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V súčasnosti prebieha transformácia patentových a
známkových úradov z administratívne orientovaných
úradov na
klientsky orientované úrady.
Elektronizácia prenikla aj do poskytovaných produktov a
služieb v oblasti priemyselných práv.
Komunita zaoberajúca sa priemyselným vlastníctvom v SR
má možnosť využiť elektronické produkty a on-line služby
EPO, WIPO, OHIM a ÚPV SR.
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Elektronické služby EPO podľa úrovne zabezpečenia:
• produkty s priamym prístupom
(Register Plus, EBD Public, Schedule of fees a PatXML)
• produkty s prístupom chráneným heslom
(Register Plus, EBD Public, WebRegMT a Schedule of fees)
• produkty s prístupom cez Smart kartu (najvyššia úroveň
zabezpečenia)
(Register Plus, EBD Secure, WebRegMT, My Files,
Mailbox, Online Fee Payment, Administration a Online
Filing)
Produkty bezplatne dostupné cez www.epoline.org
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WIPO
• WIPO nie je prieskumovým úradom, ale len prijímacím a
registračným úradom
• elektronické produkty WIPO - PATENTSCOPE – rešerš v
medzinárodných prihláškach, klasifikácia MPT, e-obnova
MOZ, Madrid Express-databáza MOZ,ROMARIN,
WIPO Gazette, Hague Express-databáza medzinárodne
zapísaných dizajnov, Locarno Classification, Lisbon
Express – medzinárodne zapísané označenia pôvodu…
www.wipo.int
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Elektronické podávanie PCT prihlášok:
• PCT-SAFE software - umožňuje pripraviť a odoslať PCT
prihlášku v elektronickej forme
• prihlášky sú podpísané digitálnym certifikátom WIPO
• žiadosť o certifikát na WIPO stránke
• certifikát obdrží žiadateľ v priebehu jedného dňa
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Elektronické produkty Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu (OHIM) - CTM-ONLINE, RCDONLINE - elektronické databázy, EUROACE SEARCH oficiálna databáza s názvami tovarov a služieb + príslušné
čísla tried (len v angličtine),EURONICE SEARCH neoficiálna databáza s prekladom najčastejšie používaných
výrazov pre názvy tovarov a služieb, EUROCLASS pomôcka pre triedenie tovarov a služieb, EUROLOCARNO vyhľadávanie pre Locarno a Eurolocarno, …
www.oami.europa.eu
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MYPAGE - kompletný balík služieb on-line komunikácie
zahŕňa :
• CTM E-FILING - on-line podávanie CTM - web rozhranie
• E-OPPOSITION -on-line podávanie námietok
• E-RENEWAL - on-line obnovovanie CTM
• RCD E-FILING - on-line podávanie RCD
• B2B CTM E-FILING -on-line podávanie CTM zabezpečený prenos cez internet
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• všetky produkty a služby sú dostupné na portáli
www.upv.sk/eskipo
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• nahrádza bežné papierové podania,
• rýchly a bezpečný spôsob podávania prihlášok
prostredníctvom moderných technológií,
• ľahká dostupnosť a jednoduchosť inštalácie,
• dodržané medzinárodné štandardy WIPO (pdf, xml, tiff),
• zaslanie prihlášky cez internet s využitím kódovania
digitálneho podpisu
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podávania
•
•
•
•
•

šetrí čas a náklady (na papier, tlač alebo poštovné),
okamžitá spätná väzba a potvrdenie o prijatí prihlášky,
maximálna bezpečnosť prenosu,
úbytok administratívnej práce,
zníženie prihlasovacích poplatkov
– 80 EUR v prípade EP prihlášky
– 200 alebo 300 CHF v prípade PCT prihlášky
– ??? EUR v prípade národných podaní
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• eOLF (epoline® On-line Filing) a PCT-SAFE; produkty
na elektronické podávanie formulárov:

