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Úvod
Zabezpečenie efektívnej patentovej ochrany je v súčasnosti bezpochyby záujmom
všetkých vyspelých svetových ekonomík. Globalizácia ekonomiky vyznačujúca sa
harmonizáciou právnych predpisov jednotlivých štátov a taktiež voľným pohybom
tovarov a služieb, prináša i nové požiadavky na patentovú ochranu. Účinná patentová
ochrana dneška by teda mala prekračovať hranice národnej ochrany a mala by
poskytovať možnosť jednoducho chrániť vynález vo väčšom počte štátov. Systému
európskych patentov, ktorý bol založený v 70. rokoch minulého storočia prijatím
Úmluvy o udeľovaní európskych patentov (Európska patentová úmluva), je vyčítaná
jeho vysoká nákladnosť, neefektivita a v dôsledku absencie spoločného patentového
súdnictva na európskej úrovni, i problematická súdna ochrana a vymáhanie práv
z patentov. Takto nastavený systém sa negatívne podpisuje na konkurencieschopnosti
Európy, ktorá kvôli týmto faktorom dolhodobo zaostáva v oblasti inovácií za svojimi
konkurentmi, ktorými sú predovšetkým USA a dynamicky sa rozvíjajúce krajiny
východnej Ázie.
Predložená diplomová práca si kladie za cieľ analyzovať európsky patent, avšak
vzhľadom na značnú rozsiahlosť tejto problematiky sa sústreďuje len na jeho vybrané
aspekty. Práca si taktiež kladie za cieľ čo najkomplexnejšie zhrnúť aktuálnu a neustále
sa vyvíjajúcu problematiku európskeho patentu s jednotným účinkom a Jednotného
patentového súdu.
Táto práca pozostáva z piatich hlavných kapitol. Prvá z nich prináša prehľad
najvýznamnejších historických medzníkov v oblasti patentového práva v Európe. Druhá
kapitola sa venuje Európskej patentovej úmluve, ktorá predstavuje základný kameň
európskeho patentového systému a právny podklad pre vznik Európskej patentovej
organizácie. Práve tej je venovaná tretia kapitola práce. Pojednávam v nej o
inštitucionálnom zabezpečení Európskej patentovej organizácie, venujem sa i jednému z
hmotneprávnych aspektov európskeho patentového práva – otázke patentovateľnosti a
jej vymedzeniu a taktiež i procesnému postupu pred Európskym patentovým úradom,
ktorý nasleduje po podaní európskej patentovej prihlášky. Pojednávam i o problematike
prekladov európskych patentov a s nimi súvisejúcou Londýnskou dohodou. Práve pri
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prekladoch európskych patentov sa naplno prejavuje mnohojazyčnosť Európy ako
výrazný limitujúci faktor. Jednu podkapitolu v rámci tretej kapitoly som venovala i
štatistickým údajom Európskeho patentového úradu, ktoré sú sprostredkované za
pomoci grafov. Z grafov uvedených v tejto podkapitole je okrem iného zrejmé, že i
napriek vyššie uvedeným nedostatkom európskych patentov sa patentový systém
založený Európskou patentovou úmluvou naďalej úspešne vyvíja.
Posledné dve kapitoly svojej práce – kapitolu štvrtú a piatu som venovala novej
forme patentovej ochrany, dlhoočakávanému a desaťročia pripravovanému európskemu
patentu s jednotným účinkom a problematike Jednotného patentového súdu. Vo štvrtej
kapitole skúmam európsky patent s jednotným účinkom, ktorý predstavuje možnosť
jednotnej patentovej ochrany pre členské štáty Európskej únie a ktorý, ako sa v priebehu
rokov ukázalo, sa rodil omnoho ťažšie ako ochranná známka Európskej únie či dizajn
Spoločenstva. Analyzujem tu dve ťažiskové nariadenia Rady EÚ prijaté v decembri
2012, ktorými sa medzi členskými štátmi zriaďuje posilnená spolupráca v tejto oblasti.
Piata kapitola pojednáva o Jednotnom patentovom súde, medzinárodnej inštitúcii, ktorá,
pokiaľ sa dočká svojej realizácie, bude mať vo svojej jurisdikcii spory z jednotných
patentov všetkých členských krajín EÚ podieľajúcich sa na posilnenej spolupráci.
V poslednej podkapitole sa venujem reakciám odbornej českej verejnosti, ktoré Dohoda
o Jednotnom patentovom súde vyvolala a komparujem ich s postojom Nemecka, kde
predmetná dohoda vzbudila odlišné ohlasy.
Medzi prameňmi využitými pri písaní tejto diplomovej práce dominujú primárne
zdroje, doplnené o zdroje sekundárne. Pracovala som tiež s internetovými zdrojmi,
informácie som často čerpala z oficiálnych stránok Európskeho patentového úradu a
českého Úradu priemyselného vlastníctva. Internetové zdroje som využívala i pri
problematike európskeho patentu s jednotným účinkom a Jednotného patentového súdu,
nakoľko táto problematika bola zatiaľ predmetom len malého počtu monografických
publikácií. Pri tvorbe práce som použila najmä deskriptívnu metódu a metódu
analytickú, ktorú som aplikovala pri práci s primárnymi zdrojmi. Využitá bola i metóda
komparácie, ktorú som použila v poslednej podkapitole piatej kapitoly pri porovnaní
reakcií Česka a Nemecka týkajúce sa Dohody o Jednotnom patentovom súde.
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1. Historický vývoj európskeho patentového systému
Idea spoločného európskeho patentového systému, ktorý by presahoval národný rozmer
ochrany jednotlivých európskych štátov nie je snahou posledných rokov. Jej korene
siahajú do obdobia po prvej svetovej vojne, napriek tomu však bola ovplyvnená
predovšetkým neskoršími autormi – Kurt Haertel, Albrecht Krieger, Romuald Singer,
Klaus Pfanner a J. B. Van Benthem navrhli vytvoriť jednotnú právnu úpravu
patentového práva pre európske štáty a centralizovať udeľovanie patentov, spoločných
pre krajiny Európy, do jedného spoločného patentového úradu.1
Prvopočiatky ochrany a spolupráce v oblasti priemyselného vlastníctva na
medzinárodnej úrovni však môžeme spatriť ešte skôr, už v uzatvorení Parížskej úmluvy
na ochranu priemyselného vlastníctva z roku 1883.2 Parížska úmluva je vôbec prvou
medzinárodnou úmluvou v oblasti priemyselného vlastníctva zahŕňajúcou i patentové
právo.

3

Bola v nej stanovená i jedna z kľúčových zásad ovládajúcich ochranu

priemyselných práv, a síce zásada teritoriality. Podľa tejto zásady sa otázka, či sa
v určitom štáte poskytuje jednotlivým právam k nehmotným statkom ochrana, riadi
zásadne národným právom tohto daného štátu.4
Európsky vývoj v oblasti patentového práva po druhej svetovej vojne je
charakterizovaný silnejúcimi integračnými snahami. Prvým významným krokom
k vzniku jednotného európskeho patentového systému bolo zriadenie Medzinárodného
patentového inštitútu (ďalej len IPI)5 Haagskou dohodou z roku 1947. Za jeho vznikom
stáli štáty s registračným systémom udeľovania patentov – Francúzsko, Belgicko,
Holandsko a Luxembursko. Účelom jeho vzniku bola snaha o unifikáciu vykonávania

1

JENERÁL, Emil. Evropský a eurasijský patentový systém. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011.
ISBN 978-80-86855-73-8. s. 7
2
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví zo dňa 20. 3. 1883. In: vyhl. č. 64/1975 ve znění
pozdějších předpisů. Dostupné na: https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodnismlouvy-spravovane-wipo.html
3
JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. upr. a
rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-52-3. s. 184
4
ibd, s. 185
5
International Patent Institute – anglický názov
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patentových rešerší a spoločné vymedzenie termínu novosti pri podaní patentovej
prihlášky.6
Dva roky po podpise Haagskej dohody o založení IPI, v roku 1949, prišiel
francúzsky senátor Henri Longchambon s návrhom na vytvorenie Európskeho
patentového úradu. Návrh bol predložený na pôde Rady Európy, ktorá za účelom jeho
posúdenia vytvorila Výbor patentových expertov (ďalej len Výbor) zložený
z najvyšších patentových úradníkov z každého členského štátu. Výbor po preštudovaní
podkladov konštatoval, že zamýšľané Longchambonove ciele zatiaľ nie sú
uskutočniteľné a návrh odmietol.

7

Jeho činnosť sa následne obrátila na iný cieľ –

vytvorenie európskeho patentového systému. V tejto súvislosti sa Výbor musel zaoberať
hmotneprávnymi, procesnými i inštitucionálnymi aspektmi zamýšľaného európskeho
patentového systému. Bolo nutné definovať pojem patentovateľnosti na európskej
úrovni, vytvoriť spoločný európsky patentový úrad a v neposlednom rade stanoviť
pravidlá konania pred ním.
Napriek neúspechu Longchambonovho plánu viedla činnosť Výboru k podpisu
dvoch dohôd: Prvou z nich je tzv. Európska dohoda o formálnych požiadavkách
kladených na prihlášku patentu, ktorá vošla v platnosť 1. júna 1955. Jej hlavnou úlohou
bolo zjednotenie formálnych požiadaviek, ktoré kládli na patentové prihlášky jednotlivé
národné patentové úrady zmluvných krajín. Uzatvorením uvedenej dohody sa
odštartoval postupný proces unifikácie, ktorý postupne smeroval i k uzatvoreniu dohody
omnoho väčšieho významu – Zmluvy o patentovej spolupráci. Druhou dohodou je
Európska dohoda o medzinárodnom patentovom triedení, ktorá nadobudla účinnosť 1.
augusta 1955. Táto pôvodne európska dohoda postupne prerástla do medzinárodných
rozmerov a stala sa prístupnou všetkým členským štátom Parížskej unijnej úmluvy.
V roku 1971 bola táto dohoda nahradená Štrasburskou dohodou o medzinárodnom
patentovom triedení.
Výbor v ďalších rokoch pokračoval rozvíjaním patentového práva hmotného.
Výsledkom týchto snáh je významná Dohoda o unifikácii niektorých pojmov
patentového práva hmotného z roku 1963. Zohrala zásadnú úlohu v zblížení
6

OKEDIJI, Ruth L. A Margo A. BARGLEY. Patent law in global perspective. Oxford: Oxford
University Press, 2014. ISBN 9780199334278 . s. 323
7
ibd. s. 324

9

hmotneprávnych aspektov patentového práva v jednotlivých európskych krajinách, a to
v kľúčových otázkách patentovateľnosti vynálezu a tiež rozsahu ochrany plynúcej
z patentu. Dohoda stanovovala ako podmienky patentovateľnosti vo svojom článku 1
priemyselnú využiteľnosť, novosť a vynálezeckú činnost. Ustanovenie o rozsahu
ochrany obsahuje článok 8 a upravuje ho takto: „Rozsah ochrany patentu je určený
obsahom patentových výrokov. Pri výklade patentových výrokov sa prihliadne k popisu
a výkresom.“ Úprava patentovateľnosti tak, ako bola stanovená Dohodou z roku 1963 je
totožná s českou úpravou obsiahnutou v zákone č. 527/1990 Sb., o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ako i s úpravou Európskej patentovej
úmluvy.
Približne v tomto období prišlo v Európe i k iným udalostiam, ktoré mali vplyv
na vývoj integrácie v oblasti európskeho patentového práva. V roku 1957 boli
podpísané Rímske zmluvy zakladajúce Európske hospodárske spoločenstvo (ďalej len
EHS) a EURATOM. Po ich vstupe v platnosť, začali práce na vytvorení „Dohody o
európskom patente“, ktorý by platil pre spoločný trh a prišlo by ním k prelomeniu
zásady teritoriality.8 Za týmto účelom bol založený vládami krajín EHS koordinačný
výbor, ktorý v roku 1962 zverejnil výsledok svojej práce – projekt „Dohody o
európskom patentovom práve“. Tento projekt predpokladal vznik jednotného patentu
pre krajiny EHS prostredníctvom spoločného Európskeho patentového úradu, ktorý mal
byť pre tento účel založený. Vedľa takto udeleného patentu mala byť však zachovaná i
možnosť získať národný patent na základe jednotlivých vnútroštátnych úprav členských
štátov EHS.9 Návrh predpokladal dve varianty, pričom jedna z nich predpokladala, že
pôjde o dohodu otvorenú, tzn. prístupnú i pre nečlenské krajiny EHS. Druhá varianta
predpokladala naopak uzavretý charakter tejto dohody. Ukázalo sa však, že návrh
takpovediac predbehol svoju dobu a v roku 1965 bol odmietnutý.
Projekt sa však stal podkladovým materiálom pri prácach smerujúcich
k obnoveniu jednaní o európskom patentovom práve, ktoré boli znovu oživené až
v roku 1969. Práce mala na starosti Medzivládna konferencia pre založenie európskeho
systému udeľovania patentov, ktorej sa tentokrát nezúčastnili len zástupcovia členských
8

JAKL, Ladislav. Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe. Praha: Metropolitan
University Prague Press, 2013. ISBN 978-80-86855-93-6.s. 17
9
JENERÁL, Emil. Evropský a eurasijský patentový systém. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011.
ISBN 978-80-86855-73-8. s. 10
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štátov Európskych spoločenstiev (ďalej len ES), ale i zástupcovia krajín Rady Európy.
Cieľom bolo totiž vytvorenie dvoch samostatných úmluv. Práve tu sa sformoval duálny
princíp ako základný princíp európskeho patentového práva.10
Duálny princíp pozostáva z dvoch častí, pričom prvú časť predstavuje
regionálny patentový systém prístupný formálne všetkým európskym štátom, pre ktoré
by bol udeľovaný európsky patent s účinkami národných patentov v tých európskych
štátoch, ktoré budú členmi „Úmluvy o udeľovaní európskych patentov“ a ktoré zároveň
prihlasovateľ určil v prihláške. Druhá časť bola určená len uzavretému počtu krajín –
členských štátov ES a mala fungovať v rámci prvej časti, pričom predpokladala
udeľovanie jediného autonómneho patentu spoločného a automaticky platného pre
všetky krajiny ES.11
Prvú časť duálneho princípu sa podarilo naplniť pomerne rýchlo. V roku 1972 bol
Medzvládnou konferenciou predstavený projekt Úmluvy o udeľovaní európskych
patentov, ktorý predstavoval právny základ pre vznik Európskej patentovej organizácie
a celého systému európskych patentov.

2. Európska patentová úmluva
Jedným z najvýznamnejších dokumentov, prijatých na Mníchovskej diplomatickej
konferencii, ktorá sa konala pod záštitou Rady Európy v októbri 1973 v Mníchove, je
Dohoda o udeľovaní európskych patentov (ďalej len EPC). 12 Na konferencii sa
zúčastnili zástupci 21 štátov, štyroch medzivládnych organizácií a 14 nevládnych
medzinárodných organizácií.13 Záverečný text EPC podpísalo 5. októbra 1973 celkovo
14 štátov. Krajinami, ktoré stáli pri zrode EPC boli Belgicko, Veľká Británia, Grécko,

10

ibd.
JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. upr.
a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-52-3. s. 219
12
Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) zo dňa 5. 10. 1973. Dostupné
na: https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-(epc).html
13
JENERÁL, Emil. Evropský a eurasijský patentový systém. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011.
ISBN 978-80-86855-73-8. s. 12
11
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Dánsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko,
Francúzsko, Spolková republika Nemecko, Švajčiarsko a Švédsko.14
Hlavný zámer EPC môžeme vyčítať už z jej preambule: „Zmluvné štáty sú
vedené snahou posiľniť spoluprácu medzi európskymi štátmi v oblasti ochrany
vynálezov“ a taktiež „vedené snahou, aby túto ochranu bolo možné získať v týchto
štátoch jediným konaním o udelení patentu a zavedením určitých jednotných pravidel
upravujúcich patenty takto udelené.“
Pri EPC sa v plnej miere uplatní čl. 19 Parížskej úmluvy, keďže EPC je
prípadom zvláštnej dohody v zmysle vyššie uvedeného článku.15 Súčasne je zmluvou o
regionálnom patente v zmysle čl. 45 odst. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci. Dňa 7.
októbra 1977 nadobudla EPC účinnosť.

