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Informační a vzdělávací aktIvIty  
úřadu průmyslového vlastnIctví

Úřad průmyslového vlastnictví plní především funkci národního patentového a 
známkového úřadu, který zprostředkovává efektivní ochranu výsledků technické 
tvůrčí činnosti (formou udělování patentů a zápisu užitných vzorů), předmětů prů-
myslového výtvarnictví (formou zápisu průmyslových vzorů), jakož i práv na označe-
ní (formou zápisu ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení). 
Jako orgán veřejné správy je Úřad gestorem mezinárodních smluv na ochranu prů-
myslového vlastnictví, jimiž je česká republika vázána. do jeho působnosti náleží 
zajišování rozvoje ochrany průmyslového vlastnictví a v neposlední řadě působí 
jako specializované informační centrum. 

Úřad je jedním z regionálních center patentových informací v české republice. mezi 
základní poskytované služby patří výpůjčky patentové literatury, provádění rešerší  
a sledování stavu vybraných oblastí techniky. velké množství informací a služeb je 
poskytováno prostřednictvím Internetu. 

Úřad systematicky buduje a zpřístupňuje fond světové i národní patentové literatury. 
má k dispozici přes 30 milionů originálních patentových dokumentů z 26 států svě-
ta, včetně dokumentů vydaných na základě Evropské patentové úmluvy a Smlouvy  
o patentové spolupráci (Pct). ve studovně pro veřejnost jsou k dispozici jak klasické 
(papír, mikrofiše a mikrofilmy), tak také elektronické (cd-rom, dvd) formy doku-
mentů. Je zde možnost on-line přístupu do řady zahraničních databázových center  
a jejich databází (např. Stn, dialog, Questel). 

základní informační služby jsou poskytovány zdarma. zpoplatněny jsou služby spo-
jené se zvláštními náklady, které musí Úřad na poskytnutí služby vynaložit (např. 
přístup do zahraničních databázových center), využití služeb rešeršního specialisty 
či pořizování kopií. 
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1. prezenční výpůjčky patentové lIteratury

Prezenční výpůjčky jsou základní službou poskytovanou studovnou pro veřejnost. 
Při osobní návštěvě studovny si mohou zájemci vypůjčit patentovou literaturu, pře-
devším úplné popisy nebo titulní listy národních a zahraničních udělených patentů, 
zveřejněných patentových přihlášek, zapsaných užitných a průmyslových vzorů a 
ostatní doprovodnou literaturu, jako např. patentové a známkové věstníky, třídníky 
apod. Systém půjčování je založen na systematickém uspořádání jednotlivých sou-
borů ochranných dokumentů ve fondu podle mezinárodního patentového třídění 
(mPt) a mezinárodního třídění pro průmyslové vzory (lokarnské třídění). dokumenty 
z méně frekventovaných států jsou uloženy v číselných souborech. důležitým pra-
menem studia průmyslově právních informací je i nepatentová technická literatura, 
která zahrnuje odborná periodika, monografie a slovníky. 

2. rešerše

Patentové a známkové rešerše patří ze strany veřejnosti k nejžádanějším službám. 
Profesionální rešeršéři Úřadu mohou pracovat s klasickým fondem patentových 
dokumentů, s patentovými databázemi uloženými na cd-rom nebo s on-line 
databázemi v databázových centrech. dalším významným zdrojem pro zpracování 
rešerší je Internet s volně přístupnými databázemi. 

ze studovny Úřadu je možný přístup do databáze národních dokumentů, kte-
rá zahrnuje přihlášky vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, které Úřad přijal 
po 1. 1. 1986. v této databázi lze provádět dotazy na konkrétní čísla dokumentů  
a dále rešerše podle jména původce, přihlašovatele, případně podle některých 
dalších kritérií (např. výrazů z názvu dokumentu, znaků mPt). rešerše na ochranné 
známky jsou prováděny v systému národních ochranných známek, který zahrnuje 
všechny ochranné známky přihlášené u Úřadu, a dále v databázi romarIn, která 
obsahuje všechny známky zapsané podle madridské dohody u Světové organizace 
duševního vlastnictví (WIPo) v Ženevě. rešerše je možné provádět podle slovní-
ho znění, vyobrazení nebo podle všech bibliografických dat, včetně mezinárodní-
ho třídění obrazových prvků (vídeňská dohoda) a mezinárodního třídění výrobků  
a služeb (niceská dohoda). Informativní rešerše je možné provádět i prostřednic-
tvím Internetu, např. v národní databázi ochranných známek. k zajímavým inter-
netovým zdrojům patří databáze madrid Express, kterou na svých internetových 
stránkách zpřístupňuje WIPo, nebo databáze komunitárních ochranných známek 
ctm online zpřístupňovaná oHIm. 