Spôsoby podávania formulárov:
- zabezpečený elektronický prenos cez internet
- napálené na fyzickom médiu, poslané poštou
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• elektronický podpis a súvisiace právne náležitosti rieši
zákon č. 215/2002 Z. z. a vyhlášky NBÚ,
• veľká/malá novela neúspešná,
• najnutnejšie potrebné zmeny schválené v NR SR v apríli
2006 (novela zákona o informačných systémoch),
• novela prijatá hlavne kvôli projektu budovania centrálneho
portálu verejnej správy,
• priemyselné vlastníctvo nie je prioritou !
Použitie technických prostriedkov EPO a WIPO je v
súlade s právnymi normami SR !
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• WIPO certifikát nutnosť vyplývajúca z PCT zmluvy Annex F,
• legislatívna úprava elektronického podpisu je napr. v
zákone č. 435/2001 Z. z. o patentoch - § 79 ods. 10
(Podanie na úrad sa môže vykonať prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie nie je
podpísané elektronickým podpisom treba ho doplniť v
písomnej forme v lehote…..),
• čo je bezpečné pre EPO je bezpečné aj pre ÚPV SR
Smart karta - nezaručený elektronický podpis
• výhody - bezplatne, platnosť 2 roky
• cieľ = jeden elektronický podpis pre všetky podania PPO
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EPTOS
• oficiálne prejavenie záujmu úradu o software eOLF
vyvíjaný EPÚ - marec 2004
• podpísanie dohody medzi EPÚ a ÚPV SR – november
2004
• vytvorenie SK EPTOS tímu (5 zamestnancov ÚPV SR)

•
•
•
•

ÚPV SR
manažovanie prihlášok
odoslanie prihlášok
vývoj nových modulov
testovanie nových verzií

EPÚ
• spravovanie systému
• školenie zamestnancov
• vývoj nových verzií
programu
14

Medzin
árodné podania
PV SR
Medzinárodné
podania vv Ú
ÚPV
SR
• inštalácia EPTOS servera - apríl 2005
• interné testovanie - máj - jún 2005
• implementácia WIPO štandardov Annex F - júl september 2005
• externé testovanie - október - december 2005
• ostrá prevádzka - január 2006
• 1. 2. 2006 - prvá EP prihláška podaná cez eOLF
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• vývoj národného klienta pre patenty tímom ÚPV SR január 2006 - apríl 2006
• vývoj národných klientov kontraktorom EPO - máj 2006 september 2006
• interné testovanie - október 2006 - december 2006
• externé testovanie - január 2007 - marec 2007
• ostrá prevádzka – 26. apríl 2007 (Deň duševného
vlastníctva)
SLOVENSKO – 6. krajina v Európe (DE, GB, FR, NL, FI)
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prihlášok
vzorov
• vývoj národného klienta pre úžitkové vzory tímom ÚPV
SR - máj 2007 - jún 2007
• vývoj národných klientov kontraktorom EPO - júl 2007 september 2007
• interné testovanie - október 2007 - november 2007
• externé testovanie - december 2007
• ostrá prevádzka - január 2008
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Podania nnásledne
podaných dokumentov
dokumentov
–
–
–
–

žiadosť o zápis prevodu, zmeny mena, adresy…
prepracovaný opis alebo patentové nároky, PM, ….
prioritný doklad, žiadosť o pokračovanie v konaní,…
preklad patentových spisov európskych patentov s
určením pre Slovenskú republiku, …

• vývoj národného klienta pre následné podania tímom
ÚPV SR - január 2008 - december 2008
• interné testovanie – január - február 2009
• externé testovanie – marec 2009
• ostrá prevádzka – Q1 / Q2 2009
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Plány
• ostrá prevádzka modulu elektronického podávania
následne podaných dokumentov vrátane prekladov
európskych patentových spisov,
• propagáciou zvýšiť počet registrovaných užívateľov
systému,
• pravidelnými tréningami zvýšiť počet podaní v
elektronickej forme,
• vývoj modulu podávania prihlášok ochranných známok a
dizajnov
• vývoj on-line podávania cez web rozhranie v súvislosti s
budovaním centrálneho portálu verejnej správy
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milan.oravec@indprop.gov.sk
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