2.1 Revízie európskej patentovej úmluvy
2.1.1 Prvá revízia EPC
V histórii svojej existencie prešla EPC dvomi väčšími revíziami, ktoré približujem na
nasledujúcich riadkoch. Prvýkrát od svojho podpisu bola EPC revidovaná na
diplomatickej konferencii členských štátov EPO v Mníchove, ktorá sa konala v dňoch
16. a 17. decembra 1991. Konferencia mala na programe revíziu článku 63 EPC,
týkajúceho sa doby platnosti udeleného európskeho patentu. Zúčastnilo sa jej 16
zmluvných štátov.16 Predchádzajúce znenie čl. 63 EPC umožňovalo, aby dvadsaťročná
maximálna doba platnosti všetkých európskych patentov bola v súlade s národným
zákonodarstvom mimoriadne predĺžená len v prípade vojnového stavu alebo obdobných
núdzových situácií. Revidované znenie čl. 63 EPC umožnilo, aby na základe národnej
právnej úpravy bola doba platnosti ochrany predĺžená taktiež pre určité výrobky, u
ktorých je pred ich uvedením na trh vyžadované ich oficiálne schválenie.
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ibd.
Článok 19 Parížskej úmluvy stanovuje pre štáty, ktoré sú ňou viazané, možnosť zjednávať medzi
sebou zvláštne dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, pokiaľ takto uzavreté dohody nebudú
odporovať ustanoveniam Parížskej úmluvy.
16
Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Lichtenštajnsko,
Luxembursko, Monako, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia
15
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Týka sa to najmä farmaceutického priemyslu, v prípade ktorého nie je možné
liečivá a lieky uviesť na trh bezprostredne po podaní patentovej prihlášky, pretože
vyžadujú dlhé obdobie testovania kvôli overeniu bezpečnosti a účinnosti lieku.17 Toto
výrazne skracuje faktickú dobu ochrany a má tým pádom nepriaznivý vplyv na
farmaceutický priemysel ako taký. Kvôli súvislostiam je nutné uviesť, že vyššie
uvedená revízia je následkom činnosti ES, v rámci ktorej bolo prijaté nariadenie Rady č.
1768/92 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia pre liečivá. Ide tak o príklad
situácie, kedy má právo Európskych spoločenstiev priamy vplyv na európsky patentový
systém.

2.1.2 Revízia EPC z roku 2000
Druhá revízna konferencia EPC, ktorá sa konala v dňoch od 20. do 29. novembra 2000
mala omnoho rozsiahlejší zámer v porovnaní s tou prvou. Jej zámerom bola celková
modernizácia EPC pri zachovaní základných osvedčených princípov a ich uvedenie do
súvislostí

s ďalšími

medzinárodnými

zmluvami,

predovšetkým

s Dohodou

o

obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu (TRIPS), Zmluvou o patentovom
práve (PLT) a rovnako i so Zmluvou o patentovej spolupráci (PCT). Medzi
najvýznamnejšie zmeny, ktoré revízia EPC-2000 priniesla patrí 18 : [I] potvrdenie
patentovateľnosti použitia známého liečiva na nový účel, tzv. druhé lekárske použitie;
[II] podmienky pre priznanie dátumu podania boli uvedené do súladu s PLT a boli tým
pádom výrazne liberalizované; [II] zrušenie systému oddeleného vykonávania rešerše a
prieskumu, takže oba tieto úkony môžu byť vykonávané jediným examinátorom
(systém BEST)19; [III] v taxatívne vymedzených prípadoch uvedených v čl. 112a EPC a
v Pravidle 104 EPC je zakotvená možnosť preskúmania rozhodnutí sťažnostných
senátov Veľkým sťažnostným senátom; [IV] európsku patentovú prihlášku je možné
v súlade s PLT podať v akomkoľvek jazyku; [V] množstvo ustanovení je presunutých
do

vykonávacieho

predpisu,

čo

znamená

17

jednoduchú

možnosť

ich

zmeny

KOPECKÁ, Světlana. Vliv práva Evropských společenství na změny Evropského patentového systému.
Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. s. 180
18
JENERÁL, Emil. Revidované znění EPC-2000 nabylo účinnosti. Průmyslové vlastnictvi. Praha: Úřad
průmyslového vlastnictví, 2008. S. 16 an.
19
BEST – skratka z anglického Bringing examination and search together. Jeho podstata spočíva v tom,
že sa na vecnom prieskume podieľa pracovník, ktorý vyhotovil správu o európskej rešerši a naopak.
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prostredníctvom rozhodnutia správnej rady; [VI] správna rada bude vo vymedzenom
rozsahu

zmocnená

k vykonávaniu

zmien

uvádzajúcich

Úmluvu

do

súladu

s medzinárodnými zmluvami a komunitárnym právom a [VII] výslovne bude priznaná
možnosť uzatvárať zvláštne dohody medzi dvomi a viac zmluvnými štátmi.
Veľkých zmien hmotného práva sa európsky patentový systém po revízii EPC
roku 2000 nedočkal, rovnako i štruktúra procesu zostala viacmenej nezmenená. Vďaka
tejto revízii však prihlasovatelia získali, a to nielen pokiaľ ide o priznanie dátumu
podania prihlášky, omnoho viac možností než mali podľa starého znenia EPC.
Česká republika sa druhej revíznej konferencie zúčastnila len v pozícii
pozorovateľa, k samotnej EPC pristúpila až 1. júla 2002.

3. Európska patentová organizácia
Európska patentová organizácia je medzinárodnou regionálnou organizáciou, ktorej
vznik sa datuje k 7. októbru 1977 na právnom základe EPC. Je tvorená dvomi orgánmi:
Európskym patentovým úradom a Správnou radou. EPO je navonok zastupovaná
prezidentom EPÚ, ktorým je od júla 2010 Benoît Battistelli.20 V literatúre je uvádzané,
že EPO je autonómnym a nadnárodným orgánom, čo však priamo z EPC nevyplýva.
Samotná EPC len uvádza, že EPO je vybavená správnou a finančnou autonómiou, čo
znamená, že sa zodpovedá len tým orgánom, ktoré sú vytvorené pre jej kontrolu a
riadenie.21 Je právnickou osobou, ktorá požíva právnu subjektivitu v každom zmluvnom
štáte, v súlade s národným zákonodarstvom jednotlivých zmluvných štátov.
Ustanovenia týkajúce sa financovania nákladov EPO sú upravené v čl. 37 EPC.
Príjmovú stránku EPO tvoria: [I] vlastné prostriedky, teda najmä vybrané poplatky; [II]
platby zmluvných štátov z vybraných udržiavacích poplatkov za európske patenty
udržiavané v týchto štátoch; podľa čl. 39 EPC môže výška tohto poplatku dosiahnuť
maximálne 75% z celkovej sumy vybraných udržiavacích poplatkov za európske
patenty; [III] zvláštne príspevky zmluvných štátov; [IV] prípadné príjmy predpokladané
20

European Patent Organisation. European Patent Office [online]. 30.10.2015. [cit. 2016-09-20].
Dostupné na: https://www.epo.org/about-us/organisation.html
21
JENERÁL, Emil. Organizační struktura evropského patentového systému. Průmyslové vlastnictví.
1994. č. 7. s. 205
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podľa čl 146 EPC, to znamená prípady, kedy by skupina zmluvných štátov poverila
EPÚ ďalšími úlohami – náklady s tým spojené by boli príjmom EPÚ. Rozpočet
schvaľuje Správna rada. Považujem takiež za dôležité uviesť, že EPO je jednou z mála
medzinárodných organizácií, ktorá sa plne financuje z príjmov svojej činnosti bez toho,
aby zaťažovala rozpočty členských štátov.22
V súčasnej dobe má Európska patentová organizácia 38 členských štátov.23

3.1

Inštitucionálne zabezpečenie EPO

3.1.1 Európsky patentový úrad
EPÚ je výkonným orgánom Európskej patentovej organizácie a jeho hlavnou úlohou je
udeľovanie európskych patentov. Hlavné sídlo EPÚ sa nachádza v Mníchove, jeho
pobočky sídlia v Haagu a Berlíne. Ďalšia pobočka so sídlom vo Viedni plní funkciu
strediska patentových informácií. 24 Do roku 2000 sa činnost EPÚ, konkrétne jeho
prieskum patentových prihlášok vyznačoval určitou zvláštnosťou. Bol totiž rozdelený
medzi dva samostatné útvary EPÚ – rešeršný útvar so sídlom v pobočke EPÚ v Haagu
a Berlíne, ktorý bol zodpovedný za vyhotovenie európskej rešeršnej správy, a útvar
prieskumu so sídlom v Mníchove, zodpovedného za vlastný prieskum patentovateľnosti
na základe výsledkov obsiahnutých v rešeršnej správe. Táto deľba práce však bola
zmenená v rámci revíznej konferencie EPC konajúcej sa v novembri 2000, ako som
uvádzala vyššie, ktorá ako jeden zo svojich výsledkov priniesla zlúčenie oboch útvarov
do jedného, rozdeleného podľa technických odborov do 14 clusterov.25
Útvary, ktoré plnia funkcie v rámci EPÚ, je možné rozdeliť do troch kategórií:
[I] do prvej kategórie patrí prihlasovacie oddelenie, rešeršné, prieskumové a odporové
divízie a právny odbor, čo sú útvary prvoinštančné, [II] druhú kategóriu tvoria technické
22

DVORNÁK Josef. Evropské patentové organizaci je dvacet let. Průmyslové vlastnictví. č. 11-12. s.
215
23
Ku dňu 13. 10. 20016 sú jej zmluvnými štátmi: Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko,
Holandsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Švédsko, Taliansko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Grécko,
Španielsko, Dánsko, Monako, Portugalsko, Írsko, Fínsko, Cyprus, Turecko, Bulharsko, Česká republika,
Estónsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Island, Litva, Lotyšsko, Malta,
Chorvátsko, Nórsko, Macedónsko, San Marino, Albánsko a Srbsko
24
European Patent Organisation. European Patent Office [online]. 30.10.2015. [cit. 2016-09-20].
Dostupné na: https://www.epo.org/about-us/organisation.html
25
JENERÁL, Emil. Evropský a eurasijský patentový systém. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011.
ISBN 978-80-86855-73-8. s. 19
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a právne sťažnostné senáty, teda druhoinštančné útvary, [III] do tretej kategórie spadá
Veľký sťažnostný senát rozhodujúci otázky, ktoré mu boli postúpené sťažnostnými
senátmi. 26 Prihlasovacie oddelenie je príslušné k vstupnému formálnemu prieskumu
európskych patentových prihlášok po ich podaní EPÚ a rovnako k ich zverejňovaniu.
Rešeršné a prieskumové divízie vyhotovujú vyššie uvedené rešeršné správy ku každej
z podaných európskych patentových prihlášok a sú tiež zodpovedné za jej vecný
prieskum a za vydanie rozhodnutia o jej zamietnutí či udelení európskeho patentu.
Každá prieskumová divízia sa skladá z troch technických členov, výnimočne
doplnených členom právnym, ktorí spoločne vydajú príslušné rozhodnutie o prihláške.
Odporové divízie prejednávajú prípadný podaný odpor proti už udelenému európskemu
patentu. Právny odbor je predovšetkým príslušný pri rozhodovaní o zápisoch do
európskeho patentového registra a o zápisoch a výmazoch z registra európskych
patentových zástupcov. Sťažnostné senáty prejednávajú sťažnosti proti rozhodnutiam
prvoinštančných útvarov EPÚ. Počet členov senátu a ich kvalifikácia (technická či
právna) závisí od druhu prvoinštančného útvaru, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
Veľký sťažnostný senát je tvorený piatimi právnymi a dvomi technickými členmi. Jeho
úlohou je, ako bolo už vyššie uvedené, jednak rozhodovať o právnych otázkách
postúpených mu jednotlivými sťažnostnými senátmi a jednak podávať stanoviská
k právním otázkam, postúpených mu prezidentom EPÚ.27
EPÚ vedie verejne prístupný európsky patentový register, ktorý je prístupný
prostredníctvom on-line systému.28 Do registra sú zapisované informácie o patentoch a
prihlasovateľoch stanovené vykonávacím predpisom EPC. EPÚ vydáva tiež množstvo
publikácií; medzi najvýznamnejšie sa radí európsky patentový vestník, 29 obsahujúci
údaje z európskeho patentového registra a tiež Úradný list, ktorý obsahuje všeobecné
oznámenia, zdelenia prezidenta EPÚ, informácie týkajúce sa EPC a jej aplikácie. Jeho

26

Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) zo dňa 5. 10. 1973. čl. 15.
Dostupné na: https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-(epc).html
27
JENERÁL, Emil. Evropský a eurasijský patentový systém. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011.
ISBN 978-80-86855-73-8. s. 20
28
European Patent Register. European Patent Office [online]. 2016. [cit. 2016-09-21]. Dostupné na:
https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register.html#tab1
29
The Official Journal of the EPO. European Patent Office [online]. 2016. [cit. 2016-09-27]. Dostupné
na: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html
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súčasťou sú tiež rozhodnutia sťažnostných senátov a Veľkého sťažnostného senátu. Od
roku 2014 je Úradný list vydávaný len v elektronickej podobe.30

3.1.2

Správna rada

Druhým orgánom, ktorý popri EPÚ vykonáva úlohy vyplývajúce z EPC, je správna rada
plniaca funkciu kontrolného orgánu. Správna rada je zložená zo zástupcov zmluvných
štátov a ich námestkov. Každý zmluvný štát má právo určiť jedného zástupcu
v správnej rade a jeho námestka. Z týchto zástupcov a ich námestkov volí správna rada
svojho predsedu a miestopredsedu na funkčné obdobie tri roky, pričom môžu byť
zvolení i opätovne. Riadne zasadanie správnej rady zvoláva jej predseda raz ročne;
okrem toho sa správna rada schádza z podnetu predsedy alebo na žiadosť aspoň jednej
tretiny zmluvných štátov.31
Správnej rade zveruje EPC široké spektrum právomocí. Medzi ne patrí napríklad
menovanie prezidenta EPÚ, ktorý je jej zo svojej činnosti odpovedný, schvaľovanie
rozpočtu EPÚ či schvaľovanie zmien vykonávacieho predpisu EPC. Správna rada je tiež
oprávnená meniť lehoty stanovené EPC a vydávať a meniť normatívne akty týkajúce sa
činnosti EPÚ. Týmito aktami sú: finančný poriadok, služobný poriadok stálych
zamestnancov EPÚ, penzijný poriadok, poplatkový poriadok a svoj vlastný jednací
poriadok.

3.2 Patentovateľnosť
Napriek tomu, že Európska patentová úmluva primárne upravuje inštitucionálne a
procedurálne otázky európskeho patentového systému, časť II EPC (čl. 52 – 74) je
venovaná hmotnému patentovému právu.

32

V čl. 52 odst. 1 EPC sú upravené

podmienky patentovateľnosti, ktoré musia byť splnené kumulatívne, aby mohol byť
predmet európskej patentovej prihlášky považovaný za vynález. Sú to tieto štyri
podmienky: [I] musí ísť o vynález patriaci do oblasti techniky, [II] vynález musí byť
30

ibd.
Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) zo dňa 5. 10. 1973. čl. 29.
Dostupné na: https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-(epc).html
32 KUR, Annette a Thomas DREIER. European intellectual property law: text, cases and materials.
Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013. ISBN 978-1-84844-880-3. s. 106
31
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nový, [III] musí zahŕňať vynálezeckú činnosť a [IV] byť priemyselne využiteľný.
K vyššie uvedeným základným štyrom podmienkam patentovateľnosti pristupujú i dve
implicitne stanovené podmienky: [I] prvá z nich je upravená v čl. 83 EPC a stanovuje,
že vynález musí byť v európskej patentovej prihláške objasnený natoľko jasne a úplne,
aby mohol byť odborníkom uskutočnený a [II] vynález musí mať technický charakter musí týkať technickej oblasti, musí riešiť technický problém a mať technické znaky,
ktorými je možné v nároku definovať predmet, ktorý má byť chránený.

3.2.1 Kritériá patentovateľnosti
Na nasledujúcich riadkoch uvádzam pre lepšie pochopenie stručnú charakteristiku
jednotlivých kritérií patentovateľnosti. Požiadavka novosti je stanovená v čl. 54 EPC,
ktorý vo svojom prvom odstavci uvádza, že vynález sa považuje za nový, pokiaľ nie je
súčasťou stavu techniky. EPC tiež definuje stav techniky, do ktorého podľa nej spadá
všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti písomným alebo ústnym popisom, využívaním
alebo iným spôsobom predo dňom podania európskej patentovej prihlášky. Zároveň
však EPC stanovuje dva konkrétne prípady, kedy sa predošlé zverejnenie neberie do
úvahy ako súčasť stavu techniky. Podľa čl. 55 EPC sa k predošlému zverejneniu
neprihliada, pokiaľ k nemu prišlo v dôsledku zrejmého zneužitia práv vo vzťahu
k prihlasovateľovi alebo jeho právnemu predchodcovi, tzn. vynález pochádza od
prihlasovateľa a bol zverejnený proti jeho vôli. Druhým prípadom kedy zverejnenie
nemá vplyv na požiadavku novosti je prípad vystavenia vynálezu prihlasovateľom na
úradne uznanej medzinárodnej výstave tak, ako je definovaná v čl. 55 odst. 1 písm. b).33
V prípade vynálezeckej činnosti ju vynález zahŕňa, pokiaľ pre odborníka
nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Stav techniky by mal zahŕňať také
informácie, ktoré sú pre určitú oblasť techniky relevantné. K stavu techniky patria i
relevantné všeobecné poznatky, ktoré nemusia mať písomnú podobu. 34 Je nutné
rozlišovať medzi pojmom novosti a vynálezeckou činnosťou. V prípade vynálezeckej
činnosti je potrebné posúdiť pri každom nároku definujúcom vynález, či pred dátumom

33

Výstavou je chápaná medzinárodná výstava v zmysle Úmluvy o medzinárodných výstavách,
podpísanej v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovanej 30. novembra 1972
34
Guidelines for Examination. European Patent Office [online]. 12.10.2016. [cit. 2016-09-20]. Dostupné
na: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_2.htm
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podania alebo priority, bolo pre odborníka zrejmé dospieť k niečomu, čo by do
uvedeného nároku spadalo. Pokiaľ tomu tak je, nie je možné nárok povoliť z dôvodu
nedostatku vynálezeckej činnosti. Pre odborníka z odboru totiž vynálezecká činnost
nesmie vyplývať zrejmým spôsobom zo známých skutočností. Naproti tomu novosť je
daná vždy, pokiaľ existuje rozdiel medzi vynálezom a známym stavom techniky bez
ohľadu na vyššie uvedené aspekty.35
Priemyselná využiteľnosť je definovaná v čl. 57 EPC a je ňou chápaná možnosť
vyrábania alebo využívania vynálezu v ktoromkoľvek priemyselnom odvetví, vrátane
poľnohospodárstva. Priemysel je potrebné chápať v najširšom možnom zmysle
zahŕňajúcom každú fyzickú aktivitu technického charakteru, tzn. aktivitu, ktorá sa
vyznačuje svojím praktickým či technickým zameraním, na rozdiel od činnosti
s estetickou povahou. 36 Pokiaľ sú splnené všetky štyri podmienky patentovateľnosti,
môže prihlasovateľ podať patentovú prihlášku.

