fází řízení, která teprve mohou vyústit k udělení patentové
ochrany v jednotlivých státech nebo regionech.
Podání PCT přihlášky se řídí schválenými mezinárodními pravidly, která je nutné
dodržet. Velmi záleží i na formulaci vlastního textu přihlášky, tzv. podloh, což
pro přihlašovatele, který není v této oblasti zkušený, může být obtížné.
Neobratnou slovní formulací v textu podané přihlášky se může přihlašovatel
dostat např. do situace, že jeho řešení bude nejasné, nedostatečně popsané, a
proto nebude možné jej chránit.
I z tohoto důvodu je vřele doporučováno, aby přihlašovatelé využívali služeb
patentových zástupců.
PCT přihlášku lze podat nejpozději do 12 měsíců od podání první, prioritní
přihlášky, což bude pro českého přihlašovatele nejspíš přihláška vynálezu (PV)
nebo přihláška užitného vzoru (PUV). Lze ji podat buď elektronicky pomocí ePCT rozhraní nebo na formuláři PCT/RO/101 poštou, datovou schránkou nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Příjemcem je tzv. přijímací
úřad (RO), přičemž pro české přihlašovatele to je to zpravidla český přijímací
úřad (RO/CZ), kterým je Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, případně
Mezinárodní úřad WIPO* (RO/IB). Mezinárodní úřad (IB) v současné době
nepřijímá žádné listovní zásilky, pouze podané v elektronické formě.
K elektronickému podání přihlášky pomocí systému e-PCT je třeba si zřídit
přístup na stránkách WIPO (www.wipo.int).
Ke správnému vyplnění formuláře žádosti pro podání PCT přihlášky, tj.
formuláře PCT/RO/101, jednotlivci, kteří si nepřejí být zastupováni patentovými
zástupci, by měl posloužit tento zjednodušený návod.
Formulář žádosti přihlášky musí být vyplněn v angličtině, němčině nebo
francouzštině, podle jazykové verze, kterou si přihlašovatel zvolí.
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Dále budou popsány pouze ty části formuláře žádosti, které by měly být
vyplněny:
Box No I – zde se napíše název vynálezu v angličtině (Nj, Fj) - musí být shodný
s názvem v popise (podlohách) přihlášky.
Box No II – vyplní se jméno nebo název přihlašovatele následujícím způsobem:
PŘÍJMENÍ Jméno (Bez titulů!)
Ulice a číslo
PSČ a Město
CZ
Je-li tato osoba zároveň i původcem, zaškrtne se čtvereček v prvním řádku
textu „This person is also inventor“. Dále je nutné uvést telefonní spojení na
přihlašovatele a vyplnit zejména e-mailovou adresu, neboť další korespondence
od IB nebo rešeršního orgánu je zpravidla zasílána elektronicky.
V předposledním řádku vyplní přihlašovatel v obou polích CZ a v posledním
řádku označí jedno ze zaškrtávacích políček.
Box No III – označí se políčko, pokud je více přihlašovatelů nebo původců. Ti se
potom vypíšou na další straně stejným způsobem, jako v boxu No II.
Box No IV – pokud přihlašovatel není zastoupen, zůstane pole prázdné.
V případě více přihlašovatelů, lze označit pole „common representative“ a
zvolit si tak toho z přihlašovatelů, komu budou doručovány písemnosti. Stejně
tak lze označit poslední zaškrtávací pole a napsat adresu, na kterou se mají
písemnosti doručovat. Vzhledem k tomu, že přednostně se doručuje
elektronicky (e-mailem), je třeba uvést zejména e-mailovou adresu!
Box No VI – v tabulce se vyplní priority následujícím způsobem (vzor):
Datum priority

Číslo priority

Země priority

dd/mm/rrrr

PV 2020-XYZ

CZ

20 October 2021

PUV 2020-XXXXX

Je-li priorit více než 3, označí se políčko pod tabulkou a použije se další list.
Prioritní doklad lze přiložit k přihlášce nebo lze požádat RO (ÚPV) o zhotovení
prioritního dokladu a jeho zaslání do IB; v tom případě se označí příslušné
políčko pod tabulkou.
2

Box No VII – zde je nutné označit vybraný rešeršní orgán – buď EP (Evropský
patentový úřad) nebo XV (Visegrádský patentový institut).
Pokračování Boxu No VII – zde je možné zaškrtnout, že si přihlašovatel přeje,
aby rešeršní orgán využil výsledky dřívější rešerše provedené u přihlášky, která
je v podstatě stejná (zpravidla prioritní), a vypsat údaje o takové přihlášce.
Případně se požádá RO o doplnění této rešerše do přihlášky PCT.
Box No VIII Deklarace – pokud je přihlašovatelem fyzická osoba, která je
současně i původcem, prohlášení (např. o převodu práv, prohlášení původce a
jiné) se nevyplňují. Deklarace je možné dodat v průběhu řízení.
Box No IX – Kontrolní seznam se vyplňuje vždy, jde o souhrn podání:
V prvním sloupci se vyplní počet stran formuláře žádosti a podloh:
Žádosti,
Popisu,
Nároků,
Anotace (Abstrakt),
Obrázků,
Celkový součet stran:
Číslo obrázku, který má být zveřejněn s anotací.
Ve druhém sloupci dole se uvede jazyk, ve kterém jsou podlohy podány.
Box No X – vypíše se PŘÍJMENÍ Jméno a doplní podpis přihlašovatele nebo
přihlašovatelů.

Poznámky k „podlohám“:
Text přihlášky (podlohy) musí být podán v jazyce, ve kterém je formulář žádosti
PCT/RO/101, případně v češtině s tím, že bude do jednoho měsíce přeložen do
příslušného jazyka formuláře. Podlohy, tedy stránky popisu, nároků a anotace,
musí být číslovány na stránkách nahoře nebo dole uprostřed; obrázky jsou
číslovány zvlášť, a to tak, že jednotlivé listy jsou číslovány 1/X, 2/X, atd.,
přičemž X je celkový počet listů s obrázky.
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*WIPO je Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property
Organization) se sídlem v Ženevě, Švýcarsko, která zaštiťuje Smlouvu o
patentové spolupráci (PCT). Sídlí zde Mezinárodní úřad (International Bureau).

Poznámka Úřadu:
Tento stručný a zjednodušený návod byl vypracován pro české přihlašovatele
na základě hlasů z veřejnosti o komplikovanosti formuláře žádosti PCT/RO/101.
Podrobné, oficiální návody na vyplnění formulářů PCT jsou dostupné na
stránkách WIPO.
V češtině Úřad průmyslového vlastnictví pravidelně aktualizuje brožuru
„Mezinárodní přihláška podle PCT, Pomůcka pro vyplňování formuláře
(PCT/RO/101) žádosti mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o
patentové spolupráci (PCT)“, která je překladem podrobného návodu WIPO.
XI/2021
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