
Společný konzultační dokument 

 
DOTAZNÍK 

 

ČÁST I – Identifikace respondenta 
 
Jméno a příjmení: 
E-mail: 
Telefonní číslo (volitelné): 
 
Odpovídáte jako: 
- zástupce subjektu, který podává patentové přihlášky buď u EPÚ nebo u svého 

národního úřadu? Pokud ano, přejděte k ČÁSTI II. 
- jako zástupce sdružení uživatelů nebo zúčastněných stran? V případě kladné odpovědi 

uveďte jakého sdružení: ___________________ a přejděte k ČÁSTI III. 
 
Veškeré poskytnuté informace budou považovány za důvěrné. Výsledky dotazníku budou 
anonymní a žádné připomínky obdržené v rámci tohoto dotazníku nebudou nikomu 
přisuzovány. 
 
ČÁST II – Identifikace respondenta 
 
1. Označte, prosím, váš status/přidružení: 
 
___korporace 
___univerzita/výzkumná instituce 
___SME* 
___individuální vynálezce 
___patentový zástupce/firma 
___právník/firma 
___jiné – prosím specifikujte: _______________ 
 
* Podle definice EU: s maximálně 249 zaměstnanci a ročním obratem nepřesahujícím 50 milionů 

eur nebo celkovou částkou dle rozvahy nepřesahující 43 milionů eur. 
 
 
  



 

 
2. Co je Vaší hlavní technologickou nebo průmyslovou oblastí? 
 
___Mechanika 
___Elektrotechnika/elektronika 
___Telekomunikace 
___Počítače 
___Chemie 
___Biotechnologie 
___Farmaceutický průmysl 
Jiná: _____________ 
 
3. Uveďte, prosím, smluvní stát EPC, ve kterém máte bydliště nebo hlavní místo 
podnikání: 
 
________________ 
 
 
4. A. Uveďte, prosím, kolik patentových přihlášek (národní, evropské nebo PCT) 

jste podal/a vy nebo váš zaměstnavatel za posledních pět let. 
 
___žádné 
___5 nebo méně 
___více než 5, ale méně než 49 
___více než 50 
 

B. Kolik z nich bylo PCT nebo evropských patentových přihlášek? 
 
___žádné 
___5 nebo méně 
___více než 5, ale méně než 49 
___více než 50 

 
ČÁST III – průzkum 

 
Před zodpovězením průzkumového dotazníku si, prosím, pozorně přečtěte alespoň úvod 
k tomuto dokumentu a tabulku obsahující shrnutí návrhů na harmonizaci Industry 
Trilateral, FICPI a AIPPI. Chcete-li získat další informace k pochopení problematiky, 
nahlédněte, prosím, do příloh, které obsahují úplné návrhy. 
 
  



1. Jak důležitá je podle vás mezinárodní harmonizace hmotného patentového práva 
pro uživatele evropského patentového systému? 

 
___Nedůležitá, protože jsem proti harmonizaci 
___Nedůležitá 
___Mírně důležitá 
___Neutrální 
___Důležitá 
___Velmi důležitá 
___Nevím/Nechci odpovídat 
 
 
2. Jste v zásadě pro zavedení grace period? [Lze zaškrtnout více odpovědí] 

 
____Ano, bez ohledu na její definici 
____Ano, ale pouze v případě, že je grace period definována jako „záchranná síť“ *. 
____Ano, ale pouze pokud je grace period sama o sobě mezinárodně harmonizovaná. 
____Ne, bez ohledu na její definici 
____Nevím/ Nechci odpovídat 
 
* Grace period jako „záchrannou síť“ lze obecně definovat tak, že stanovuje opatření 
vyvažující výhody grace period pro přihlašovatele s ochranou třetích stran, jako je 
prohlášení a/nebo práva předchozího uživatele. Cílem je poskytnout překážky, které brání 
ve využívání grace period, a tím odrazovat od strategického užití grace period a posilovat 
právní jistotu. 
 
Svou odpověď prosím zdůvodněte. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
3. Ohodnoťte, prosím, každý ze tří balíčků známkami 1-6, jak je uvedeno níže: 
 
1. Lze podpořit jako cestu vpřed 
2. Spíše pozitivní názor 
3. Neutrální 
4. Spíše negativní názor 
5. Nepřijatelný 
6. Nevím/ Nechci odpovídat 
 
IT3 Elements Paper ____ 
 
Návrh FICPI ____ 
 



Usnesení AIPPI ____ 
 

 

4. Pokud jste odpověděli na otázku „4. Spíše negativní názor“ nebo „5. 
Nepřijatelný“ u některého z balíčků, uveďte, prosím, níže hlavní důvod (důvody) 
tohoto hodnocení u každého z balíčků. 

 
1. IT3 Elements Paper ___________________________________________________ 
2. Návrh FICPI _________________________________________________________ 
3. Usnesení AIPPI ______________________________________________________ 
 
 
5. Uveďte prosím, který balíček byste nejraději viděli jako základ pro budoucí práci: 

 
____ IT3 Elements Paper 
____ Návrh FICPI 
____ Usnesení AIPPI 
 
 
6. K otázce č. 5 uveďte hlavní důvod (důvody) své preference. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
7. Ohodnoťte, prosím, na stupnici od 1 do 6 normy týkající se grace period tak, jak 

jsou navrženy ve třech posuzovaných balíčcích: 
 
1. Lze podpořit jako cestu vpřed 
2. Spíše pozitivní názor 
3. Neutrální 
4. Spíše negativní názor 
5. Nepřijatelné 
6. Nevím/ Nechci odpovídat 

 

 
Otázka 

 

 
IT3 Elements Paper 

 
Návrh FICPI  

 
Usnesení AIPPI 

 
Grace period 

 

 
 

  

 
 
  



8. Ohodnoťte, prosím, na stupnici od 1 do 6 normy týkající se konfliktních 
přihlášek, jak jsou navrženy ve třech posuzovaných balíčcích: 
 
1. Lze podpořit jako cestu vpřed 
2. Spíše pozitivní názor 
3. Neutrální 
4. Spíše negativní názor 
5. Nepřijatelné 
6. Nevím/ Nechci odpovídat 

 

 
Otázka 

 

 
IT3 Elements Paper 

 
Návrh FICPI  

 
Usnesení AIPPI 

 
Konfliktní přihlášky 

 

   

 
9. Ohodnoťte, prosím, na stupnici od 1 do 6 normy týkající se práv předchozího 

uživatele, jak jsou navrženy ve třech posuzovaných balíčcích: 
 
1. Lze podpořit jako cestu vpřed 
2. Spíše pozitivní názor 
3. Neutrální 
4. Spíše negativní názor 
5. Nepřijatelné 
6. Nevím/ Nechci odpovídat 

 

 
Otázka 

 

 
IT3 Elements Paper 

 
Návrh FICPI  

 
Usnesení AIPPI 

 
Práva předchozího 

uživatele 
 

   

 
 
10. Máte k návrhům nějaké připomínky, o které byste se chtěli podělit? [Lze přiložit 

dokument] 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

 