3.2.2 Vynález
Samotný pojem vynález nie je v EPC definovaný, jediné čo nám v tomto ohľade EPC
poskytuje, je demonštratívny negatívny výpočet predmetov, ktoré sa za výnález
nepovažujú. Sú to: [I] objavy, vedecké teórie a matematické metódy; [II] estetické
výtvory; [III] plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hranie hier
alebo vykonávanie obchodnej činnosti ako i počítačové programy a [IV] podávanie
informácií. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch ide o predmety abstraktného
charakteru alebo netechnickej povahy. Naproti tomu z podmienok patentovateľnosti
jasne vyplýva, že vynález musí byť konkrétny a mať technický charakter. Je preto
zrejmé, že v týchto prípadoch skutočne o vynález ísť nemôže.
Objavom sa rozumie zistenie niečoho, čo objektívne existuje, ale doposiaľ to
nebolo známe. 37 Toto nové poznanie nie je patentovateľné, pretože ako také nemá
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žiadny praktický význam. Pokiaľ však ďalšie informácie ukazujú na možné technické
využitie, transformuje sa objav na patentovateľný vynález. Za príklad rozlíšenia objavu
od vynálezu nám môže poslúžiť otázka patentovateľnosti prírodných látok. Prírodné
látky ako také nie sú v EPC vylúčené z patentovej ochrany. Objavenie predtým
neznámej látky tak, ako sa vyskytuje v prírode, predstavuje čistý objav a je preto
nepatentovateľné. Iná by bola však situácia v prípade, pokiaľ by látka objavená
v prírode poskytovala technický účinok. Vtedy by mohla byť patentovateľná a stať sa
vynálezom.
V prípade vedeckých teórií, ktoré predstavujú obecnejšiu formu objavov, platia
rovnaké zásady. Z uvedeného teda vyplýva, že napríklad fyzikálne teórie ako také
patentovateľné nie sú, výrobky vyrobené na základe týchto teórií už však vynálezmi byť
môžu. V podstate totožný s objavmi a vedeckými teóriami je prípad matematických
metód, ktoré samy o sebe pre svoju abstraktnosť nie sú patentovateľné. Estetické
výtvory nie sú považované za vynálezy, pokiaľ vykazujú čisto estetické znaky. Zo
svojej podstaty patria k dielam a ich hodnotenie je značne subjektívne. V prípade, že
estetické formácie vykazujú okrem estetických znakov i znaky technické, môžu byť
patentovateľné. Napríklad kombinácia farieb ako taká patentovateľná nie je, pokiaľ sa
ale touto kombináciou získa určitý technický účinok, môže ísť o vynález. Dobrým
príkladom je povrchový náter, ktorý získal určité technické vlastnosti práve vďaka
špeciálnej kombinácii farieb.38
Ďalšiu skupinu tvoria plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti,
hranie hier a podnikanie. Uvedené predmety a činnosti sa vyznačujú svojou abstraktnou
a intelektuálnou povahou a nemajú technický charakter. Z tohto zrejmého dôvodu u
nich patentovateľnosť nie je možná.
Podávanie informácií patrí rovnako medzi predmety vylúčené z pojmu vynález,
pokiaľ sa obmedzuje len na obsah takej informácie. Avšak v prípade, že má podávanie
informácie nové technické vlastnosti, o patentovateľný predmet ísť môže. Príkladom
môže byť nosič určitej informácie alebo prístroj pre uvedenie informácie.
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3.2.3 Výluky z patentovateľnosti
Vynález, ktorý by bol svojím komerčným využitím v rozpore s verejným poriadkom
alebo morálkou je z patentovateľnosti vylúčený. Účelom tohto ustanovenia je vylúčenie
ochrany k vynálezom, podnecujúcim občianske nepokoje alebo vedúce k trestným
činom či inému všeobecne neprípustnému jednaniu. 39 Využitie nie je považované za
rozporné s verejným poriadkom alebo morálkou, pokiaľ je zakázané len v niektorých
zmluvných štátoch. V tomto prípade môže byť produkt vyrábaný na základe európskeho
patentu a exportovaný do štátov, v ktorých jeho využitie zakánané nie je.
Výluky z patentovateľnosti sú stanovené v čl. 53 EPC. Okrem rozporu
s verejným poriadkom alebo morálkou sa vynálezy neudeľujú na odrody rastlín a
plemená zvierat alebo biologické spôsoby pestovanie rastlín alebo chovu zvierat a
spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a
diagnostické metódy používané na ľudskom alebo zvieracom tele.

3.3 Európska patentová prihláška
Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická alebo právnická osoba bez
ohľadu na štátnu príslušnosť, bydlisko či sídlo. Európsku prihlášku je možné podať
jednak u Európskeho patentového úradu v Mníchove alebo jeho pobočke v Haagu či
v jeho kancelárii v Berlíne, a jednak u ústredného úradu priemyselného vlastníctva
toho-ktorého zmluvného štátu, pokiaľ to pripúšťa jeho vnútroštátna právna úprava.
V Českej republike má preto odo dňa pristúpenia Česka k EPC, teda od 1. júla 2002,
prihlasovateľ právo podať európsku patentovú prihlášku v Úrade priemyselného
vlastníctva ČR.40

3.3.1 Jazyky prihlášky a poplatky s ňou spojené
Prihláška môže byť podľa čl. 14 odst. 2 EPC podaná v akomkoľvek jazyku, avšak
v súlade s Pravidlom 6 EPC musí byť v lehote dvoch mesiacov preložená do jedného
39
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z troch úradných jazykov EPÚ, ktorými sú angličtina, nemčina a francúzština.
Prihlasovatelia, ktorí majú bydlisko či sídlo na území zmluvného štátu, ktorého
úradným jazykom je iný jazyk než niektorý z úradných jazykov EPÚ, však môžu mať
určité finančné výhody. Prihlasovací poplatok českého prihlasovateľa sa tak zníži o 30
%, pokiaľ je prihláška podaná v češtine a zároveň v jednom z úradných jazykov EPÚ.
Ďalším poplatkom, kde je možné požadovať zľavu, je poplatok za prieskum. Táto 30 %
zľava platí len pre malé a stredné podniky, fyzické osoby, univerzity, neziskové
organizácie a verejné výskumné organizácie.41
S patentovou prihláškou sú spojené nasledujúce poplatky: [I] vyššie uvedený
prihlasovací poplatok splatný do jedného mesiaca od podania; [II] rešeršný poplatok a
[III] v prípade, že prihláška obsahuje pri podaní viac ako pätnásť patentových nárokov,
platí prihlasovateľ poplatok za každý ďalší patentový nárok.

3.3.2 Náležitosti európskej patentovej prihlášky
Požiadavky, ktoré musí európska patentová prihláška spĺňať sú uvedené v čl. 78 EPC a
tiež v Pravidle 41 až 50 EPC. Prihláška musí obsahovať:


Žiadosť o udelenie európskeho patentu: mala by byť podaná na formulári EPÚ,
či už v písomnej alebo elektronickej podobe, dostupnej na internete.



Popis vynálezu: musí zahŕňať názov vynálezu tak, ako bol uvedený v žiadosti o
udelenie patentu. Ďalšou súčasťou popisu je špecifikácia oblasti techniky, ktorej
sa vynález týka a zhrnutie doterajšieho stavu techniky, ktorý je považovaný za
užitočný pre pochopenie vynálezu. V popise vynálezu musí figurovať i jeho
vysvetlenie tak, aby technický problém a jeho riešenie boli zrozumiteľné. Pokiaľ
sú k prihláške pripojené i výkresy, uvádza sa taktiež stručný popis obrázkov na
nich uvedených. Rovnako musí byť v popise vynálezu uvedený minimálne jeden
spôsob jeho uskutočnenia a tiež údaj o tom, akým spôsobom je priemyselne
využiteľný, pokiaľ to nevyplýva už z predchádzajúcich častí popisu vynálezu.



Jeden alebo viac patentových nárokov: patentové nároky sú veľmi dôležitou
súčasťou prihlášky. Definujú predmet, pre ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť
stručné a jasné, vyjadrené jedinou vetou.

41

ibd.

22



Výkresy, na ktoré odkazuje popis alebo nároky: požiadavky kladené na výkresy
sú zväčša technického rázu. Podmienkou je, že musia byť vhodné pre tlač. EPC
nemá žiadne výslovné ustanovenia týkajúce sa fotografií, tie sú však povolené
tam, kde nie je možné zobrazenie predložiť na výkrese a za predpokladu, že sú
čiernobiele, priamo reprodukovateľné a spĺňajú požadavky na výkresy, tzn.
požadovaný rozmer papiera, dodržanie okrajov atď. Farebné fotografie zataľ
prijateľné nie sú.42



Anotáciu: anotácia obsahuje stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v popise,
v patentových nárokoch a vo výkresoch tak, aby to umožnilo jasné pochopenie
technického problému, podstaty riešenia tohto problému vynálezom a
základného využitia vynálezu. Jej rozsah by nemal presiahnuť 150 slov.43

3.4 Konanie pred Európskym patentovým úradom
Popis konania o európskej patentovej prihláške tak, ako ho uvádza táto práca
predstavuje len charakteristiku jeho základnej štruktútry vzhľadom na to, že táto
problematika je natoľko obšírna, že by mohla byť predmetom samostatnej práce.
Konanie o európskej patentovej prihláške zverené do rúk EPÚ je rozdelené do
dvoch základných fáz, a to na konanie prvoinštančné a konanie druhoinštančné.
Zvláštnu pozíciu zaujíma konanie pred Veľkým sťažnostným senátom, vydávajúcim
jednak rozhodnutia či stanoviská k právnym otázkam, ktoré mu boli postúpené a tiež
plní funkciu tretej inštancie v konaní o revízii podľa čl. 112a EPC.

3.4.1 Prvoinštančné konanie
3.4.1.1 Priznanie dátumu podania a formálny prieskum patentovej prihlášky
Po podaní európskej patentovej prihlášky prihlasovacie oddelenie EPÚ preverí, či sú
splnené požadavky stanovené pre priznanie dátumu podania. Podľa čl. 80 EPC sa za
deň podania európskej patentovej prihlášky považuje deň, kedy prihlasovateľom podané
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dokumenty obsahujú náležitosti uvedené v Pravidle 40 EPC: [I] zdelenie, že sa
požaduje európsky patent; [II] údaje identifikujúce prihlasovateľa alebo umožňujúce
s ním nadviazať kontakt a [III] popis alebo odkaz na skôr podanú prihlášku.
Pokiaľ prihlasovacie oddelenie zistí, že európska prihláška obsahuje nedostatky,
ktoré bránia priznaniu dátumu podania, oznámi to prihlasovateľovi a vyzve ho, aby
zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov odstránil. Ak nie sú nedostatky
prihlasovateľom odstránené včas, informuje ho EPÚ o tom, že ním podaná prihláška
nebude prejednávaná ako európska patentová prihláška.
Akonáhle je priznaný dátum podania, je možné pristúpiť k formálnemu
prieskumu prihlášky podľa čl. 90 EPC. Jeho zmyslom je preverenie otázok spojených so
zastúpením prihlasovateľa a formálnych náležitostí prihlášky. Pokiaľ prihlasovacie
oddelenie zistí odstrániteľné formálne nedostatky, dá prihlasovateľovi možnosť, aby ich
odstránil. Ak tak prihlasovateľ v danej lehote neučiní, nastupujú právne následky
zakotvené v EPC – európska prihláška bude zamietnutá.
Súčasne s formálnym prieskumom prebieha spracovanie európskej patentovej
rešerše, ktorá je spracovaná příslušnou rešeršnou divíziou na základe patentových
nárokov s prihliadnutím k popisu a výkresom. V rešeršnej správe sú uvedené
dokumenty, ktoré by mali byť vzaté do úvahy pri posudzovaní patentovateľnosti
predmetu patentovej prihlášky, teda jeho novosti a vynálezeckej činnosti. Akonáhle je
rešeršná správa vyhotovená, odosiela ju EPÚ prihlasovateľovi spolu s kópiami v nej
uvedených dokumentov. Po jej obdržaní sa na základe jej obsahu prihlasovateľ môže
rozhodnúť, či a v akom rozsahu bude usilovať o získanie ochrany, tj. či vôbec
pokračovať v konaní a vynakladať tak ďalšie prostriedky.44 Pokiaľ sa zdá byť šanca na
udelenie patentu mizivá, môže prihlasovateľ európsku prihlášku odvolať.
Ak sa prihlasovateľ rozhodne pokračovať v konaní, prihlasovacie oddelenie
EPÚ patentovú prihlášku zverejní spolu so správou o európskej rešerši do osemnástich
mesiacov odo dňa podania alebo, pokiaľ bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa
vzniku práva prednosti. Prihlasovateľ má potom šesťmesačnú lehotu na zváženie
podania žiadosti o vecný prieskum. S vecným prieskumom je spojená povinnosť
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zaplatit príslušný poplatok, paušálny určovací poplatok a poplatky v prípade
rozšírenia.45
Odo dňa zverejnenia prihlášky vzniká tretím osobám právo, ktorým môžu
ovplyvniť ďalší vývoj konania o patentovej prihláške či udelení patentu – právo
podávať pripomienky, ktoré je upravené v čl. 115 EPC. V pripomienkach, ktoré musia
byť podané písomne a musia byť odôvodnené, môžu tretie osoby upozorniť na stav
techniky či iné otázky spojené s patentovateľnosťou predmetu prihlášky či patentu.
Osoba, ktorá podala pripomienky sa však nestáva účastníkom konania pred EPÚ, takže
nemôže priamo ovplyvniť priebeh prieskumného konania. V prípade, že EPÚ obdrží
pripomienky, bez zbytočného odkladu ich zašle prihlasovateľovi, ktorý sa k nim môže,
avšak i nemusí vyjadriť.
3.4.1.2 Vecný prieskum patentovej prihlášky
Druhou fázou prvoinštančného regionálneho konania je vecný prieskum patentovej
prihlášky. Za jeho vykonanie je zodpovedná tzv. prieskumová divízia skladajúca sa, ako
upravuje čl. 58 EPC, z troch technických členov doplnených jedným právnym členom
v prípadoch, kedy to vyžaduje povaha rozhodnutia. V praxi však v súvislosti so
zavedením systému BEST vedie konanie spravidla len ten z nich, ktorý vypracoval i
rešeršnú správu a stanovisko k patentovateľnosti. Pri vecnom prieskume sa
prieskumová divízia opiera o výsledok správy o európskej rešerši. Hlavnou zásadou
prieskumného konania je dospieť k záverečnému rozhodnutiu, teda k udeleniu
európskeho patentu alebo k zamietnutiu prihlášky, na základe čo možno najmenšieho
počtu procesných úkonov. 46 Tento cieľ je ale samozrejme podriadený všeobecnej
právnej zásade vyjadrenej v čl. 139 odst. 1 EPC, že rozhodnutie EPÚ sa môžu opierať
len o tie dôvody, ku ktorým sa mali účastníci konania možnosť vyjadriť.
Pokiaľ prieskumová divízia dospeje k záveru, že udelenie európskeho patentu
nie je možné, vydá rozhodnutie o zamietnutí európskej patentovej prihlášky. Také
rozhodnutie musí byť prijaté všetkými členmi prieskumovej divízie a musí byť náležite
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odôvodnené. V prípade, kedy naopak prieskumová divízia dospeje k záveru, že vynález,
ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky, spĺňa kritériá stanovené EPC,
rozhodne o udelení patentu. Toto rozhodnutie nadobúda účinnost dňom oznámenia
tohto rozhodnutia v Európskom patentovom vestníku. Oznámením rozhodnutia o
udelení európskeho patentu nadobúda patent účinnosť vo všetkých prihlasovateľom
určených štátoch. Tieto štáty však môžu na základe čl. 65 EPC stanoviť majiteľovi
európskeho patentu povinnosť predložiť preklad patentového spisu do úradného jazyka
príslušného štátu – tzv. validácia európskeho patentu. Náklady na preklady udelených
európskych patentov nepretržite rastú v súvislosti s neustále sa rozširujúcim počtom
zmluvných krajín EPC a predstavujú pre majiteľov európskych patentov obrovskú
finančnú záťaž.47 Logickým následkom tejto situácie boli snahy o zníženie nákladov za
preklady a zefektívnenie patentového systému. Práve z týchto snáh vzišla Londýnska
dohoda, o ktorej pojednávam nižšie a ktorej cieľom bolo vyriešiť situáciu v oblasti
prekladov európskych patentov.
3.4.1.3 Odporové konanie
Po udelení európskeho patentu nastáva prechod kompetencií z EPÚ na určené zmluvné
štáty EPC. Odporové konanie však predstavuje výnimku z tohto pravidla, keďže
predstavuje možnosť, ako európsky patent zrušiť či obmedziť prostredníctvom
centralizovaného postupu jediným konaním pred EPÚ. Odpor je možné podať v lehote
deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu.
Podľa čl. 99 odst. 1 EPC môže odpor proti udelenému európskemu patentu podať
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. EPC teda nevyžaduje právny záujem ako
podmienku pre zrušenie patentu. Odpor však nemôže podať samotný majiteľ patentu.
Má ale možnosť obmeziť či zrušiť svoj patent prostredníctvom ustanovenia čl. 105a
EPC, podľa ktorého môže byť patent obmedzený či zrušený na žiadosť majiteľa. Odpor
môže byť podaný len z taxatívnych dôvodov, ktoré sú uvedené v čl. 100 EPC, to
znamená ak [I] predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa ustanovení
EPC upravujúcich patentovateľnosť; [II] európsky patent nepopisuje vynález dostatočne
jasne a úplne tak, aby ho mohol odborník uskutočniť; [III] predmet európskeho patentu
ide nad rámec obsahu pôvodne podanej prihlášky.
47
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Po podaní odporu preskúmava EPÚ patent z hľadiska prípustnosti, a pokiaľ je
posúdený ako prípustný, nasleduje prieskum vecný. Možné výsledky odporového
konania upravuje čl. 102 EPC. V prípade, že odporová divízia posúdi odpor ako
dôvodný, je európsky patent zrušený, v opačnom prípade je odpor zamietnutý a
európsky patent nezmenený. Možným výsledkom odporového konania je i zachovanie
európskeho patentu v pozmenenom rozsahu.