je možné objednat následující rešerše 

a) Rešerše na právní stav dokumentu - odpovídá na otázku, zda je dokument 
udržován v platnosti nebo jestli jeho platnost skončila. 

b) Rešerše na patentové rodiny - vyhledává se soubor patentových dokumen-
tů týkajících se téhož vynálezu a téhož přihlašovatele a původce v různých 
zemích. 

c) Rešerše na jméno - jsou vyhledávány dokumenty vybraného původce nebo 
přihlašovatele/majitele průmyslových práv. 
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d) Rešerše na stav techniky - je zjišován stav techniky v určité zájmové oblas-
ti. tyto rešerše jsou důležité zejména před podáním přihlášky, zahájením 
výzkumu, nákupem licence nebo zaváděním nových výrobních programů. 

e) Rešerše na ochranné známky slovní, obrazové a kombinované - Úřad pro-
vádí mj. i rešerše na zaniklé oz, na známky, které nejsou součástí databáze 
ochranných známek, a na historii zaniklé oz pro území čr. dále je možno 
zpracovat rešerše na znění oz a majitele oz i mimo území čr, např. ve stá-
tech Evropské unie, v USa, kanadě apod. 

f) Rešerše na vnější vzhled výrobku - je prováděna v databázi národních prů-
myslových vzorů s bibliografickými daty, případně (při tematických rešerších) 
ve věstnících a v archivních národních dokumentech průmyslových vzorů, 
které obsahují jejich vyobrazení. rešerše se provádějí podle čísel dokumen-
tů, znaků mezinárodního třídění průmyslových vzorů (locarnská dohoda), 
jména původce, vlastníka průmyslového vzoru. mezinárodně registrované 
průmyslové vzory dle Haagské dohody se zjišují v on-line databázi dmI, 
komunitární průmyslové vzory se ověřují v databázi a věstnících oHIm. 

zpracování rešerše trvá obvykle 1 až 4 týdny podle náročnosti. U některých typů 
rešerší Úřad nabízí expresní zpracování za příplatek. 

3. kopírování

kopie patentů a ostatních materiálů potřebných pro rešeršní a studijní činnost se 
pořizují na počkání. Uživatelé mají možnost objednat si kopie patentů a zveřejně-
ných přihlášek i telefonicky nebo elektronickou poštou (objednavky@upv.cz, nebo 
studovna@upv.cz). v objednávce je třeba uvést číslo dokumentu a pokud možno 
hlavní zatřídění podle mPt. 

4. sledování stavu vybraných oblastí technIky 
Pokud má uživatel zájem o průběžné sledování stavu techniky v určitém oboru, 
může mu Úřad v rámci svých služeb zajistit pravidelné zasílání nově publikova-
ných patentů nebo jejich určitých částí. tato služba se provádí na základě písemné 
objednávky, v níž uživatel vymezí znaky mPt, územní a časový rozsah a uvede 
požadavek na výstup. výstup může obsahovat titulní list, patentové nároky, výkresy, 
kombinaci těchto údajů nebo kompletní popis vynálezu. 

5. služby poskytované prostřednIctvím Internetu 
na své webovské stránce www.upv.cz Úřad poskytuje informace o své činnosti,  
o jednotlivých předmětech průmyslového vlastnictví, poskytovaných službách, práv-
ních předpisech a činnosti Institutu průmyslově právní výchovy. Součástí prezentace 
jsou rovněž přihlašovací formuláře. 

