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Elektronizace služeb Úřadu průmyslového vlastnictví
Úřad se dlouhodobě snaží o maximální otevřenost vůči veřejnosti.
Z této snahy plyne trvalý trend zveřejňování co největšího množství informací elektronickou cestou dostupnou komukoliv prostřednictvím webových
stránek Úřadu. Zřejmou prioritou je také úsilí o uživatelskou přívětivost a
jednoduchost použití elektronických služeb.
V květnu letošního roku došlo ke spuštění několika novinek, se kterými
bych Vás ráda ve stručnosti seznámila:
 Rešeršní rozhraní k databázím (rejstříkům)
 Sledování položek řízení
 Zveřejnění digitalizovaných spisů
 Elektronické podávání přihlášek
Rešeršní rozhraní k databázím
Snadný přístup k rejstříkovým informacím v co nejširším rozsahu je
jednou z nejžádanějších služeb Úřadu. Proto bylo množství údajů zveřejňovaných na internetu rozšířeno, byl usnadněn přístup k nim a zvýšen komfort
práce s rešeršními rozhraními.
Všechna rešeršní rozhraní mají jednotný vzhled i základní funkčnost.
Umožňují kombinaci vyhledávacích kritérií pomocí logických operátorů
AND, OR a NOT. U číselných údajů je možno pracovat i s operátory relačními (<, =, >). Rešeršní rozhraní pracují i s tzv. wildcards pro náhradu 0-n
znaků (% pro 0-n znaků, * pro 0-1 znak, _ pro právě jeden znak).
Databáze ochranných známek
Největším přínosem nového rešeršního rozhraní je zejména možnost
současného prohledávání informací o všech ochranných známkách přihlášených či platných na území České republiky, tzn. známek národních, mezinárodních designovaných pro ČR, mezinárodních designovaných pro EU
a komunitárních. Pro komplexní informaci tedy již není třeba provádět
rešerši ve třech různých databázích. Je samozřejmě možné zvolit prohledávání pouze jedné z dostupných databází, případně kombinaci několika.
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V databázi ochranných známek je možno vyhledávat podle celé řady
kritérií, např. znění známky, čísla přihlášky, čísla zápisu, přihlašovatele,
seznamu výrobků a služeb, vídeňského třídění obrazových prvků atd.
Aktualizace dat probíhá u národních ochranných známek denně,
u ostatních podle četnosti dodávek úřadů, od kterých jsou informace získávány (OHIM a WIPO). Informace o časech posledních aktualizací každé
skupiny dat je vždy k dispozici v horní části rešeršní masky.
Výstupy provedených rešerší je možno zobrazovat buďto formou seznamu nebo obrazové galerie. Druhá varianta je obzvlášť výhodná při vyhledávání podle obrazových prvků, protože umožňuje snadný přehled bez
zobrazování plných záznamů.
Databáze patentů a užitných vzorů
Tato databáze obsahuje údaje o národních přihláškách patentů a užitných vzorů, mezinárodních přihláškách (PCT) designovaných pro Českou
republiku a evropských patentech platných pro Českou republiku. Vyhledávat v ní lze pomocí mnoha kritérií, např. datum podání, datum udělení, číslo
přihlášky, majitel, původce, název atd. Aktualizace dat probíhá denně.
Odkazem v horní části rešeršního rozhraní je možné vstoupit do vyhledávacího systému pro plné znění patentových spisů.
Úřad ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO) a Úřadem
průmyslového vlastnictví SR provedl retrokonverzi plných československých a českých patentových spisů a užitných vzorů. V rámci tohoto projektu bylo do elektronické podoby převedeno již přes 250000 patentových
spisů a 15000 spisů užitných vzorů.
Do digitální podoby byly spisy převáděny pomocí skenovacího softwaru EPOScan, který vyvinul Evropský patentový úřad. Každý z partnerských
úřadů převáděl do elektronické formy předem stanovený počet spisů.
Od května tohoto roku jsou postupně na webových stránkách Úřadu
(http://isdvapl.upv.cz/pls/portal30/portal30_portlets.scan.formular) zveřejňovány a volně zpřístupňovány plné patentové spisy a užitné vzory
v digitální podobě.
Vyhledávání je zde možné pouze podle čísel spisů. Texty není možno
prohledávat podle žádných jiných kritérií. V případě, že neznáme přesné
číslo spisu, je možno dohledat si jej dle bibliografických údajů v rešeršní
databázi patentových spisů.