3.4.2 Druhoinštančné konanie
Účastník, ktorý je nepriaznivo dotknutý rozhodnutím prvoinštančného útvaru EPÚ, sa
proti tomuto rozhodnutiu môže brániť sťažnosťou. Napriek tomu, že vo väčšine
zmluvných štátov EPC sú druhoinštančnými orgánmi, zodpovednými za preskúmanie
rozhodnutí patentových úradov, nezávislé súdy, nebol tento systém do EPC prevzatý.
Vytvorenie vysoko špecializovaného regionálneho súdu sa v dobe vzniku EPO zdalo
byť priveľmi nákladnou a náročnou úlohou. Bol preto vytvorený druhoinštančný orgán
v rámci EPÚ, vybavený potrebnou nezávislosťou na svojich predstaviteľoch. Týmto
orgánom sú sťažnostné senáty EPÚ.48
Sťažnostné senáty je možné rozdeliť na: [I] právny sťažnostný senát, ktorý je
zodpovedný za prejednanie sťažností proti rozhodnutiam prihlasovacieho oddelenia,
právneho odboru a vo výnimočných prípadoch i prieskumových a odporových divízií;
[II] technické sťažnostné senáty sú zodpovedné za prejednávanie sťažností proti
rozhodnutiam prieskumových a odporových divízií, týkajúcich sa najmä technických
aspektov, teda patentovateľnosti a technickej uskutočniteľnosti vynálezu; [III]
disciplinárny

sťažnostný

senát

ukladajúci

disciplinárne

opatrenia

európskym

patentovým zástupcom a [IV] veľký sťažnostný senát, ktorému sa budem venovať
v ďalšej časti tejto podkapitoly.
Ako stanovuje čl. 108 EPC, musí byť sťažnosť podaná v lehote dvoch mesiacov
od dátumu doručenia predmetného rozhodnutia, na jej odôvodnenie má však sťažovateľ
celkovo štyri mesiace. Aktívnu legitimáciu na podanie sťažnosti upravuje čl. 107 EPC,
ktorý stanovuje, že každý účastník prvoinštančného konania, ktorému rozhodnutím
48
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nebolo vyhovené, môže podať sťažnosť. Zostávajúci účastníci tohto konania sa stávajú
ex lege i účastníkmi konania o sťažnosti (tzv. respondenti).
Na okraj uvádzam, že i EPÚ je známy inštitút autoremedury tak, ako ho pozná
i česká právna úprava. Autoremedura je využívaná, pokiaľ útvar, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, považuje sťažnosť za prípustnú a oprávnenú, takže jej vyhovie sám.
V prípade, že príslušný útvar sťažnosti do troch mesiacov nevyhovie, postúpi ju
sťažnostnému senátu bez akéhokoľvek stanoviska vo veci samej.
3.4.2.1 Veľký sťažnostný senát
Úlohou velkého sťažnostného senátu je zabezpečovanie jednotného uplatňovania práva
alebo riešenie prípadov, v ktorých vznikne právna otázka zásadného významu. V týchto
prípadoch môže sťažnostný senát pri prejednávaní veci predložiť otázku veľkému
sťažnostnému senátu alebo môže prezident EPÚ predložit Veľkému sťažnostnému
senátu právnu otázku, o ktorej vydali dva sťažnostné senáty rozdielne rozhodnutie.49
Veľký sťažnostný senát je teda najvyššou právnou autoritou EPÚ, ktorá zohráva
kľúčovú úlohu pri zjednocovaní patentového práva a zabezpečuje právnu istotu
v zmluvných štátoch EPC. Veľký sťažnostný senát rozhoduje, ako stanovuje čl. 23
EPC, v zložení piatich právnych a dvoch technických členov, pričom predsedom je
vždy právny člen.
Ako som už uviedla i vyššie, nadobudnutím účinnosti revízie EPC z roku 2000
pribudla Veľkému sťažnostnému senátu nová kompetencia. Tou je možnosť revidovať
rozhodnutie sťažnostných senátov, ktoré nebolo možné pred účinnosťou revízie EPC2000 úspešne napadnúť a zvrátiť. Dnes však čl. 112a EPC stanovuje v taxatívne
určených prípadoch možnosť podania sťažnosti proti rozhodnutiu sťažnostného senátu a
jeho následnú zmenu.

3.5 Povaha európskeho patentu
Prínos európskeho patentu je podľa môjho názoru nesporný. Predstavuje systém,
v ktorom má prihlasovateľ možnosť podaním jedinej prihlášky získať ochranu vo
49
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všetkých zmluvných štátoch EPC. O udelení európskeho patentu prebieha jediné
konanie, v jedinom jazyku a na základe jednotných procesných pravidiel, stanovených
EPC. Európska patentová prihláška je podrobená jedinému prieskumu, ktorý vykonáva
EPÚ na vysokej úrovni, čo zaručuje udelenému patentu silné postavenie, obmedzuje
možnosť jeho napadnutia a dáva potenciálnym obchodným partnerom záruku kvality
vynálezu chráneného európskym patentom.
Na druhej strane je však európskemu patentu vytýkané i nemalé množstvo
nedostatkov. Európsky patent je vo svojej podstate zväzok národných patentov. Čl. 2
odst. 2 EPC stanovuje, že európsky patent má v každom štáte, pre ktorý bol udelený,
rovnaký účinok a podlieha rovnakému režimu ako národný patent udelený v tomto
štáte. Nedostatky, ktoré sú európskemu patentu vyčítané, pramenia práve z postupu po
udelení európskeho patentu, ktoré sú dané jeho povahou ako zväzku národných
patentov. Akonáhle EPÚ udelí európsky patent, jeho majiteľ sa musí rozhodnúť,
v ktorých zmluvných štátoch EPC chce ochranu uplatniť. Od tohto momentu podlieha
európsky patent národnému právu daného štátu, na ktorého území jeho majiteľ požaduje
ochranu. Medzi časté vnútroštátne požiadavky, s ktorými sa môže majiteľ patentu
stretnúť, sa radí najmä potreba prekladu patentovej dokumentácie alebo patentových
nárokov do úradného jazyka daného členského štátu. Poplatku tiež môže podliehať
samotné určenie členských štátov, v ktorých je požadovaná ochrana – tzv. poplatok za
určenie, ktorý je stanovený v čl. 79 EPC. Ďalšou finačnou záťažou, s ktorou musí
majiteľ európskeho patentu počítať, sú udržiavacie poplatky (čl. 84 EPC), ktoré sa
platia za tretí a každý ďalší rok odo dňa podania patentovej prihlášky. Všetky vyššie
uvedené poplatky majú za následok veľkú nákladnosť európskeho patentového systému,
ku ktorej tiež pristupuje i jeho byrokratická zložitosť. Celkové náklady na validáciu
priemerného európskeho patentu dosahujú 12.500 EUR, pokiaľ sa patent validuje len
v 13 členských krajinách, a viac než 32.000 EUR, pokiaľ sa validuje v celej EÚ.
Odhaduje sa, že skutočné náklady na validáciu sa v EÚ pohybujú okolo 193 miliónov
EUR ročne.50
Ďalším podstatným problémom je riešenie sporov z európskych patentov. Zatiaľ
čo konanie o udelení európskeho patentu pred EPÚ podlieha jednotne určeným
50
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procesným pravidlám, spory z európskych patentov týkajúce sa ako ich porušovania,
tak i neplatnosti, riešia jednotlivé vnútroštátne súdy samostatne. Dôsledkom toho je, že
vlastník európskeho patentu platného vo viacerých členských štátoch sa musí v prípade
porušovania jeho práv z patentu súdnej ochrany domáhať v každom štáte zvlášť, čím
mu vznikajú obrovské náklady. Zároveň je tu i riziko nejednotného rozhodovania
jednotlivých vnútroštátnych súdov ohľadom rovnakých patentových práv, kedy môže
niektorý národný súd platnost patentu potvrdiť, zatiaľ čo iný súd môže prehlásiť patent
v spore za neplatný.51

3.6 Problematika prekladov a Londýnska dohoda
Ako už bolo zmienené v predošlej podkapitole, jedným zo zásadných problémov, pre
ktoré je európsky patentový systém dlhodobo terčom kritiky, sú náklady na preklad,
ktoré podľa odhadov tvoria až 40 % celkových nákladov na udelenie patentu.52 Nie je to
až tak prekvapujúci fakt, vzhľadom na znenie čl. 65 EPC, ktorý stanovuje, že každý
zmluvný štát, v ktorom sa majiteľ patentu rozhodne svoj patent uplatniť, môže po
majiteľovi žiadať predloženie prekladu kompletného európskeho patentového spisu do
úradného jazyka daného štátu. Pokiaľ majiteľ túto povinnosť v určitom zmluvnom štáte
nesplní, môže byť jeho patent daným štátom prehlásený od počiatku za neúčinný.
V súčasnosti sa v rámci patentového systému v Európe uplatňuje celkom 28
úradných jazykov.53 Pokiaľ by stále platilo staré znenie čl. 65 EPC bez zmeny, ktorú
priniesla práve Londýnska dohoda, musel by byť európsky patent, ktorý by mal
nadobudnúť účinnost vo všetkých zmluvných štátoch EPC, preložený až do ďalších 27
úradných jazykov EPO, pokiaľ sa nepočíta úradný jazyk prioritnej prihlášky. Je preto
pochopiteľné, že niektoré členské štáty vyvinuli iniciatívu s cieľom revidovať
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predmetný článok 65 EPC, z ktorej vzišla Londýnska dohoda. Londýnska dohoda54 bola
uzatvorená desiatimi členskými štátmi EPC 55 v októbri roku 2000 s cieľom zmierniť
požiadavky na preklady európskych patentov a tým i znížiť celkové náklady na
validáciu európskych patentov v jednotlivých členských štátoch.
Ustanovenie čl. 1 odst. 1 Londýnskej dohody sa týka tých zmluvných štátov,
ktorých úradný jazyk, prípadne jeden z ich úradných jazykov je zhodný s jedným
z úradných jazykov EPÚ. Tieto zmluvné štáty sa vzdali požiadaviek na preklad
stanovených v čl. 65 odst. 1 EPC. To znamená, že nemôžu žiadať dodanie prekladu
celého textu patentu, ani patentových nárokov na to, aby európsky patent vstúpil na ich
území v platnosť.
V čl. 1 odst. 2 Londýnskej dohody je uvedený jazykový režim pre štáty, medzi
ktoré patrí i Česká republika, teda štáty, ktoré nemajú úradný jazyk zhodný s jedným
z úradných jazykov EPÚ. Rovnako ako v prípade odstavca 1, i štáty podľa odstavca 2 sa
vzdali nárokov na dodanie prekladu patentu do ich úradného jazyka, pokiaľ bol
európsky patent vydaný v úradnom jazyku EPÚ, ktorý si tento zmluvný štát zvolil,
alebo ktorého text bol do tohto jazyka preložený. V prípade sporu má však majiteľ
patentu povinnosť predložiť jeho preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom
k domnelému porušeniu práv z patentu prišlo, a to ako na žiadosť domnelého
porušovateľa patentu, tak i na žiadosť príslušného súdu.56
Okrem neodškriepiteľných výhod, ktoré v rámci znižovania nákladov na
preklady so sebou Londýnska dohoda priniesla, sa však nevyhla ani kritike, ktorá jej
vyčítala najmä tieto negatívne dôsledky 57 : [I] narušenie rovnováhy medzi veľkými
nadnárodnými spoločnosťami na jednej strane a malými a strednými podnikmi na strane
druhej, kedy zrušenie prekladov pri získaní patentu spôsobí jeho obtiažnejšiu
zrozumiteľnosť a komplikovanejšie využívanie malými a strednými podnikmi. Tie si
54
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totiž budú musieť obstarať vlastný preklad európskeho patentového spisu do češtiny –
znamená to teda skôr prenos nákladov z prihlasovateľa na tretie osoby než ich úspora;
[II] obtiažnejšiu vynútiteľnosť práv vyplývajúcich z patentu pre malé a stredné podniky
a s tým súvisejúce zvýšenie počtu blokačných patentov, keďže počet designovaných
krajín nebude regulovaný nákladmi a [III] ďalšie zvýhodnenie krajín, kde je úradným
jazykom niektorý z jazykov EPÚ, pričom doterajšia nerovnosť predstavovala opatrenie
smerujúce k tomu, aby systém vôbec mohol fungovať, Londýnska dohoda však túto
nerovnosť ešte prehlbuje, čo je škodlivé.
Česká republika Londýnsku dohodu i z vyššie uvedených dôvodov nepodpísala,
berúc do úvahy taktiež nedostatočnú jazykovú vybavenosť českého obyvateľstva oproti
napríklad škandinávskym krajinám, ktoré dlhodobo vykazujú veľmi dobrú znalosť
angličtiny, ktorá je zrejme najrozšírenejším úradným jazykom EPÚ. Je preto nežiadúce,
aby na území Česka platili patenty, ktoré nebudú prekladané do češtiny, ale budú
k dispozícii len v jednom z troch úradných jazykov EPÚ. Ďalšou výtkou pre Londýnsku
dohodu je fakt, že v podstate neprináša nič nové, čo by už predtým neumožňoval čl. 65
EPC. I podľa starej úpravy bolo členským štátom umožnené vzdať sa nároku na
preklady. Londýnska dohoda vstúpila v platnosť 1. mája 2008 a k dnešnému dňu má
celkovo 21 signatárskych štátov.58

3.7 Vývoj na pôde EPO (štatistické údaje za rok 2015)
Európa je v rámci vývoja svetovej ekonomiky takpovediac nepostrádateľná a jej silné
postavenie nemožno poprieť. Toto tvrdenie je jednoznačne zrejmé z nasledujúcich
štatistických údajov EPO za rok 2015 a tiež z výročnej správy59, v ktorej prezident EPO
Benoît Battistelli vyslovuje svoju spokojnosť s rokom 2015. „Pozoruhodný nárast
prihlášok patentov u EPO dokazuje, že Európa je i naďalej centrum pre inovátorov
z celého sveta a zostáva atraktívna na trhu technológií. Odráža to záujem podnikov a
vynálezcov, ktorí sa rozhodli pre vysoko kvalitnú patentovú ochranu pre európsky trh.“
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Dodáva tiež: „Navzdory masívnemu nárastu prihlášok z krajín mimo Európu, bilancia
počtu patentových prihlášok podaných európskymi prihlasovateľmi a prihlasovateľmi
z ostatných regiónov je jednoznačne pozitívna, čo podtrhuje inovačný potenciál
európskeho hospodárstva.“60
Nižšie uvádzam šesť grafov zobrazujúcich štatistické údaje Európskeho
patentového úradu z roku 2015, na ktorých je, najmä na grafe 1, dobre viditeľný
neustály vývoj európskeho patentového systému. 61

Z grafu č. 1 vyplýva, že počet európskych patentových prihlášok za rok 2015
vzrástol o 4,8 % na 160 022 oproti roku 2014, v ktorom bolo podaných 152 703
prihlášok. Počet podaných európskych patentových prihlášok u EPÚ bol v roku 2015
doposiaľ nejvyšší v jeho histórii.
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Na grafe č. 2 vidíme percentuálne znázornenie počtu podaných európskych
patentových prihlášok podľa krajiny pôvodu prihlasovateľa. Najväčší podieľ na
prihláškach majú práve prihlasovatelia z členských krajín EPO, na druhom mieste sú
v celosvetovom meradle Spojené štáty, nasledované Japonskom. Spomedzi jednotlivých
členských krajín EPO vedie Nemecko, za ktorým sa umiestnilo Francúzsko a na treťom
mieste Holandsko.

