
Siemens sa stal
opäť jedným z lídrov
v medzinárodných
patentových žiadostiach

Spoločnosť Siemens si minulý rok opäť upevnila svoju silnú pozíciu
v rámci medzinárodných patentových žiadostí. V súčasnej klasifikácii,
ktorú vydala Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Inte-
llectual Property Organization – WIPO) sídliaca v Ženeve, sa Siemens
opätovne zaradil na tretie miesto na svete s počtom 1 480 patentových
žiadostí. Na prvom mieste sa v rebríčku žiadostí umiestnila spoločnosť
Philips s 2 495 žiadosťami a Matsushita s 2 344 obsadila druhé miesto.
„Registrácia patentových žiadostí v organizácii WIPO sa stáva čoraz dôle-
žitejším nástrojom na získanie celosvetovej patentovej ochrany našich akti-
vít v oblasti výskumu a vývoja,“ povedal prof. Dr. Winfried Büttner, vedú-
ci divízie korporátneho duševného vlastníctva spoločnosti Siemens.

Vo obchodnom roku 2006 podal Siemens o vyše 8 % patentových
prihlášok viac ako v predchádzajúcom roku. Minulý rok tak Siemens
prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
podal celkovo 1 480 patentových prihlášok. Výskumníci spoločnosti
Siemens pritom predložili vyše 10 000 správ o vynálezoch, t. j. zhruba
o 17 % viac ako vo finančnom roku 2005. Približne na dve tretiny tých-
to vynálezov pritom podal Siemens aj patentové prihlášky. V Európe
a Amerike generovala spoločnosť dvojciferný percentuálny nárast
patentových prihlášok v porovnaní s obchodným rokom 2005. V Ázii
podporil expanziu patentového portfólia spoločnosti Siemens prudký
nárast predaja a zvyšujúci sa význam duševného vlastníctva predovšet-
kým v Číne.

Vedúca pozícia spoločnosti Siemens v medzinárodných patentových
štatistikách je ďalším potvrdením sily jej inovácií. V prvotných patento-
vých prihláškach je Siemens na prvom mieste v Nemecku, na druhom
mieste v rámci Európy a medzi top desiatimi spoločnosťami v Spoje-
ných štátoch. Patentové portfólio spoločnosti zahŕňa celosvetovo viac
ako 62 000 patentov.

V minulom finančnom roku zodpovedali oblasti Energetika a starostli-
vosť o životné prostredie, Zdravotná starostlivosť s oblasťou automati-
zácie a kontroly, ako aj Priemyselná a verejná infraštruktúra každá
za jednu tretinu patentových prihlášok spoločnosti Siemens. „Selektív-
ne posilňujeme naše patentové podiely v týchto sektoroch rastu firmy,“
skonštatoval ďalej Winfried Büttner.

Spoločnosť Siemens posilnila svoju pozíciu na významných medziná-
rodných trhoch s 1 000 prihláškami v Číne a USA, ako aj s niekoľ ko sto
prihláškami v Japonsku, Indii a Kórei, podanými prostredníctvom PCT
procedúry. Predovšetkým vysoké miery rastu predaja v oblasti medi-
cínskej technológie, v sektore energetiky a v projektoch infraštruktúry
v Ázii sú dôvodom intenzívneho rozmachu patentovej ochrany v uve-
denej krajine.

Podávanie prihlášok o práva priemyselného vlastníctva cez WIPO
je omnoho lacnejšie a časovo menej náročné ako podávanie žiadostí
o patent individuálne až v 184 členských štátoch, a to vďaka zmluve
o patentovej spolupráci (PCT) používanej vo WIPO. Zmluva o paten-
tovej spolupráci riadi totiž medzinárodnú spoluprácu v oblasti patento-
vej ochrany.

Metóda PCT je účinnou metódou rozširovania patentového portfólia
na významných trhoch. Siemens sa na túto metódu spoliehal predo-
všetkým pri rozvoji Európskeho patentového portfólia, a to najmä
vo Francúzsku, Veľ kej Británii a v Taliansku.
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