Počínaje č. 1/2000 je na Internetu zveřejňován věstník Úřadu. Pro zjednodušení 
orientace v problematice zatřiování předmětů průmyslové ochrany byly na Inter-
netu vystaveny třídicí systémy - mezinárodní patentové třídění, locarnské třídění 
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průmyslových vzorů, niceské třídění výrobků a služeb a vídeňské třídění obrazo-
vých prvků ochranných známek. v rešeršní databázi národních ochranných známek 
mohou uživatelé bezplatně provádět informativní rešerše na ochranné známky  
a vyhledávat podle čísla přihlášky, znění ochranné známky, čísla zápisu, tříd výrobků 
a služeb, obrazových tříd, majitele/přihlašovatele, data podání, práva přednosti, data 
zveřejnění a data zápisu do rejstříku. záznam je tvořen základními bibliografickými 
daty, případně vyobrazením ochranné známky. aktualizace databáze je prováděna 
denně, vyobrazení ochranných známek jsou do systému doplňována do tří dnů 
ode dne podání přihlášky. 

zprovozněna byla i národní databáze patentů a užitných vzorů, která obsahuje čes-
ké přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, udělené patenty a zapsané užit-
né vzory. rešeršní dotaz je možné definovat prostřednictvím jednoduché rešeršní 
masky, např. podle slov z názvu, jména původce či majitele/přihlašovatele, znaků 
mPt atd. Součástí bibliografických záznamů jsou i anotace, popř. obrázky a chemic-
ké vzorce. 

Jako poslední byla zprovozněna databáze průmyslových vzorů. vyhledávat lze 
nejen podle slov z názvu průmyslového vzoru či jmen vlastníků a původců, ale 
také podle tříd mezinárodního třídění pro průmyslové vzory. Součástí záznamů 
jsou vyobrazení průmyslových vzorů.  

Řada zahraničních patentových úřadů vytváří a na Internetu zpřístupňuje své národ-
ní databáze průmyslově právních informací. Pro usnadnění přístupu k těmto bez-
platným rešeršním zdrojům byly na internetové stránce Úřadu vytvořeny odkazy na 
tyto databáze patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů, a to jak jednot-
livých vybraných států, tak mezinárodních organizací. 

na stránkách Úřadu jsou k dispozici objednávkové formuláře odboru patentových 
informací a Institutu průmyslově právní výchovy. zájemci mají možnost objednávat 
si zde patentové rešerše, rešerše na průmyslové vzory a ochranné známky, věstník 
Úřadu a publikace Institutu průmyslově právní výchovy pomocí pdf formulářů, které 
je možné po vyplnění zaslat faxem, poštou nebo e-mailem. 

veškeré návrhy a připomínky je možné elektronicky zasílat na adresu 

posta@upv.cz. 

6. vzdělávací čInnost

dálkové specIalIzační studIum

Součástí Úřadu je Institut průmyslově právní výchovy - vzdělávací a nakladatelské 
pracoviště. na Institutu lze dálkově studovat problematiku ochrany průmyslového 
vlastnictví v řádném studiu, které trvá dva roky (jedenkrát v měsíci ve dvouden-
ních soustředěních) a je ukončeno obhajobou odborné práce a ústní závěrečnou 
zkouškou. Studium zahrnuje výuku patentového práva, patentových informací  
a rešerší, práv na označení a zahraničního patentového práva s návazností na sou-
visející problematiku. absolventi mohou najít uplatnění v patentových střediscích a  
v kancelářích patentových zástupců. Studium představuje vhodnou přípravu pro pří-
padný vlastní výkon povolání patentového zástupce, k čemuž je ovšem nezbytné 
vykonat další zkoušku a splnit i ostatní podmínky stanovené zákonem pro výkon 
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činnosti patentového zástupce. absolventi se mohou dobře uplatnit i jako rešeršéři 
a dokumentaristé. Studium, k němuž jsou přijímáni absolventi se středoškolským  
i vysokoškolským vzděláním, se zahajuje vždy v září běžného roku. 

Inovační studIum

Institut organizuje i tzv. inovační studium určené absolventům specializačního stu-
dia i ostatním zájemcům z řad odborné veřejnosti. toto studium probíhá formou 
jednodenních tematicky zaměřených seminářů sledujících aktuální vývoj v oblasti 
průmyslového vlastnictví. 

krátkodobé kurzy a školení

Institut nabízí řadu krátkodobých kurzů a školení určených široké veřejnosti pod-
le aktuální potřeby. na základě požadavků je možné odborné semináře zorga-
nizovat na středních i vysokých školách, případně prostřednictvím vzdělávacích 
agentur. 