34

Graf č. 3 zobrazuje tabuľku 50 krajín zoradených podľa počtu podaných
európskych patentových prihlášok za rok 2015. Objem prihlášok pochádzajúcich z 38
členských krajín EPO zostal približne rovnaký ako v roku 2014 (nárast len o 0,7 %).
Medzi členskými štátmi sa stále prejavujú značné rozdiely ako v počtoch podaných
prihlášok, tak i v trendoch. Taliansko zvrátilo negatívny vývoj posledných štyroch
rokov, rovnako ako Španielsko. Belgicko, Veľká Británia, Holandsko a Švajčiarsko
pokračovali v raste. Ostatné krajiny, vrátane Francúzska, Rakúska a Švédska zostali
približne na rovnakej úrovni roku 2014, zatiaľ čo počet prihlášok z Nemecka opäť
klesol. Niektoré severské štáty mali taktiež menej prihlášok – Fínsko a Dánsko. Z krajín
s menšími počtami prihlášok bol zaznamenaný veľký nárast z Poľska, Turecka, Česka,
Portugalska a Litvy.

Na grafe č. 4 sú znázornené najvýznamnejšie technické odbory roku 2015. Ako
je z grafu zrejmé, nejvyšší počet patentových prihlášok bol podaný v oblasti
zdravotníctva (nárast o 11 %), komunikačných a počítačových technológií, ďalej tiež
v energetike, doprave a meraní. Oblasti, ktoré vykázali veľký nárast, boli predovšetkým
motory, čerpadlá a turbíny (nárast o 18 %), farmaceutický priemysel (nárast o takmer 10
%) a tiež meranie a výpočtová technika (nárast o 8 %).
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Graf č. 5 zobrazuje najvýznamnejších prihlasovateľov za rok 2015. Na prvom
mieste v ňom figuruje spoločnosť Philips s najvyšším počtom podaných európskych
patentových prihlášok. TOP 10 je tvorená štyrmi spoločnosťami z Európy, tromi
z USA, dvomi z Kórei a jednej z Číny. Japonsko, ktoré ma štyri spoločnosti v druhej
desiatke rebríčka, sa tiež pravideľne objavuje medzi prihlasovateľmi s veľkým
objemom podaných prihlášok.
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Na grafe č. 6 je dobre viditeľný potenciál Európy v oblasti inovácií a
technológií. Podľa počtu európskych patentových prihlášok podaných v pomere k počtu
obyvateľov sa najlepšie umiestnilo Švajčiarsko s 873 prihláškami na milión obyvateľov.
Druhé a tretie miesto obsadili Holandsko (419 prihlášok) a Švédsko (392 prihlášok),
nasleduje Fínsko a Dánsko. Prvou mimoeurópskou krajinou bolo Japonsko, ktoré
skončilo na 9. mieste.

4. Európsky patent s jednotným účinkom
4.1 Cesta ku komunitárnemu patentu
Ako som už zmieňovala v prvej kapitole v súvislosti s vytváraním európskeho patentu,
pôvodný projekt systému patentového práva v Európe predpokladal, že európsky
patentový systém bude vybudovaný na duálnom princípe. Prvú časť duálneho princípu
prístupnú i pre nečlenské krajiny ES sa podarilo uviesť v život bez väčších problémov
už v 70. rokoch prijatím Úmluvy o udeľovaní európskych patentov a následným
vytvorením Európskej patentovej organizácie. Ako sa s odstupom času ukázalo, druhá
časť duálneho princípu – patent Spoločenstva (používaný bol i termín komunitárny
patent) vznikal omnoho ťažšie. Prvým pokusom o vytvorenie patentu, ktorého účinok
by bol jednotný pre všetky štáty ES a išiel by tak nad rámec európskeho patentu ako
zväzku národných patentov sa stala Luxemburská úmluva o európskom patente pre
spoločný trh (neskôr nazvaná Úmluva o patente Spoločenstva) uzatvorená dňa 15.
decembra 1975. Už vtedy sa počítalo s tým, že patent Spoločenstva bude udeľovaný
Európskym patentovým úradom a pre podmienky v priebehu konania a pre udelenie
budú platiť príslušné ustanovenia EPC.62 Táto Úmluva bola svojou povahou zvláštnou
dohodou v zmysle čl. 142 EPC, podľa ktorého môže skupina zmluvných štátov takou
dohodou stanoviť, že európsky patent udelený pre tieto štáty má na celom ich území
jednotnú povahu. Luxemburská úmluva však nezískala dostatočné množstvo ratifikácií
a nikdy tak nenadobudla účinnosť.
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Téma patentu pre spoločný trh musela byť teda opäť otvorená. Stalo sa tak
koncom 80. rokov, kedy bola v decembri 1989 v Luxemburgu uzatvorená Dohoda o
patentoch Spoločenstva.
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Luxemburská dohoda upravovala prevažne záležitosti

súdnych právomocí a vzťah určených národných súdov, spoločného odvolacieho súdu a
Európskeho súdneho dvora, ale i vzťahy medzi zmluvnými štátmi.64 Členské štáty tak
opäť dostali šancu získať jednotnú patentovú ochranu pre spoločný trh. Avšak ani
v tomto prípade sa potrebné kvórum ratifikácií dosiahnuť nepodarilo.

4.1.1 Zelená kniha o komunitárnom patente
V polovici 90. rokov Európska komisia skonštatovala, že Európska únia vo výskume
zaostáva za svojimi najväčšími konkurentmi – Japonskom a Spojenými štátmi. Ako
jednu z hlavných príčin Komisia identifikovala patentový systém v Európe a stanovila
podmienky, ktoré by mal spĺňať, aby dostatočne chránil nové vynálezy: jednoduchosť
získavania patentov, právnu istotu a dostatočné geografické pokrytie. 65 V júni 1997
preto Komisia vydala tzv. Zelenú knihu o komunitárnom patente a patentovom systéme
v Európe66, kde skúma súčasnú situáciu a možnosti riešenia situácie budúcej. Keďže
v roku 1997 už boli patentové systémy krajín EÚ harmonizované v dôsledku členstva
všetkých štátov EÚ v EPO, Komisia sa domnievala, že konečne nastala vhodná doba na
zriadenie systému komunitárneho patentu. Napriek nesporným výhodám európskeho
patentového systému v rámci EPC sú mu vytýkané i značné slabiny, ktoré by mali byť
vďaka systému komunitárneho patentu eliminované.
Vo februári 1999 bolo Komisiou vydané Následné zdelenie k Zelenej knihe o
komunitárnom patente a patentovom systéme v Európe, kterého účelom bolo zhrnutie
výsledkov diskusie, ktorú rozpútala. Výsledkom bol všeobecný konsenzus ohľadom
nutnosti zaviesť jednotný spôsob patentovej ochrany – komunitárny patent. Hlavnými
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podmienkami kladenými na komunitárny patent sú67: [I] jednotnosť: patent môže byť
udelený, zrušený, obmedzený alebo sa ho majiteľ môže vzdať len pre celé územie ES;
[II] komunitátny patent musí byť finančne prístupný, najmä pre malé a stredné podniky,
finančná prístupnosť sa rovnako musí týkať i nákladov na preklady; [III] právna istota,
ktorá bude zabezpečená najmä tým, že v každej členskej krajine bude určených len
niekoľko súdov, ktoré budú môcť rozhodovať vo veciach práv z komunitárneho patentu
a Súdny dvor ES bude pôsobiť ako jednotný odvolací súd; [IV] musí byť zabezpečená
koexistencia so súčasnými patentovými systémami, teda s európskym patentom a
národnými patentmi; [V] možnosť previesť prihlášku komunitárního patentu na
európsku patentovú prihlášku.

4.1.2 Vývoj po roku 2000
Na marcovom zasadaní Rady Európy roku 2000 v Lisabone bola vytvorená tzv.
Lisabonská stratégia

68

, ktorej cieľom bolo zvýšenie hospodárského rastu a

konkurencieschopnosti EÚ tak, aby v roku 2010 predstihol hospodársky rast USA a
Japonska. Daný cieľ má byť dosiahnutý najmä prostredníctvom podpory vedy, výskumu
a nových technológií. Za týmto účelom malo byť čím skôr navrhnuté a do konca roku
2001 schválené Nariadenie o komunitárnom patente.
Ako bolo uvedené vyššie, snahy o zavedenie Komunitárneho patentu založené
na medzinárodných zmluvách - Luxemburskej úmluve a Luxemburskej dohode skončili
vždy neúspechom. Tieto zmluvy vyžadovali jednak ratifikáciu každým členským
štátom, a jednak by bolo pri rozširovaní EÚ nutné uzatvárať zmluvy s pristupujúcimi
štátmi, ktoré by opäť vyžadovali ratifikáciu. Celkom logicky sa preto Komisia rozhodla
pre iné riešenie dlhotrvajúcej absencie úpravy komunitárneho patentu. Výhodnejším sa
javilo byť jeho zavedenie prostredníctvom nariadenia Rady EÚ, ktoré by sa stalo
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súčasťou sekundárnej legislatívy a samozrejme teda i tzv. aquis communautaire a tým
by sa automaticky rozširovala jeho platnost i na územia nových členských štátov.69
V auguste 2000 preto Komisia zverejnila Návrh nariadenia Rady o
komunitárnom patente. 70 Na rozdiel od predošlého postupu úpravy prostredníctvom
medzinárodných zmlúv sa právnym základom návrhu Nariadenia stal článok 308
Zmluvy o ES71. Použitie takého právneho postupu sa totiž už predtým úspešne podarilo
v prípade ochrannej známky Spoločenstva72 a rovnako i designu Spoločenstva a viedlo
k ustanoveniu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 73 . Rozdiel je však v tom, že
EPÚ nie je komunitárnym orgánom, takže k tomu, aby komunitárny patent fungoval na
základe Nariadenia EÚ, by muselo dôsjť najprv k „prepojeniu“ EPO, pod ktorú spadá
EPÚ, s EÚ. EPÚ by potom udeľoval európske i komunitárne patenty na základe
rovnakých štandartov stanovených v EPC, čím by bola zabezpečená i jednotnosť
patentového práva v Európe a komunitárny patent by zároveň i ťažil z prestíže, ktorou
sa EPÚ pyšní.74
Napriek tomu, že na deviatich jednaniach konajúcich sa od mája 2001 do marca
2004 bola neustále zdôrazňovaná potreba schválenia Nariadenia ako jednej
z najdôležitejších podmienok dosiahnutia cieľov vytýčených Lisabonskou stratégiou a
všetky štáty deklarovali politickú vôľu k jej naplneniu, jednomyselný konsenzus
dosiahnutý nebol a Nariadenie nebolo schválené. Jedným z hlavných problémov bolo i
vyššie spomínané problematické prepojenie medzi komunitárnym patentom a EPC,
úlohy jednotlivých národných patentových úradov, požiadavky na preklady, finančný
režim či navrhovaný vysoko centralizovaný súdny systém. 75 Nakoniec sa však
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rozhodujúcou překážkou schválenia stala neschopnosť členských štátov zhodnúť sa na
požiadavkách na preklady. Proti návrhu hlasovalo Nemecko, Francúzsko, Portugalsko a
Španielsko, hlasovania sa zdržalo Taliansko z dôvodu jazykového režimu. Španielsko a
Taliansko totiž požadovali preklad celého popisu patentu, Nemecko zase dlhšiu lehotu
na predloženie prekladov.76

4.2 Patentový balíček
Po dlhých rokoch diskusií a množstve neúspešných pokusov o zavedenie jednotného
patentu pre EÚ predstavujú udalosti z decembra 2012 skutočný úspech. Práve vtedy,
17.12.2012, bol totiž prijatý tzv. Patentový balíček skladajúci sa z troch právnych
predpisov:


Nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej len EP) a Rady EÚ č. 1257/2012,
ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany77



Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1260/2012, ktorým sa vykonáva posilnená
spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, pokiaľ ide o
príslušné ustanovania o preklade78



Dohoda o Jednotnom patentovom súde79
Nie všetky členské štáty EÚ však súhlasili s legislatívnymi krokmi Komisie.

Španielsko a Taliansko spochybnili u Súdneho dvora EÚ oprávnenie Rady EÚ
k posilnenej spolupráci v oblasti jednotnej patentovej ochrany a podali k SDEÚ žaloby
(vec C-274/11 a vec C-295/11). Obe však boli v apríli 2013 zamietnuté. Napriek tomu
sa Španielsko opäť obrátilo na SDEÚ a tentokrát podalo žaloby priamo proti obom
nariadeniam, ktorými sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany a domáhalo sa ich zrušenia. Vo veci Nariadenia č. 1257/2012 bola
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spochybňovaná najmä legalita správneho postupu pred udelením európskeho patentu
z hľadiska unijného práva. Španielsko tvrdí, že sa tento postup vymyká súdnemu
prieskumu, ktorý by zaručil správne a jednotné uplatňovanie unijného práva a ochranu
základných práv, čím je porušená zásada účinnej súdnej ochrany.
SDEÚ argument Španielska odmietol a uviedol že: „Nariadenie nemá
v žiadnom prípade za cieľ upraviť, čo i len čiastočne, podmienky udeľovania
európskych patentov, ktoré sú upravené výlučne EPC, ani nezačleňuje postup pri
udeľovaní európskych patentov do unijného práva.“ 80 Argumentáciu SDEÚ v tomto
prípade považujem za logickú a správnu, nakoľko toto nariadenie skutočne neobsahuje
žiadne hmotneprávne podmienky potrebné pre získanie európskeho patentu, ani žiadne
ustanovenie upravujúce konanie pred EPÚ. Nariadenie nám poskytuje len stanovenie
podmienok, za ktorých môže byť európskemu patentu priznaný jednotný účinok a
rovnako i definíciu tohto jednotného účinku. Pokiaľ ide o druhú žalobu smerujúcu proti
Nariadeniu č. 1260/2012, Španielsko uvádza, že v jej prípade prišlo k porušeniu zásady
zákazu diskriminácie na základe jazyka, keďže predmetné nariadenie zavádza režim
poškodzujúci osoby, ktorých jazykom nie je jeden z úradných jazykov EPÚ. Zároveň
Španielsko zastáva názor, že výnimka z vyššie uvedenej zásady rovnosti úradných
jazykov EÚ musí byť odôvodnená inými ako len čisto hospodárskymi kritériami. SDEÚ
ale zdôrazňuje, že: „Nariadenie má legitímny cieľ, a síce vytvorenie jednotného
a zjednodušeného režimu prekladov pre európsky patent s jednotným účinkom, a tým
i zjednodušenie prístupu k patentovej ochrane, predovšetkým pre malé a stredné
podniky.“81
Španielsko spory so SDEÚ prehralo a do posilnenej spolupráce sa, ako sa dalo
očakávať, doposiaľ nezapojilo. Rovnako svoj podpis nepripojilo ani k Dohode o
Jednotnom patentovom súde.
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4.2.1 Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1257/2012
Európsky patent s jednotným účinkom stavia na systéme vytvorenom Európskou
patentovou úmluvou, ktorá stanovila jednotný postup pri udeľovaní európskych
patentov a taktiež definovala patentovateľnosť a vymedzila jej podmienky. V dôsledku
tohto naviazania na EPC nenastávajú vo fáze pred udelením patentu pre prihlasovateľa
žiadne zmeny. Európska patentová prihláška je podávaná u EPÚ, podlieha jeho
prieskumu a pokiaľ sú splnené podmienky patentovateľnosti, EPÚ udelí európsky
patent. Čo však Nariadenie č. 1257/2012 prináša, je možnosť získať prostredníctvom
jedinej patentovej prihlášky ochranu vo všetkých členských štátoch EÚ, ktoré sa
zapojili do systému posilnenej spolupráce, tzn. vo všetkých členských štátoch EÚ
s výnimkou Chorvátska a Španielska, ktoré sa na posilnenej spolupráci nepodieľajú.82
Zvláštnym prípadom je Poľsko, ktoré je síce spolupracujúcim štátom, ale zatiaľ
nepodpísalo Dohodu o jednotnom patentovom súde, bez čoho nemôžu byť jednotné
patenty na území Poľska účinné.
Po rozhodnutí o udelení európskeho patentu má jeho majiteľ možnosť požiadať
EPÚ o vyznačenie jednotného účinku, v dôsledku čoho odpadne nutnosť validácií
európskeho patentu v jednotlivých štátoch. Žiadosť o vyznačenie jednotného účinku
musí byť podaná u EPÚ v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia udelenia patentu
v Európskom vestníku.83 Rozhodnutie o tom, či bude žiadateľ o európsky patent žiadať
rovnako i vyznačenie jednotného účinku, teda nemusí učiniť skôr, než je patent udelený.
Vždy je však nutné rozhodnúť sa len pre jednu formu ochrany; kombinácia oboch
systémov – klasického európskeho patentu a patentu s jednotným účinkom nie je
možná.84
Hlavným rysom jednotného patentu je teda jeho jednotná povaha, ktorá
zabezpečí, že patent bude poskytovať jednotnú ochranu a bude mať rovnaký účinok vo
všetkých zúčastnených členských štátoch. V dôsledku toho môže byť jednotný patent
82
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prevedený, obmedzený alebo zrušený výlučne vo vzťahu k všetkým zúčastneným
členským štátom.
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Graf č. 1: Tri rôzne, koexistujúce systémy, ktorými je možné v Európe chrániť vynález –
národný patent, klasický európsky patent a európsky patent s jednotným účinkom85

