Úřad průmyslového vlastnictví

Cíle Integrovaného systému řízení
na rok 2019

K podpoře plnění záměrů politiky Integrovaného Systému Řízení (ISŘ) Úřadu průmyslového vlastnictví se
vedení Úřadu zavazuje k plnění následujících cílů na rok 2019:

Odpovědnost ke státu

1. Uspět při dozorovém auditu systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015 (QMS), ISO
18001:2007 (OHSAS), ISO 14001:2015 (EMS) a recertifikačním auditu systému managementu
bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2013 (ISMS).
Termín: duben 2019

Odpovídá: představitel vedení pro ISŘ

2. Prosazovat cíle ČR v oblasti ochrany duševního vlastnictví na pracovních jednáních v rámci EU, včetně
jednání v rámci Úřadu pro duševní vlastnictví EU, v rámci Evropské patentové organizace, Světové
organizace duševního vlastnictví, Visegrádské skupiny, jakož i jednáních bilaterálních.
Termín: 31. 12. 2019

Odpovídá: předseda a členové kolegia předsedy Úřadu

Otevřenost vůči veřejnosti

3. Zvyšovat povědomí o průmyslových právech, průmyslově právních informacích a službách ÚPV
u veřejnosti formou účasti a expozice ÚPV na alespoň dvou odborných veletrzích pořádaných
v ČR a alespoň dvou veletrzích věnovaných vynálezům a inovacím mimo území ČR.
Termín: 31. 12. 2019

Odpovídá: ředitel odboru patentových informací

4. Zvyšovat povědomí o průmyslových právech u žáků ZŠ, studentů SŠ a VŠ, pedagogů a akademických
pracovníků formou spolupráce se všemi stupni škol, zejména pořádáním vzdělávacích akcí v ÚPV
a/nebo na školách, účastí na alespoň dvou popularizačních akcích pořádaných vědeckými nebo
technickými institucemi a školami.
Termín: 31. 12. 2019

Odpovídá: ředitel odboru patentových informací

Spokojenost klientů

5. Zajistit urychlení ukončení výmazových řízení u užitných vzorů, kde není překážkou jiné probíhající
řízení, s cílem postupného zkracování doby pro vydání rozhodnutí o návrhu na výmaz.
Termín: 31. 12. 2019

Odpovídá: ředitelka patentového odboru

6. Zajistit informovanost přihlašovatelů o průběhu patentového řízení, resp. o výsledku úplného průzkumu
a včas předat rešeršní zprávu přihlašovatelům pro využití v řízeních před jinými patentovými úřady;
rešeršní zpráva je předkládána v češtině a angličtině zároveň.

Termín: 31. 12. 2019

Odpovídá: ředitelka patentového odboru

7. Zajistit vypracovávání PCT mezinárodních rešeršních a průzkumových zpráv v kvalitě a lhůtách daných
Smlouvou o patentové spolupráci a v souladu s cíli Visegrádského patentového institutu.
Termín: 31. 12. 2019

V Praze dne

Odpovídá: ředitelka patentového odboru

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