Spisy jsou zveřejňovány ve formátu PDF. K prohlížení tohoto formátu
je zapotřebí program Adobe Reader, který je zdarma na internetu.
V případě užitných vzorů je na webu již nyní přístupná kompletní retrokoverze a průběžně jsou přidávány nově registrované vzory. Vzhledem
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k velkému množství patentových spisů dochází k jejich zveřejňování postupně – v současné době je možné nalézt na webu zhruba tři čtvrtiny fondu.
Vedle digitalizace plných patentových spisů je součástí projektu elektronizace vstupu i automatizované pořizování bibliografických dat, pořizování dat o uskutečněných podáních nepřihláškového charakteru, pořizování
dat o uskutečněných platbách a pořizování elektronické formy všech podání
docházejících v papírové formě. Cílem je zajištění efektivního zpracování
dat pro budoucí, z větší části „bezpapírový“, provoz Úřadu.
Databáze průmyslových vzorů
Databáze průmyslových vzorů obsahuje údaje o národních zapsaných
průmyslových vzorech. Vyhledávat v ní lze pomocí mnoha kritérií, např.
datum podání, datum zapsání, číslo přihlášky, název, původce, locarnské
třídění atd. Aktualizace dat probíhá denně. Výstupy je možno zobrazit formou seznamu nebo obrazové galerie.
Ke všem zveřejňovaným databázím je uživatelům umožněn i přístup
pomocí tzv. „základního vyhledávání“, které je snazší pro použití, avšak
neskýtá příliš vysoký rešeršní komfort.
Přehled položek řízení
K novým službám zpřístupněným na webových stránkách Úřadu patří
i Přehled položek řízení. Tato služba dovoluje veřejnosti sledovat elektronicky postup Úřadu při práci s každou přihláškou.
Rozhraní je určeno pro všechny druhy přihlášek, které je možno
u Úřadu podat (ochranná známka, národní patent, užitný vzor, průmyslový
vzor, evropský patent, dodatkové osvědčení a přihláška PCT) a lze v něm
vyhledávat podle čísla přihlášky, čísla ochranného dokumentu a čísla mezinárodního zápisu.
Po zadání čísla hledaného spisu lze přímo sledovat kdy a jak postupoval
Úřad v předmětném řízení.
Samotná tabulka je přehledně členěna a jednotlivé položky jsou řazeny
chronologicky (jako první tedy většinou bývá uvedena položka „Podání
přihlášky“). V případě, že Úřad provedl nějakou zpoplatněnou službu, je
zde uvedeno zda byl ze strany přihlašovatele příslušný poplatek zaplacen či
nikoliv.
Je zde přesně zaznamenán každý pohyb spisu (platba poplatků, výzva
k doplnění informací atd.). V záhlaví je uvedena stručná bibliografie spisu.
V případě, že spis ještě není uzavřen (probíhá odvolací řízení, probíhá průzkum atd.) je možno v kolonce Oprávněná úřední osoba zjistit, kdo má daný
spis na starosti a na koho je možné se v případě zájmu obrátit.
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Elektronické podávání přihlášek
V souladu s politikou snižování administrativní zátěže přihlašovatelů
Úřad vyvinul a momentálně v testovacím chodu provozuje aplikaci pro
elektronické podávání přihlášek. Ta umožňuje přihlašovatelům podat bezpečně přihlášku u Úřadu bez nutnosti dodání papírové dokumentace.
Pro využívání systému elektronického podávání přihlášek musí přihlašovatel disponovat certifikovaným elektronickým podpisem a před učiněním prvního podání se musí registrovat prostřednictvím přihlašovacího
formuláře.
Formuláře byly vytvořeny s ohledem na co největší podobnost s tradičními papírovými formuláři, aby se jejich vyplnění příliš nelišilo od dřívější
praxe.
Kromě snadného podání přihlášky systém umožňuje sledování průběhu
řízení u všech přihlášek daného přihlašovatele, které byly prostřednictvím
tohoto elektronického systému podány.
Ke všem elektronickým produktům pořádá Úřad pravidelně bezplatná
školení pro veřejnost. Informace o tématech a přesných termínech školení
jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu v sekci „Aktuality“. V případě zájmu je možné zajistit i školení v sídle zájemce na území celé České
republiky. Pro zorganizování individuálního školení je možné kontaktovat
ředitele odboru patentových informací M. Paclíka (mpaclik@upv.cz).
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