4.2.2 Udržiavacie poplatky
Výška udržiavacieho poplatku nie je pevne stanovená v nariadení, stanovuje ju užší
výbor zložený zo zástupcov členských štátov. Je nastavená tak, aby bola dostačujúca na
pokrytie

všetkých

výdajov

súvisejúcich

s udelením

európskeho

patentu,

na

zabezpečenie jeho ochrany a rovnako musí zaručovať vyrovnaný rozpočet EPO. Výška
udržiavacieho poplatku bude stanovená s ohľadom na osobu prihlasovateľa, berúc do
úvahy najmä malé a stredné podniky s cieľom podporiť európske inovácie a
konkurencieschopnosť európskeho podnikania. Výška udržiavacieho poplatku by mala
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taktiež reflektovať veľkosť trhu, ktorý patent pokrýva, množstvo každoročne
obnovených európskych patentov s jednotným účinkom a počet žiadostí o jednotný
účinok. 86
Konkrétnu podobu určenia výšky udžiavacieho poplatku priniesol návrh EPÚ,
ktorý dňa 24. júna 2015 podporili členské štáty prostredníctvom užšieho výboru. Podľa
tohto návrhu by mal byť udržiavací poplatok stanovený vo výške „True TOP 4“, teda vo
výške, ktorá zodpovedá sume udržiavacích poplatkov v štyroch

najčastejšie

validovaných štátoch Únie.87
Počas prvých desiatich rokov – čo predstavuje priemernú dĺžku života
európskeho patentu – bude výška udržiavacích poplatkov nižšia ako 5000 EUR a
celková suma za udržiavanie európskeho patentu s jednotným účinkom počas celej jeho
dvadsaťročnej existencie dosiahne čiastku približne 35.000 EUR. Pre porovnanie
uvádzam, že v súčasnom európskom patentovom systéme sa výška udržiavacích
poplatkov v 26 štátoch (čo predstavuje počet štátov podieľajúcich sa na posilnenej
spolupráci) pohybuje približne vo výške 29.500 EUR za prvých desať rokov a asi
159.000 EUR za plných dvadsať rokov existencie európskeho patentu. Inými slovami,
model True TOP 4 predstavuje zníženie poplatkov oproti súčasnému systému o takmer
78 %.88

4.2.3 Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1260/2012
Nariadenie vychádza zo súčasného jazykového režimu konania pred EPÚ s ohľadom na
čl. 14 EPC. Jazykmi konania preto zostávajú angličtina, nemčina alebo francúzština.
Keďže v čase podania európskej patentovej prihlášky prihlasovateľ ešte nemusí vedieť,
či bude žiadať i o vyznačenie jednotného účinku a tým pádom i o jednotnú patentovú
ochranu (nakoľko má možnosť požiadať o vyznačenie jednotného účinku v lehote do
jedného mesiaca od udelenia patentu), bude konanie so všetkými patentovými
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prihláškami prebiehať rovnako, bez ohľadu na to, či na jeho konci bude klasický
európsky patent alebo patent s jednotným účinkom.
Podľa čl. 14 odst. 2 EPC sa európska patentová prihláška podáva v jednom
z troch úradných jazykov EPÚ. Nariadenie č. 1260/2012 preto vo svojom čl. 5 odst. 1
predpokladá vytvorenie systému náhrad všetkých nákladov na preklad do určitej
maximálnej výšky pre prihlasovateľov podávajúcich patentovú prihlášku u EPÚ
v niektorom z úradných jazykov Únie, ktorý ale nie je úradným jazykom EPÚ. Ako
uvádza odst. 2 tohto článku, je však tento systém náhrad určený len pre malé a stredné
podniky, fyzické osoby, neziskové organizácie, univerzity a verejné výskumné
inštitúcie, pokiaľ majú bydlisko, sídlo alebo hlavné miesto podnikania v členských
štátoch Únie.
Čl. 14 odst. 6 EPC ďalej stanovuje, že sa udelené patenty zverejňujú v jazyku konania
a obsahujú i preklad nárokov do oboch ostatných úradných jazykov EPÚ. Nariadenie č.
1260/2012 však vo svojom čl. 3 stanovuje, že žiadne ďalšie preklady požadované nie
sú. Je tak využitá možnosť, ktorú poskytuje čl. 149a EPC, podľa ktorého sa zmluvné
štáty môžu dohodnúť, že sa sčasti alebo úplne vzdajú prekladov európskych patentov
podľa čl. 65 EPC.
Iná je ale situácia v prípade sporu z porušenia patentu s jednotným účinkom.
Vtedy má majiteľ patentu povinnost predložiť na svoje náklady preklad patentu do
úradného jazyka štátu EÚ, v ktorom má porušovateľ bydlisko či sídlo alebo do jazyka
štátu, na ktorého území k porušeniu patentu prišlo.
Veľkým úspechom je zavedenie strojových prekladov tzv. „Patent Translate“89,
na ktorých spolupracuje EPÚ so spoločnosťou Google. Spustenie mechanizmu
strojových prekladov je jedným z predpokladov riadneho naplnenia požiadaviek tohto
nariadenia. Je ale dôležité zdôrazniť, že tieto preklady majú len informačný charakter,
nemajú žiadny právny účinok. V súčasnej dobe Patent Translate poskytuje strojové
preklady do všetkých 28 úradných jazykov 38 členských krajín EPO a navyše taktiež do
čínštiny, japonštiny, kórejštiny a ruštiny.

89

Patent Translate. European Patent Office [online]. 09.03.2016. [cit. 2016-09-27]. Dostupné na:
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-translate.html#tab3

46

Nariadenie č. 1260/2012 vo svojom čl. 6 však počíta s prechodným obdobím,
počas ktorého bude predsa len nutné predložiť spolu so žiadosťou o vyznačenie
jednotného účinku i preklad patentu, a to v závislosti na tom, v ktorom jazyku bol
patent udelený:
a) pokiaľ bol patent udelený v nemčine alebo vo francúzštine, preloží ho majiteľ do
angličtiny;
b) pokiaľ bol patent udelený v angličtine, bude musieť jeho majiteľ predložiť
preklad do ktoréhokoľvek iného úradného jazyka EÚ.
Účelom prechodného obdobia je zabezpečiť, aby boli všetky patenty s jednotným
účinkom k dispozícii v angličtine do doby, než bude k dispozícii systém vysoko
kvalitných strojových prekladov do všetkých jazykov EÚ. Prechodné obdobie by
nemalo trvať dlhšie než 12 rokov odo dňa použiteľnosti nariadenia.

4.3 Platnosť a použiteľnosť nariadení
Obe vyššie uvedené nariadenia vstúpili do platnosti dvadsiatym dňom po vyhlásení
v Úradnom vestníku EÚ. V prípade použiteľnosti je však situácia komplikovanejšia.
Nariadenia obsahujú ustanovenie obsahujúce dve možnosti vzniku použiteľnosti,
z kterých sa použije tá, ktorá nastane neskôr. Prvou možnosťou bol 1. január 2014, kedy
však nariadenia použiteľnosť nenadobudli. Využitá musí byť teda druhá možnosť, ktorá
viaže použiteľnosť oboch nariadení na deň vstupu Dohody o Jednotnom patentovom
súde v platnosť. Keďže ratifikačný proces Dohody nebol doposiaľ ukončený, na prvý
vynález chránený patentom s jednotným účinkom si budeme musieť ešte počkať.

5. Jednotný patentový súd
5.1 Idea európskeho patentového súdnictva
Ako bolo pojednávané už vyššie, jednou zo zásadných slabín európskeho patentového
systému je nízka miera právnej istoty v patentových sporoch, prameniaca z absencie
jednotnej súdnej autority v oblasti patentov na európskej úrovni. Ako plynie z čl. 64
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odst. 3 EPC, porušenie európskeho patentu sa prejednáva podľa národného práva. To
znamená, že každá žaloba na porušenie patentu, protižaloba na neplatnosť patentu alebo
žaloba na jeho zrušenie týkajúca sa európskych patentov môže podliehať rôznym
vnútroštátnym zákonom a konaniam. 90 Zúčastnené strany rovnako poukazovali i na
rozdiely v kvalifikácii a skúsenostiach vnútroštátnych sudcov. To viedlo vo veľkej
miere často i k protichodným rozhodnutiam jednotlivých národných súdov a tým pádom
i k nedostatočnej právnej istote pre všetky strany zúčastnené na konaní. Táto právna
neistota má vplyv na zásadné podnikateľské rozhodnutia týkajúce sa investícií, výroby
a uvádzania patentovaných výrobkov na trh.91 Rovnako vážnym problémom súvisiacim
s nízkou právnou istotou v prípade patentových sporov je veľká nákladnosť takto
nastaveného systému. Strana zúčastnená na súdnom konaní sa musí nechať zastupovať
miestnymi patentovými zástupcami a musí taktiež uhradiť súdne poplatky vo všetkých
krajinách, v ktorých je spor vedený. Toto nemusí nutne predstavovať problém pre veľké
nadnárodné podniky, v prípade malých a stredných podnikov či individuálnych
vynálezcov to však predstavuje mnohokrát záťaž, ktorú nie sú schopní uniesť.
Aby mohla byť zaistená právna istota, prišla Komisia s plánom na vytvorenie
nového systému patentového súdnictva. Na základe tohto plánu mal byť vytvorený
centrálny súdny systém špecializovaný na patenty, najmä pokiaľ by išlo o porušovanie
komunitárneho patentu. Komisia tak predpokladala ustanovenie Komunitárneho súdu
duševného vlastníctva, ktorý mal mať prvoinštančné senáty a sťažnostný senát.
Právnym základom, ktorý mal poslúžiť na vytvorenie Komunitárneho patentového
súdnictva sa stali článok 225a a článok 229a, ktoré boli oba vnesené do Zmluvy o EÚ
prostredníctvom článku 2 Zmluvy z Nice, ktorou sa mení Zmluva o EÚ. 92 Takto
vytvorený systém nadobudol účinnosť 1. februára 2003, včlenením vyššie uvedených
článkov do Zmluvy o EÚ. SDEÚ mal mať jurisdikciu, pokiaľ ide o spory týkajúce sa
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porušovania a platnosti komunitárneho patentu. 93 Tento návrh Komisie opierajúci sa
o zmluvy EÚ však na zasadaní Rady EÚ v máji 2004 neprešiel.
Ďalšou významnou iniciatívou v tejto oblasti sa stal návrh členských štátov
EPO, ktorý bol predložený tzv. Pracovnej skupine k súdnym sporom v novembri 2003
a bol vytvorený mimo právny rámec EÚ. Išlo o návrh Dohody o založení európskeho
patentového súdneho systému (EPLA)94 a návrh Štatútu Európskeho patentového súdu.
Návrh EPLA upravuje založenie úplne novej medzinárodnej organizácie nazvanej
„Európske patentové súdnictvo“, zahŕňajúcej Správny výbor a Európsky patentový úrad
skladajúci sa zo súdu prvého stupňa, odvolacieho súdu a Registru.95 Tento projekt sa
však nestal úspešným, nakoľko začalo byť zrejmé, že členské štáty EÚ majú, pokiaľ ide
o vytvorenie paneurópskeho patentového súdu fungujúceho mimo rámec sekundárnej
legislatívy EÚ, zviazané ruky, pretože im ich zväzujú obmedzenia vyplývajúce zo
Zmlúv o EÚ. Ukázalo sa teda, že ďalší projekt, pokiaľ má mať nádej na úspech, musí
byť zastrešený zo strany EÚ.96
Po neúspechu predošlých projektov – Komunitárneho súdu i návrhu EPLA
predstavila Komisia v roku 2007 vo svojom zdelení s názvom „Zlepšenie patentového
systému v Európe“ novú koncepciu patentového súdnictva. Podľa tohto návrhu malo
byť vytvorené jednotné európske súdnictvo, ktoré by kombinovalo prvky oboch vyššie
popisovaných iniciatív.97 Znamená to teda, že by išlo o zmiešanú dohodu uzatvorenú na
jednej strane členskými štátmi EÚ a niektorými tretími krajinami na strane druhej, na
ktorej základe by bol vytvorený Súd pre európske patenty a patenty Európskej únie
(EEUPC)98 . Tento súd mal mať podľa návrhu štruktúru obdobnú s EPLA, mal teda
pozostávať zo súdu prvého stupňa, odvolacieho súdu a súdnej kancelárie. Súd prvého
stupňa mal byť decentralizovaný, zložený z miestnych a regionálnych komôr
a ústrednej komory. Ani tento zámer neuspel, stroskotal na nesúhlasnom stanovisku
93

JAKL, Ladislav. Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe. Praha: Metropolitan
University Prague Press, 2013. ISBN 978-80-86855-93-6. s. 20
94
angl. skratka EPLA – European Patent Litigation Agreement
95
SOUDKOVÁ, Radka. Cesta k evropskému soudnímu systému pro patenty. Průmyslové vlastnictví.
Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2006. s. 78
96
JAKL, Ladislav. Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe. Praha: Metropolitan
University Prague Press, 2013. ISBN 978-80-86855-93-6. s. 21
97
Zdelenie Komise Európskemu parlametnu a Rade: Zlepšenie patentového systému v Európe, KOM
(2007) 165 [2007]
98
angl. skratka EEUPC – European and EU Patents Court

49

SDEÚ, podľa ktorého „zamýšľaná dohoda o vytvorení jednotného systému pre riešenie
sporov týkajúcich sa patentov nie je zlučiteľná s ustanoveniami Zmluvy o EÚ a Zmluvy
o fungovaní EÚ.“99 Hlavným dôvodom zamietavého stanoviska bol nesúhlas SDEÚ s
tým, že zamýšľaná dohoda by priznala výlučnú právomoc k rozhodovaniu o značnom
počte žalôb podaných jednotlivcami vo veciach unijných patentov medzinárodnému
orgánu stojacemu mimo inštitucionálny a súdny rámec EÚ a rovnako by tiež pripravila
SDEÚ o jeho právomoc rozhodovať o predbežných otázkach vznesených jednotlivými
národnými súdmi. Z tohto dôvodu by EEUPC zasahovala do samotnej podstaty
právomocí, ktoré Zmluvy zverujú orgánom Únie a členským štátom a ktoré sú zásadné
za účelom zachovania samotnej povahy práva EÚ. Napriek tomu, že projekt EEUPC sa
realizácie nedočkal, boli niektoré jeho prvky prevzaté do Dohody o Jednotnom
patentovom súde.

