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After Germany has formally deposited its instrument of ratification with the General Secretariat

of the Council of the European Union on 17th of February 2023, it is now understood that the

Agreement on the Unified Patent Court will enter into force on 1st of June 2023 – on that

date, the Unified Patent Court (UPC) shall open its doors and enable the grant of European

Patents with Unitary effect by the European Patent Office (EPO).

However, already today, on 1st of March 2023 at 9:00 CET, prior to the presumed entry into force,

the 3-month sunrise period has commenced.

European Patent with Unitary Effect and the Unified Patent Court (UPC)

Evropský patent s jednotným účinkem a Jednotný patentový soud (UPC)

Poté, co Spolková republika Německo dne 17. února 2023 formálně uložila u Generálního

sekretariátu Rady Evropské unie ratifikační instrument, se bere za to, že dne 1. června 2023

vstoupí v účinnost Dohoda o Jednotném patentovém soudu – v tentýž den má začít fungovat

Jednotný patentový soud (UPC) a zároveň se otevřít možnost k udělování Evropských patentů

s jednotným účinkem u Evropského patentového úřadu (EPO).

Avšak již dnes, 1. března 2023 v 9:00 SEČ, před předpokládaným spuštěním nového systému,

bylo zahájeno tříměsíční přechodné období (tzv. ‘sunrise period’).
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Tříměsíční přechodné období

Během přechodného období (tzv. ‘sunrise period’), mohou

přihlašovatelé Evropských patentových přihlášek a majitelé

Evropských patentů bez jednotného účinku a dodatkových

ochranných osvědčení (SPC) na nich založených, začít podávat

oznámení o jejich vynětí z jurisdikce UPC (tzv. ‘opt-out’).

Ačkoliv ČR Dohodu o Jednotném patentovém soudu prozatím

neratifikovala, mohou i tak být české subjekty součástí

tohoto nového systému – buď jako jedna ze stran sporu před

UPC, v souvislosti s Evropskými patenty v již zúčastněných

členských státech, pro které má UPC jurisdikci, anebo jako

přihlašovatelé a majitelé vlastních Evropských patentů,

pro které mohou v těchto zúčastněných státech žádat

o jednotný účinek.

Unified Patent Court (UPC)

Jednotný patentový soud (UPC)

3-month sunrise period

During the sunrise period, the applicants of European patent

applications and proprietors of European patents without a

unitary effect and supplementary protection certificates (SPC)

based on them, may start filing the so-called opt-out of these

rights from the exclusive jurisdiction of the UPC.

Although some EU member states (e.g., the Czech Republic)

have not yet ratified the Agreement on the Unified Patent

Court, local entities may still take part in this new system –

either as one of the parties in the proceedings before the

UPC, concerning the European patents in the participating

member states within the UPC’s jurisdiction, or as applicants

and proprietors of European patents, for which they may

request a unitary effect for these member states.
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European Patent with Unitary Effect

Evropský patent s jednotným účinkem

• Participating EU Member States

Zúčastněné členské státy EU

• EU Member States, that have not ratified UPCA

Členské státy EU, které neratifikovali Dohodu o 

Jednotném patentovém soudu (CZ)

• Non-participating EU Member States 

Nezúčastněné členské státy EU

• EPC Contracting States, not eligible to 

participate in the unitary system

Smluvní státy Evropské patentové úmluvy, 

nezpůsobilé se účastnit jednotného systému

3



Jiri Slavik | European Patent Attorney1 March, 2023

European Patent with Unitary Effect

Evropský patent s jednotným účinkem
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Transitional measures at the EPO

Due to the fact that the grant of European Patents with Unitary effect will only be possible

once the new system enters into force in June this year, prior to this start, from 1st of January

2023 the European Patent Office (EPO) has allowed applicants to request a delay in issuing the

decision to grant a European patent, as long as the text intended for grant was not yet

approved. At the same time, an early request for a unitary effect may be filed for applications

for which the applicant has been informed of the text intended for grant, so that the unitary

effect is registered immediately at the start of the Unitary Patent system.

Přechodná opatření Evropského Patentového Úřadu

Vzhledem k tomu, že udělování Evropských patentů s jednotným účinkem u Evropského

patentového úřadu (EPO) bude možné až po oficiálním spuštění systému v červnu tohoto roku,

mohou již od 1. ledna 2023 přihlašovatelé u Evropského patentového úřadu (EPO) zažádat o

odklad udělení Evropského patentu, pokud již byli informováni o záměru EPO udělit patent,

avšak ještě neodsouhlasili konečné znění textu. Zároveň lze pro tyto přihlášky podat předběžnou

žádost o jednotný účinek, aby mohlo dojít k jeho řádnému zápisu po spuštění systému.
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