Shrnutí slavnostní konference k 5. výročí

SLAVNOSTNÍ ČÁST
Slavnostní část byla zahájena poselstvím Darena Tanga,
generálního ředitele Světové organizace duševního
vlastnictví. Ve svém projevu D. Tang zmínil velký
inovační potenciál našeho regionu a poukázal na působivé
úspěchy vynálezců z nedávné doby. D. Tang také zdůraznil
spolehlivou spolupráci s VPI, pokud jde o včasnost a
kvalitu.
Po úvodním vystoupení D. Tanga následovaly pozdravy vysokých představitelů vlád zemí
Visegrádské čtyřky.

Nejprve pozdravil účastníky jménem hostitelské země
VPI, Maďarska, ministr pro inovace a technologie
László Palkovics. L. Palkovics zdůraznil silný závazek
maďarské vlády podporovat znalostní ekonomiku a
inovace a vyjádřil podporu VPI. Uvedl, že VPI funguje
jako nástroj, který pomáhá hráčům maďarského
inovačního ekosystému chránit jejich vynálezy v
zahraničí.
Po vystoupení L. Palkovicse následovaly projevy Karla Havlíčka, místopředsedy vlády,
ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy České republiky, Karola Galeka,
státního tajemníka Ministerstva hospodářství Slovenské republiky, a Roberta Tomanka,
státního podtajemníka Ministerstva hospodářského rozvoje, práce a technologie Polské
republiky.

Vládní představitelé poblahopřáli VPI k dosavadním výsledkům a zdůraznili význam
znalostí, výzkumu, vývoje a inovací, jakož i duševního vlastnictví, zejména patentů, pro
ekonomiku smluvních států. Vyjádřili jménem svých vlád trvalou vůli poskytovat silnou a
odhodlanou politickou podporu spolupráci zemí Visegrádské čtyřky a zejména VPI, aby
mohl sloužit inovativním hráčům.
Pozdravy od vedení poboček
Po úvodních projevech vládních představitelů pozdravili účastníky konference i zástupci
členských států ve správní radě VPI (AB).

Matúš Medvec, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Slovenské republiky a předseda AB, zdůraznil význam VPI
pro podporu ekonomického růstu a inovací.

Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového
vlastnictví České republiky a nejdéle působící člen AB,
přiblížil proces založení VPI, jeho organizaci a zajištění
kvality práce.

Patrycja Czubkowska, místopředsedkyně Patentového
úřadu Polské republiky a členka AB, vyzdvihla vynikající a
dlouhodobou úzkou spolupráci patentových
úřadů
Visegrádské skupiny ve VPI a zdůraznila efektivitu a kvalitu
jako základ úspěchu VPI.

Dóra Gyetvainé Virág, místopředsedkyně pro technické
záležitosti Maďarského úřadu duševního vlastnictví a
zástupkyně člena AB, uvedla, že založení VPI bylo důležitým
mezníkem v našem regionu, a zdůraznila, že snížení nákladů
poskytované VPI může stimulovat směřování patentových
přihlášek z našeho regionu do zahraničí.

Všichni vedoucí delegací i zástupkyně vedoucího delegace ocenili, že se VPI stal
spolehlivým, účinným a konstruktivním partnerem v systému PCT. Rovněž poblahopřáli
VPI k dosud dosaženým výsledkům a vyjádřili podporu spolupráci pod záštitou VPI také do
budoucna.
Slavnostní část byla zakončena úvodním projevem Johanny
Stadler, ředitelky VPI, která hovořila o důležitosti
zviditelnění služeb VPI. J. Stadler zdůraznila pokračující
spolupráci mezi VPI, WIPO a vládami smluvních států s cílem
podpořit rozvoj znalostní ekonomiky a ochranu výsledků
úsilí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací z regionu
patentováním v zahraničí.

ODBORNÁ ČÁST
V odborné části se ve třech sekcích představili významní odborníci na duševní vlastnictví ze
zemí Visegrádské čtyřky, kteří se podělili o své znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy při
využití systému PCT a VPI.
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Představení PCT a jeho výhod
Christine Bonvallet, ředitelka divize mezinárodní
spolupráce PCT v oblasti patentů a technologií ve WIPO,
poskytla přehled klíčových otázek systému PCT a zdůraznila
nejdůležitější výhody, které může přihlašovatelům využití
služeb VPI přinést, včetně aspektů načasování a finančních
výhod.
Zkušenosti poboček s PCT
Zástupci poboček VPI, Dr. Katalin Mikló,
ředitelka patentového odboru HIPO, Ing.
Lukrécia Marčoková, ředitelka patentového
odboru ÚPV SR, Piotr Czaplicki, ředitel odboru
biotechnologie a chemie PPO, RNDr. Viktor
Kliment, expert z oddělení průzkumu chemie
patentového odboru ÚPV CZ, hovořili o své
práci a postupech, které úřady dodržují pro
zajištění vysoce kvalitních výsledků rešerší (např. princip "čtyř očí", školení zaměstnanců).
Účastníci si mohli vyslechnout i stručný výklad o uživatelsky přívětivých opatřeních, kterými
se pobočky řídí při své práci, nebo o harmonizačních snahách s cílem sladit výsledky rešerší
prováděných VPI s praxí Evropského patentového úřadu.
Kulatý stůl o úspěších PCT
Řečníci - představitelé širokého spektra ekonomického i akademického prostředí - György
Morovján, maďarský a evropský patentový zástupce (EGIS Pharmaceutical PLC), Jan Brulík,
vedoucí patentového oddělení, Tescan Brno, Matúš Gajdos, produktový manažer, GA Drilling,
as, Bratislava, a Krystian Gurba, zástupce ředitele Centra pro transfer technologií CITTRU
Jagellonské univerzity - se podělili o vhled do práce svých podniků/institucí a diskutovali
o tom, jak může PCT podpořit snahy o komercializaci. Účastníci tak mohli porovnat praxi
podniků různých velikostí i univerzitního centra pro transfer technologií. Během svých
prezentací nastínili odborníci důležité otázky týkající se plánování patentových aktivit a
zvyšování povědomí o duševním vlastnictví mezi zaměstnanci.

Strategie využití PCT při podávání přihlášek
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Řečníci v této sekci - Rafał Witek, polský a
evropský patentový zástupce / partner WTS, Dr.
Gábor Harangozó, maďarský a evropský
patentový zástupce, zástupce, řídící partner,
Danubia Patent & Law Office LLC, Ing. Róbert
Porubčan, evropský patentový zástupce, Patent &
Trademark, s.r.o. Ivanka pri Dunaji, Mgr. Michal
Lipták PhD., evropský patentový zástupce, Patent
& Trademark, s.r.o. Ivanka pri Dunaji a Michal Štipl, patentový specialista, PatentEnter s.r.o.
- zkušení patentoví zástupci a specialisté, se podělili o rozsáhlé znalostí a dlouholeté
zkušeností ohledně načasování a optimalizace patentových aktivit svých klientů. Závěrečnou
odbornou diskusi u kulatého stolu vedl Thierry Debled, mimořádný profesor CEIPI, který je
také evropským patentovým zástupcem.
Závěr a odezva
Konference byla v komunitě uživatelů velmi dobře přijata, s více než 240 registracemi a
dobrým mediálním pokrytím. Tato slavnostní událost byla důležitým představením VPI a
prvním krokem k budování publicity a viditelnosti VPI mezi potenciálními uživateli.
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