5.2 Dohoda o Jednotnom patentovom súde
Dohoda o Jednotnom patentovom súde predstavuje poslednú časť patentového balíčku,
ktorá musí byť ratifikovaná na to, aby systém európskeho patentu s jednotným účinkom
mohol vstúpiť v život. Dohoda o UPC predstavuje právny podklad pre vytvorenie
Jednotného patentového súdu – medzinárodnej inštitúcie s právnou subjektivitou, ktorá
by mala právomoc rozhodovať vymedzené spory o európskych a unijných patentoch.100
Zmluvnými stranami Dohody o UPC sa môžu stať len členské štáty EÚ a to vrátane
tých, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci týkajúcej sa patentu s jednotným
účinkom tvorenú dvomi nariadeniami Komisie, o ktorých som pojednávala vyššie.
K dnešnému dňu101 Dohodu podpísali všetky členské štáty EÚ s výnimkou Španielska.
Dohoda o UPC je svojou právnou povahou medzinárodnou zmluvou medzi
členskými štátmi EÚ, nie je právnym aktom Únie. Ponúka sa preto otázka, prečo sa EÚ
rozhodla pre toto riešenie, napriek tomu, že je Dohoda o UPC obmedzená len na
členské štáty. Odpoveďou na túto otázku je, že k takémuto postupu by EÚ nemala
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právomoc. Pokiaľ by bola využitá možnosť stanovená článkom 257 SFEU102 a bol by
na jeho právnom základe vytvorený patentový súd, opravný prostriedok proti
rozhodnutiu takéhoto súdu by bolo možné podať len k Tribunálu. Znamenalo by to teda,
že taký súd by mal právomoc len vo vzťahu k unijným právam duševného vlastníctva.
Nebolo by teda možné vytvoriť decentralizovaný model s vlastným odvolacím súdom
a s právomocou, ktorá by zahŕňala i spory z európskych patentov.103
Vstup Dohody o UPC v platnosť je viazaná na jej ratifikáciu minimálne
trinástimi členskými štátmi, medzi ktorými musí byť Francúzsko, Nemecko a Veľká
Británia.104 Poprední európski patentoví odborníci si však teraz kladú pálčivú otázku:
Ako sa zmení situácia po tom, čo britskí občania v referende z 23. júna 2016 rozhodli
o vystúpení Veľkej Británie z EÚ? Faktom je, že samotné referendum právne
postavenie Veľkej Británie ako členského štátu EÚ105 nezmenilo a tá zostáva aj naďalej
jej členským štátom spôsobilým ratifikovať Dohodu o UPC. Podľa predsedu EPO B.
Battistelliho by bolo najlepším scenárom, keby Veľká Británia pokračovala v spolupráci
a čím skôr Dohodu o UPC ratifikovala: „Veľkej Británii by to umožnilo v neskorších
jednaniach o vystúpení z EÚ ponechať si svoju účasť v Jednotnom patentovom súde
i celom systéme európskeho patentu s jednotným účinkom.“ 106 Podľa Mníchovského
spolku patentových právnikov IPDR107, ktorý je voči budúcemu vývoju skeptickejší, by
to však mohlo znamenať i koniec plánovaného systému európskeho patentu
s jednotným účinkom: „Bez Veľkej Británie stráca systém pre väčšinu podnikov vo
veľkej miere na atraktivite.“ Tiež dodáva že: „Bolo by najlepšie, keby Veľká Británia
urýchlene ratifikovala Dohodu o Jednotnom patentovom súde, nakoľko to predstavuje
102
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najlepšie riešenie pre nemecký i britský priemysel, ktorý na to roky čaká“.108 Dôležitosť
úlohy Veľkej Británie v systéme jednotného patentu spočíva i v tom, že práve
v Londýne sa má nachádzať i jedna z komôr UPC. V prípade skutočného vystúpenia
Veľkej Británie z Únie nastupuje na jej miesto Taliansko ako krajina, ktorá sa
umiestnila v roku 2012 na štvrtom mieste v počte udelených európskych patentov. Do
úvahy prichádza preto i možnosť, že skutočným sídlom predmetnej komory UPC
nebude Londýn, ale stane sa ním talianske Miláno.109 Ako však bude situácia skutočne
postupovať ďalej, ukáže až budúci vývoj odvíjajúci sa od výsledkov politických jednaní
a prípadnej dohody o vystúpení medzi Radou EÚ a Veľkou Britániou. Do dnešných dní
ratifkovalo Dohodu o UPC jedenásť štátov, Česká republika tak doposiaľ neučinila.110
Dohodou sa taktiež zriaďuje patentové a mediačné stredisko so sídlom v Lublani
a Lisabone, za pomoci ktorého bude možné riešiť spor prostredníctvom mediácie či
rozhodčieho konania.
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vykonateľné rovnako, ako rozhodnutia súdu. Ako stanovuje čl. 19 Dohody o UPC,
zriadené bude i vzdelávacie zariadenie so sídlom v Budapešti za účelom odborného
vzdelávania sudcov v oblasti patentových sporov. Rámec odborného vzdelávania sa
však zameria i na zlepšovanie jazykových znalostí, technické aspekty patentového práva
či prípravu uchádzačov o funkciu sudcu.

5.2.1 Vnútorná štruktúra Súdu
Súd je zložený zo súdu prvého stupňa, odvolacieho súdu a súdnej kancelárie. Súd
prvého stupňa tvorí jednak ústredná komora so sídlom v Paríži a sekciami v Londýne a
Mníchove a jednak miestne a regionálne komory. Rozdelenie vecí medzi jednotlivé
sekcie vychádza z medzinárodného patentového triedenia. 112 Sídlo v Paríži má na
starosti nasledujúce odvetvia: B) Priemyselnú techniku, dopravu; D) textil, papier; E)
108
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Stavebníctvo; G) Fyziku; H) Elektrinu. Sekcia v Londýne je príslušná pre: A) Ľudské
potreby; C) Chémiu, hutníctvo a sekcia v Mníchove sa zaoberá F) Mechanikou,
osvetľovaním, zbraňami, prácou s trhavinami. 113 Odvolací súd rovnako ako súdna
kancelária sídli v Luxemburgu.
Každý členský štát sa bude môcť rozhodnúť, či na svojom území zriadi miestnu
komoru a v prípade, že tak učiní, taktiež určí jej sídlo. Štáty s väčším počtom súdnych
sporov môžu na svojom území zriadiť i niekoľko miestnych komôr, nanajvýš však štyri.
Ďalšia miestna komora môže byť v zmluvnom štáte zriadená za každých sto konaní vo
veciach patentových, ktoré boli zahájené za kalendárny rok v priebehu troch po sebe
idúcich rokov. Regionálna komora môže byť zriadená dvomi či viacerými členskými
štátmi na základe ich vzájomnej dohody, pričom táto komora môže zasadať na rôznych
miestach.114 Štruktúru UPC taktiež zobrazuje nižšie uvedený graf.
Je teda na Českej republike ako stanoví usporiadanie súdu prvého stupňa vo
vzťahu k svojmu územiu. Môže sa rozhodnúť pre vytvorenie vlastnej miestnej komory,
spojiť sa s inými štátmi a spoločne s nimi vytvoriť regionálnu komoru alebo prenechať
rozhodovanie sporov v plnom rozsahu ústrednej komore. Česko zatiaľ zvažuje obe
možnosti, konkrétne kroky na vytvorenie miestnej či regionálnej divízie však zatiaľ
nepodniklo. Do úvahy prichádza spoločná komora so Slovenskom, avšak jednania
v tejto záležitosti sú len na začiatku.115 Pri rozhodovaní o nutnosti vytvorenia miestnej
komory je potrebné vziať do úvahy viacero kritérií. V prvom rade sú to určite finančné
náklady, ktoré by vytvorenie miesnej komory vyžadovalo. Rovnako je dôležité
zohľadniť počet sporov z európskych patentov v Česku. V prípade nedostatočnej
agendy je, samozrejme, vytvorenie samostatnej miestnej divízie zbytočné.
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5.2.2 Sudcovia Jednotného patentového súdu
Súd je zložený z dvoch druhov sudcov. Sú to jednak sudcovia s právnickou
kvalifikáciou a tiež sudcovia s kvalifikáciou technickou. Všetci sudcovia UPC musia
mať občianstvo niektorého zo spolupracujúcich členských štátov, musí u nich byť
zaručená najvyššia úroveň odbornej spôsobilosti, preukázané skúsenosti v oblasti
patentových sporov a výborná znalosť niektorého z troch úradných jazykov EPÚ. 117
Sudcovia s právnickým vzdelaním musia spĺňať podmienky pre menovanie za sudcu
v niektorom členskom štáte. Čo sa týka sudcov s technickým zameraním, tí musia mať
univerzitné vzdelanie a preukázané odborné znalosti jednak v určitej technickej oblasti a
jednak znalosti z občianského práva hmotného i procesného, týkajúceho sa patentových
sporov.118
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Súd prvého stupňa rozhoduje v senátoch, ktoré sú spravidla trojčlenné a majú
medzinárodné zloženie. Konkrétne zloženie senátu miestnej komory závisí na
priemernom počte patentových sporov prejednávaných v danom štáte v priebehu troch
po sebe idúcich rokov. Ak je tento počet menší než päťdesiat, je senát zložený z jedného
sudcu, ktorý je príslušníkom daného členského štátu – tzv. miestny sudca a dvoch
sudcov pridelených z tzv. zboru sudcov, ktorý je tvorený všetkými sudcami súdu prvého
stupňa či už s právnickou alebo technickou špecifikáciou. Zo zboru sudcov budú
sudcovia podľa potreby prideľovaní k príslušným komorám, pričom technickí sudcovia
budú k dispozícii i odvolaciemu súdu.119
Pokiaľ počet patentových sporov v danom štáte dosahuje minimálne počet
päťdesiat, je senát súdu prvého stupňa zložený z dvoch miestnych sudcov a jedného
sudcu prideleného zo zboru sudcov.

5.2.3 Pramene práva pri rozhodovaní UPC a vzťah k právu EÚ
Podľa čl. 24 Dohody o UPC zakladá súd svoje rozhodnutia na: [I] práve EÚ; [II]
Dohode o UPC; [III] Európskej patentovej úmluve; [IV] ďalších medzinárodných
dohodách, ktoré sa vzťahujú na patenty a sú záväzné pre všetky zmluvné členské štáty a
[V] vnútroštátnom práve. Dohoda zároveň vymedzuje vzťah UPC a EÚ, keď výslovne
stanovuje prednosť unijného práva, ktorú musí Jednotný patentový súd rešpektovať a
právo EÚ uplatnovať ako celok. Voči Súdnemu dvoru EÚ je UPC v rovnakom
postavení ako ktorýkoľvek vnútroštátny súd, pokiaľ ide o konanie o predbežnej otázke
podľa čl 267 SFEU. V tomto prípade je UPC povinný, za účelom zaistenia riadneho
uplatňovania a jednotného výkladu práva EÚ, spolupracovať so SDEÚ a jeho
rozhodnutia sú preň záväzné.

5.2.4 Jazyky konania
Jazykový režim konania je diferencovaný v závislosti od toho, na akej úrovni konanie
prebieha. U konania pred miestnou komorou je jazykom konania úradný jazyk štátu, na
ktorého území sa daná komora nachádza. V prípade konania pred regionálnou komorou
119
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je to jazyk či jazyky určené štátmi, ktoré danú komoru zdieľajú. Jazykom konania pred
ústrednou komorou je jazyk, v ktorom bol patent udelený a v odvolacom konaní je ním
jazyk použitý v konaní pred súdom prvého stupňa.120
Vzhľadom na citlivosť jazykovej otázky v oblasti európskych patentov, obsahuje
Dohoda o UPC i niekoľko ďalších ustanovení upravujúcich túto problematiku. Čl. 51
Dohody umožňuje súdu prvého stupňa a rovnako i odvolaciemu súdu vzdať sa
požiadaviek na preklad v rozsahu, ktorý uznajú za vhodný. Rovnako je možné na návrh
jednej zo strán rozhodnúť o poskytnutí tlmočníckeho zariadenia s cieľom pomôcť
dotknutým stranám pri ústnom jednaní.

5.2.5 Právomoc a príslušnosť UPC
Právomoc súdu sa vzťahuje na [I] európske patenty s jednotným účinkom; [II]
dodatkové ochranné osvedčenia vydané pre určité výrobky chránené patentom; [III]
európske patenty a [IV] európske patentové prihlášky. Súd má výlučnú právomoc vo
veciach taxatívne vymenovaných v Dohode o UPC a národné súdy budú naďalej
prejednávať veci, ktoré do výlučnej právomoci súdu nespadajú.
Výlučná právomoc súdu je stanovéná v čl. 32 Dohody o UPC, ktorý obsahuje
taxatívny výpočet typov žalôb, z ktorých najdôležitejšie sú: žaloby týkajúce sa
skutočného alebo hroziaceho porušenia patentov; žaloby na prehlásenie o neporušení;
žaloby na predbežné alebo ochranné opatrenia a súdne zákazy; priame žaloby na
zrušenie patentov a dodatkových súdnych osvedčení a žaloby na náhradu škody.
Medzinárodná príslušnosť súdu je stanovená v súlade s nariadením Brusel I.121,
upravujúcim medzinárodnú súdnu príslušnosť súdov členských štátov EÚ vo vzťahu
k žalovaným s bydliskom v niektorom členskom štáte EÚ, pravidlá brániace paralelným
konaniam v rôznych členských štátoch a uznávanie a výkon rozsudkov vydaných
v niektorom členskom štáte, v ostatných členských štátoch. UPC by bol teda príslušný
v tých prípadoch, kedy by kritériá stanovené v nariadení Brusel I. zakladali príslušnosť
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súdov niektorého zmluvného štátu Dohody o UPC.122 Naopak, UPC by nebol príslušný,
pokiaľ by pravidlá o príslušnosti obsiahnuté v nariadení Brusel I. nedávali príslušnosť
žiadnemu zmluvnému štátu.
Čl. 33 ďalej veľmi podrobne upravuje príslušnosť jednotlivých komôr súdu
prvého stupňa, najmä pokiaľ ide o deľbu príslušnosti medzi ústrednou komorou
a komorami miestnymi či regionálnymi. Pre žaloby z porušovania patentov
a dodatkových chranných osvedčení, žaloby na predbežné alebo ochranné opatrenia,
žaloby týkajúce sa náhrady škody a žaloby týkajúce sa využívania vynálezu pred
udelením patentu je príslušná miestna komora, ktorá sa nachádza na území členského
štátu, kde k porušeniu patentu prišlo alebo regionálna komora, ktorej je tento štát
členom. Uvedené žaloby však môžu byť podané i pred miestnou komorou, ktorá sa
nachádza na území štátu, kde má žalovaný bydlisko, sídlo alebo hlavné miesto
podnikania a taktiež pred regionálnou komorou, ktorej je tento štát členom. V prípade,
že sa na území predmetného členského štátu žiadna miestna komora nenachádza
a nezúčastňuje sa na žiadnej regionálnej komore, je k prejednaniu žaloby príslušná
ústredná komora. Pokiaľ sa stane, že je žaloba medzi rovnakými stranami a ohľadom
rovnakého patentu podaná u viacerých komôr, je prejednaná tou komorou, u ktorej bola
podaná ako prvá. Všetky ostatné komory, u ktorých bola táto žaloba podaná neskôr, ju
musia v súlade s jednacím poriadkom prehlásiť za neprípustnú.
V prípade uplatnenia protižaloby na zrušenie patentu má miestna, prípadne
regionálna komora tri možnosti: [I] pokračovať v oboch konaniach a požiadať
o rozšírenie senátu o jedného technického sudcu prideleného zo zboru sudcov; [II]
postúpiť protižalobu ústrednej komore a konanie o porušení pozastaviť alebo v ňom
pokračovať [III] po dohode so stranami postúpiť vec k rozhodnutiu ústrednej komore.
Príslušnosť je teda v tomto špecifickom prípade stanovená flexibilne, s ohľadom na
skutočnosť, že v niektorých zmluvných štátoch je konanie o porušení patentu striktne
oddelené od konania týkajúceho sa jeho platnosti, zatiaľ čo v iných štátoch je možné
obe konania zlúčiť.123
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Dohoda o UPC vo svojom čl. 83 stanovuje prechodné obdobie v dĺžke siedmych
rokov, počas ktorého má majiteľ európskeho patentu možnosť vybrať si, či využije pre
riešenie patentových súdnych sporov Jednotný patentový súd alebo ich riešenie
prenechá jednotlivým národným súdom tak, ako tomu bolo doposiaľ. Majiteľ alebo
prihlasovateľ európskeho patentu bude mať tiež možnosť zvoliť si tzv. „opt-out“ – teda
možnosť sa počas prechodného obdobia rozhodnúť pre vyňatie z výlučnej právomoci
UPC.

5.2.6 Financovanie súdu
Podľa čl. 36 Dohody o UPC, upravujúceho rozpočet súdu, je súd financovaný
z vlastných finančných príjmov a v počiatočnom období taktiež v nevyhnutnej miere i
z príspevkov členských štátov. Vlastné finančné zdroje tvoria súdne poplatky, ktoré sú
stanovené správnym výborom a skladajú sa z paušálního poplatku v spojení
s poplatkom vo výške odvíjajúcej sa od hodnoty sporu. Dôležité je, že výška súdnych
poplatkov je stanovená na úrovni, ktorá zaisťuje rovnováhu medzi zásadou rovného
prístupu k spravodlivosti (najmä pre malé a stredné podniky, mikrosubjekty124, fyzické
osoby, neziskové organizácie, univerzity a organizácie z oblasti verejného výskumu) na
jednej strane a zodpovedajúcim príspevkom strán na náklady vzniknuté súdu na strane
druhej.
Rozpočet súdu musí byť vyrovnaný. Ako stanovuje čl. 37, členské štáty budú do
rozpočtu v priebehu prechodného obdobia, ktoré činí sedem rokov, poskytovať
počiatočné príspevky, ktorých výška sa bude odvíjať od počtu európskych patentov
majúcich účinky na území daného štátu a od počtu sporov z európskych patentov
vedených u jednotlivých národných súdov v období troch rokov pred vstupom Dohody
v platnosť. Po skončení tohto obdobia by mala byť dosiahnutá finančná sebestačnosť
súdu.
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5.2.7 Opravné prostriedky
Konanie pred UPC je konaním dvojinštančným. Strana, ktorá vo veci nemala plný
úspech, má možnosť sa odvolať k odvolaciemu súdu a to ako z dôvodov právnych, tak i
skutkových. Lehota na podanie odvolania činí dva mesiace od oznámenia rozhodnutia,
pričom odvolanie až na taxatívne vymedzené výnimky nemá odkladný účinok. Pokiaľ je
odvolanie opodstatnené, zruší odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa a vydá vo
veci vlastné konečné rozhodnutie. Vo výnimočných prípadoch má tiež možnosť vec
vrátiť späť súdu prvého stupňa k opätovnému prejednaniu a rozhodnutiu, pričom súd
prvého stupňa je v týchto prípadoch právnym názorom odvolacieho súdu viazaný.
Dohoda umožňuje taktiež využiť inštitút obnovy konania upravený v čl. 81
v prípade výnimočných okolností, za ktoré sa považuje zistenie nových skutočností po
vydaní konečného rozhodnutia súdu alebo závažné procesné pochybenie. Návrh na
obnovu konania nemá odkladný účinok, súd ho však môže po svojom uvážení priznať.

5.3 Reakcie na Jednotný patentový súd
Ohlasy na Jednotný patentový súd sú často protichodné, a to nielen v rámci Česka.
Podľa môjho názoru nemôže byť otázka prospešnosti Jednotného patentového súdu
vztiahnutá globálne na všetky spolupracujúce štáty Únie, nakoľko sú medzi nimi značné
rozdiely nielen v oblasti patentov. Rovnako je nutné rozlišovať medzi jednotlivými
prihlasovateľmi patentov, najmä čo sa týka veľkosti ich podnikania. Na nasledujúcich
riadkoch budem venovať reakciám, ktoré UPC vyvolal v Česku a pre porovnanie
uvediem i postoj Nemecka, kde som mala možnosť stráviť akademický rok venujúc sa i
štúdiu patentového práva. Nemecko som zvolila ale i pre jeho odlišnú pozíciu v oblasti
inovácií a patentov v Európe a taktiež odlišný postoj k Dohode o UPC.
V prvom rade považujem za dôležité zmieniť, že Dohoda o Jednotnom
patentovom súde je svojou povahou medzinárodnou zmluvou podľa čl. 10a Ústavy ČR,
čo znamená, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou sú niektoré právomoci orgánov ČR
prenesené na medzinárodnú organizáciu alebo inštitúciu. V tomto prípade je touto
inštitúciou Jednotný patentový súd a práve v tom spočíva prelomovosť Dohody o UPC,
ktorá je tŕňom v oku pre nezanedbateľnú časť odborníkov zaoberajúcich sa patentovým
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právom. Tí podnikli konkrétne kroky a v liste z mája 2013 adresovanom vláde apelujú
na neratifikovanie tzv. patentového balíčka Českou republikou. Išlo by podľa nich
o „prvý precedens, kedy by významná časť suverénnej právomoci ČR pre výkon
súdnictva v civilných veciach bola už v prvej inštancii prenesená na nadnárodný
orgán.“ Znamenalo by to teda, že akákoľvek fyzická či právnická osoba z ČR, ktorá
bude aktívne alebo pasívne legitimovaná v súvislosti s jednotným patentom na území
ČR, sa bude musieť podrobiť jurisdikcii UPC a nebude sa môcť dovolávať ochrany
u národného systému českých súdov zriadených a fungujúcich na základe Ústavy
Českej republiky a Listiny základných práv a slobôd.125
Nariadenie síce členským štátom umožňuje založenie miestnej prvostupňovej
komory, avšak vzhľadom na podmienku, že dvaja z troch rozhodujúcich sudcov musia
byť zo zahraničia, jazykom konania by vo väčšine prípadov nemohla byť čeština a pre
kvalifikované zastúpenie by bolo logicky nutné vyhľadať zahraničného advokáta,
typicky z veľkých zahraničných advokátskych kancelárií. Tu sa ukazuje priepastný
rozdiel vo výške nákladov na zatúpenie, keďže náklady na zastúpenie v patentových
veciach napríklad v Nemecku či Francúzsku činia približne stonásobok obvyklých
nákladov v Česku.126
Za uváženie stojí taktiež i skutočnosť, že Česko dlhodobo nepatrí k hlavným
hráčom v oblasti inovácií a podiel českých prihlasovateľov na európskych patentových
prihláškach s účinkami v ČR je nepatrný. Pohybuje sa len v desiatkach prihášok ročne,
zatiaľ čo počet prihlášok podaný dlhoročným lídrom na poli európskych patentov –
Nemeckom sa pohybuje rádovo v tisícoch. Prijatie patentového balíčku by spôsobilo, že
počet zahraničných prihlasovateľov na území ČR by niekoľkonásobne stúpol a tým
pádom by sa zvýšil i počet prekážok pre českých podnikateľov pri patentovaní ich
vynálezov. Kritizovaná je i údajná úspora nákladov, podľa niektorých odborníkov však
nejde o úsporu v pravom zmysle slova. Skôr sa dá charakterizovať ako presun zo
zahraničných, najmä veľkých európskych prihlasovateľov, na českých podnikateľov.
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Stanovisko České advokátní komory k Dohodě o Jednotném patentovém soudu s přihlédnutím
k návrhu poplatkového řádu. Česká advokátní komora [online]. 21.07.2015. [cit. 2016-10-05]. Dostupné
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Značnej kritike sú podrobené i súdne poplatky UPC, ktoré desaťnásobne či
dokonca stonásobne prevyšujú obvyklé súdne poplatky patentových sporov v Česku. To
oslabuje hlavný argument potreby vzniku UPC, ktorým je snaha o úsporu nákladov pre
malé a stredné podniky. Základný súdny poplatok v spore pred UPC je 11.000 EUR.
K tomuto poplatku bude ešte pripočítaný vlastný súdny poplatok v závislosti na hodnote
sporu. Česká advokátna komora odhaduje, že celková výška nákladov na súdne konanie
pred UPC sa môže vyšplhať na približne 100.000 EUR na súdnych poplatkoch a asi
600.000 až 800.000 EUR na právnom zastúpení každej zo strán, čo činí celkovo
približne 1,6 miliónov EUR. 127 To predstavuje čiastku, ktorú si väčšina malých
a stredných podnikateľov nemôže dovoliť a môže byť pre nich likvidačná. Rovnaké
stanovisko zastáva i Úrad priemyselného vlastníctva, ktorého hovorca Josef Dvornák
uviedol, že: „Navrhnuté poplatky v prípade prehry sporu o porušovanie patentu
v držaní inej firmy sú pre české podniky príliš vysoké až likvidačné.“128
Z vyššie uvedených riadkov je zrejmé, že v Česku prevláda k Dohode o UPC
skeptický postoj. Avšak na druhej strane jej proponenti uvádzajú, že pokiaľ ČR Dohodu
neratifikuje, pripraví samu seba o možnosť účinne chrániť vynálezy českých
a zahraničných inovatívnych podnikov. To by mohlo mať za následok zníženie
atraktivity Česka pre investície v inovatívnych oblastiach. Tie sa totiž presunú do
štátov, ktoré garantujú efektívnu a jednoduchú patentovú ochranu, ktorá má platnosť pre
celú EÚ.129
Ako som už zmienila vyššie, pozícia Nemecka v oblasti európskych patentov je
v porovnaní s Českom odlišná. Nemecko sa dlhé roky udržiava na samotnom vrchole
štatistík týkajúcich sa počtu podaných európskych patentových prihlášok a radí sa
k popredným krajinám vo vývoji nových technológií i v celosvetovom meradle. Niet
preto divu, že postoj Nemecka k ratifikovaniu UPC je, zjednodušene povedané, opačný
ako ten prevládajúci v ČR. Spolkový zväz nemeckého priemyslu130 vydal stanovisko,
v ktorom vyhlasuje, že: „Nemecko by malo čím skôr ratifikovať Dohodu o Jednotnom
127
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patentovom súde. Rovnako by to bol i dôležitý, podporujúci signál pre všetky krajiny,
ktoré ju taktiež ešte neratifikovali, nakoľko Nemecko je, a vždy bolo hnacím motorom
v patentovom harmonizačnom procese.“131
Dôvodmi pre ratifikáciu sú predovšetkým vysoké náklady, ktoré je potrebné
vynaložiť v prípade klasického európskeho patentu; BDI zdôrazňuje, že malé a stredné
podniky si sotva môžu dovoliť celoplošnú ochranu svojich vynálezov zahŕňajúcu všetky
štáty EÚ. Preto sa nemecké malé a stredné podniky vo väčšine prípadov uspokoja s
ochranou len na území niektorých nimi vymedzených európskych štátov. Atraktivita
patentu v podstatnej miere závisí od výšky nákladov potrebných na jeho získanie
a udržiavanie, preto si Nemecko od nového európskeho jednotného patentu sľubuje
väčšiu angažovanosť malých a stredných podnikov. Nový systém bude rovnako
znamenať i menej byrokracie a vďaka jednotnému patentovému súdu i vyššiu mieru
právnej istoty.
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Záver
Cieľom predloženej diplomovej práce bola analýza európskeho patentového systému.
Európsky patent v zmysle Európskej patentovej úmluvy poskytuje záujemcom o
ochranu svojich vynálezov možnosť získať patent, ktorý je po splnení všetkých
náležitostí, platný vo všetkých nimi vyznačených členských krajinách Európskej
patentovej organizácie, a to prostredníctvom jedinej patentovej prihlášky a jediného
konania pred Európskym patentovým úradom. Prínosom, ktorý teda nemožno
európskemu patentu uprieť je, že vytvoril systém, v ktorom je minimálne fáza pred
udelením patentu pozdvihnutá na nadnárodnú úroveň a značne tak zjednodušuje
získanie patentovej ochrany záujemcom, ktorí ju požadujú vo viacerých štátoch.
Veľkým prínosom EPC taktiež je, že unifikovala hmotné patentové právo
prostredníctvom svojich ustanovení o patentovateľnosti vo všetkých 38 európskych
krajinách, ktoré sa v priebehu existencie Európskej patentovej organizácie stali jej
členmi.
I napriek všetkým nevýhodám, ktoré sú vyčítané systému európskych patentov,
teda najmä jeho vysoká nákladnosť spôsobená nutnosťou validácie v každom štáte,
v ktorom majiteľ patentu požaduje ochranu, administratívna zložitosť a náročné
vymáhanie práv z patentu prostredníctvom jednotlivých národných súdov, považujem
tento systém za osvedčený a pre svojich užívateľov stále lákavý. Svedčí o tom i výročná
správa EPÚ za rok 2015, ktorá oznámila, že práve rok 2015 bol rokom s najvyšším
počtom podaných európskych patentových prihlášok v celej doterajšej histórii EPÚ.
Európsky patent s jednotným účinkom, ktorý sa pokúša o úplné prekonanie
zásady teritoriality typickej pre celú oblasť práv z duševného vlastníctva, považujem za
logický krok vpred smerujúci k vyriešeniu nedostatkov, ktorými sa vyznačuje súčasný
systém európskych patentov. Získať patent, ktorý bude poskytovať jednotnú patentovú
ochranu vo všetkých členských štátoch EÚ, predstavuje nevídané zjednodušenie
súčasného komplikovaného administratívneho procesu, ktorý sprevádza udeľovanie
európskych patentov a veľkú redukciu nákladov na patentovú ochranu v Európe. Pokiaľ
sa systém jednotných európskych patentov dočká svojej realizácie, bude nutné zaplatiť
len jediný spoločný ročný poplatok a rovnako sa znížia i náklady za preklad, keďže
žiadosť o jednotný európsky patent musí byť predložená v jednom z troch jazykov
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konania – angličtine, nemčine alebo francúzštine. Ďalšie preklady sú nutné len
v prípade sporu alebo v priebehu prechodného obdobia.
Na druhej strane sa Česká republika neradí k významným európskym
prihlasovateľom a v blízkej budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou nemožno
očakávať výraznú zmenu tohto trendu. V roku 2015 bolo českým prihlasovateľom
udelených len 74 európskych patentov, čo je oproti 14 122 patentom udeleným
nemeckým prihlasovateľom zanedbateľné číslo. 132 Preto sa domnievam, že zrušenie
prekladov európskych patentov s jednotným účinkom do úradného jazyka štátu, na
území ktorého má byť tento patent účinný, nahráva do kariet veľkým nadnárodným
spoločnostiam, ktorým by stačilo zverejnenie patentu v angličtine. Povinosť zabezpečiť
si preklad patentu do češtiny by bola teda prenesená na českých podnikateľov, ktorí by
bolo nútení preložiť si patent svojpomocne alebo jeho preklad so značnými nákladmi
zveriť profesionálom. Považujem preto za skutočne diskutabilné, či je v tomto prípade
zachovaná zásada rovnosti všetkých úradných jazykov členských krajín EÚ. V prípade
uvedenia systému európskych patentov s jednotným účinkom v život, sa počet patentov
platiacich na území Česka mnohonásobne zvýši, čo opäť predstavuje překážky pre
českých podnikateľov pri patentovaní svojich vlastných vynálezov. Z môjho pohľadu
preto európsky patent s jednotným účinkom pomáha najmä medzinárodným
spoločnostiam, naproti tomu malí a strední podnikatelia ním môžu byť z vyššie
uvedených dôvodov znevýhodnení, o individuálních vynálezcoch ani nehovoriac.
Posledná kapitola tejto práce pojednávala o Jednotnom patentovom súde.
Dohodu o UPC doposiaľ ratifikovalo jedenásť štátov, k jeho realizácii chýbajú dva
posledné podpisy. Francúzsko už Dohodu o UPC ratifikovalo, Nemecko ani Veľká
Británia tak doposiaľ neučinili. Mnohé krajiny vyčkávajú na kroky Nemecka, ktoré
predstavuje hnaciu silu v oblasti európskych patentov. Situácia je skomplikovaná i
zamýšľaným vystúpením Veľkej Británie z EÚ a logicky sa preto čaká na výsledky
politických jednaní a na ďalšie kroky, ktoré Veľká Británia v tomto smere učiní.
Naďalej je teda osud jednotného európskeho patentového systému vrátane spoločného
patentového súdnictva neistý a to, či sa Európa vôbec niekedy dočká jednotnej
132
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patentovej ochrany, je otázkou, ktorá bude zodpovedaná na základe vývoja
v nasledujúcich rokoch.
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Zoznam skratiek
EPC

Európska patentová úmluva (z angl. European Patent
Convention)

EPO

Európska patentová organizácia

EPÚ

Európsky patentový úrad

UPC

Jednotný patentový súd (z angl. Unified Patent Court)

Dohoda o UPC

Dohoda o Jednotnom patentovom súde

SDEÚ

Súdny dvor Európskej únie

SFEU

Zmluva o fungovaní Európskej únie
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Abstrakt:
Predložená diplomová práca sa zaoberá európskym patentovým systémom. Cieľom
práce je čitateľovi poskytnúť ucelený prehľad úpravy patentového práva na európskej
úrovni od jeho raných začiatkov v 70. rokoch 20. storočia, kedy bola na Mníchovskej
diplomatickej konferencii prijatá Úmluva o udeľovaní európskych patentov, až po
súčasnosť.
Systematicky sa práca člení na päť kapitol, ktoré su ďalej členené na
podkapitoly. Prvú kapitolu venujem historickému vývoju a opisujem v nej počiatočné
snahy o spoločnú európsku ochranu patentov. V druhej kapitole stručne popíšem
Európsku patentovú úmluvu a jej dve najvýznamnejšie revízie.
Tretia, rozsiahla, kapitola je venovaná Európskej patentovej organizácii, ktorá
vznikla roku 1977 na právnom podklade Európskej patentovej úmluvy. Skúmam
predovšetkým jej dva základné orgány – Európsky patentový úrad a Správnu radu,
venujem sa i pojmu patentovateľnosti tak, ako ho vymedzuje Európska patentová
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úmluva a rovnako i definícii a charakteristike európskej patentovej prihlášky.
Samostatná podkapitola je venovaná i konaniu pred Európskym patentovým úradom.
Pojednávam tiež i o povahe európskeho patentu ako-takého, snažím sa kriticky
zhodnotiť jeho najväčšie slabiny, ale i naopak, vyzdvihnúť jeho klady. Na záver tretej
kapitoly poskytnem štatistické údaje Európskeho patentového úradu v podobe grafov,
na ktorých sú zobrazené súčasné trendy patentovej ochrany v Európe.
Štvrtú kapitolu venujem problematike Európskeho patentu s jednotným
účinkom, dlhoočakávaného systému patentovej ochrany pre členské štáty EÚ, ktorý je
na prelome rokov 2016/2017 skutočne veľmi blízko realizácie. Značná pozornosť je
venovaná Jednotnému patentovému súdu, vytvoreného na základe Dohody o Jednotnom
patentovom súde, o ktorom pojednávam v piatej kapitole. Opisujem základné aspekty
jeho fungovania a na záver prinášam reakcie, ktoré Dohoda o Jednotnom patentovom
súde vyvolala u českej odbornej verejnosti.

Kľúčové slová:
Európsky patent, Európska patentová úmluva, Európsky patentový úrad, Európsky
patent s jednotným účinkom, Jednotný patentový súd
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Abstract:
This master thesis deals with the European Patent System. The aim of this thesis is to
provide the reader with a complex review of the Patent Law at the european level from
its early beginning, when in the 70’s was signed the European Patent Convention at the
Munich Diplomatic Conference, up to the present.
The thesis is systematically divided into five chapters and each chapter also
contains several subchapters. The first chapter is dedicated to historical development of
the European Patent. In the second chapter there is a brief description of the European
Patent Convention and its two most important revisions.
The third, most extensive chapter is dedicated to the European Patent
Organisation which was founded in 1977 on the legal basis of the European Patent
Convention. I deal especially with its two fundamental bodies – the European Patent
Office and the Administrative Council. There is also a definition of the term of
patentability as it is regulated by European Patent Convention and a characteristic of the
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European Patent Application. A separate subsection of the third section focuses on the
patent granting procedure in front of the European Patent Office. I deal also with the
character of the European Patent as such, I try to critically evaluate its biggest
deficiencies but also to point out its assets. In the last subchapter of the third chapter
there are statistics of European Patent Office where are visible present trends of the
patent protection in Europe.
The fourth chapter encompasses analysis of the European Patent with Unitary
Effect – system of unitary patent protection for member states of the EU – which is at
the turn of the year 2016/2017 really close to its realisation. Substantial attention is
dedicated to the Unified Patent court which is founded on the Agreement on a Unified
Patent Court in chapter five. I describe the elemental aspects of its operation and in the
last subsection there are also reactions of the czech patent experts to the Agreement on a
Unified Patent Court.
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