7. publIkační čInnost

Institut zajišuje i činnost vydavatelskou a ediční. vydávané publikace jsou určeny 
především pro potřebu posluchačů specializačního studia a kurzů, ale i odborné 
veřejnosti. dále zajišuje vydávání odborného časopisu „Průmyslové vlastnictví“ a 
dalších propagačních materiálů, včetně monotematických informačních brožur týka-
jících se technických řešení (patenty, užitné vzory), průmyslových vzorů a ochranných 
známek. 

všechny publikace je možné si objednat poštou, faxem či e-mailem, případně 
zakoupit bez objednání ve studovně Úřadu. Propagační a informační materiály jsou 
zájemcům k dispozici zdarma, např. ve vstupní hale Úřadu nebo v informačním 
středisku. 

8. účast na výstavách a veletrzích

Úřad se pravidelně účastní důležitých výstav a veletrhů doma (mezinárodní strojí-
renský veletrh, InvEX, forarch) i v zahraničí (IEna - norimberk), na kterých informuje 
o své činnosti a propaguje význam ochrany průmyslového vlastnictví pro podnika-
telský úspěch. zájemcům jsou poskytovány konzultace a prováděny informativní 
rešerše. 

9. preces
(patents from the regIon of eastern and central european states) 
databáze patentových dokumentů na cd-rom ESPacE-PrEcES je společným 
datovým produktem 8 zemí střední a východní Evropy - česká republika, Sloven-
sko, maarsko, Polsko, rumunsko, Bulharsko, litva a lotyšsko. dokumentačním 
základem disku jsou číselně řazená faksimilní vyobrazení plných textů patento-
vých spisů zúčastněných patentových úřadů. Popisy dokumentů jsou v originál-
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ním jazyce. veškerá bibliografická data, jakož i slova z abstraktů jsou indexována, 
kódována a řazena do slovníků. Při vyhledávání je možné kombinovat jednotlivé 
rešeršní výrazy a hlediska prostřednictvím logických operátorů and, or a not. 
Uživatelské rozhraní je k dispozici v angličtině, bulharštině, češtině, maarštině, 
polštině a rumunštině. 

10. traces
(trademarks from the regIon of eastern and central european states)
tracES, databáze ochranných známek na cd-rom, obsahuje bibliografická data  
a vyobrazení zapsaných národních ochranných známek zemí střední a východní 
Evropy - Bulharsko, česká republika, maarsko, Polsko, rumunsko, neobsahuje však 
data známek přihlášených podle madridské dohody nebo madridského protokolu. 

záznamy o známkách obsahují kód země, bibliografická data (číslo zápisu, datum 
zápisu, dobu trvání ochrany, datum uplynutí platnosti ochrany, znění ochranné 
známky, jméno přihlašovatele, jméno majitele, jméno právního zástupce, čís-
lo přihlášky, datum přihlášení, druh ochranné známky, seznam výrobků a služeb  
v národních jazycích, znaky niceského a vídeňské třídění - je-li uváděno), popř. 
vyobrazení ochranné známky. 
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	 Úřad	průmyslového	vlastnictví
 antonína čermáka 2a
 160 68 Praha 6 - Bubeneč

tel.: 220 383 xxx (provolba)
 220 383 111 ústředna
 220 383 129 studovna pro veřejnost
 220 383 121 informační středisko pro vynálezy, užitné a průmyslové vzory
 220 383 120 informační středisko pro ochranné známky 

fax: 224 324 718 (podatelna)
 224 311 566 (studovna pro veřejnost)

e-mail: objednavky@upv.cz
 posta@upv.cz
 helpdesk@upv.cz
 studovna@upv.cz

Internet:	http://www.upv.cz
 
Úřední	hodiny	studovny	pro	veřejnost	a	informačního	střediska		
pro	vynálezy,	užitné	vzory	a	průmyslové	vzory:

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 16.00
Středa 8.00 - 17.00
čtvrtek 8.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 14.30

Úřední	hodiny	informačního	střediska	pro	ochranné	známky:

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 
čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 12.30 13.00 - 14.30

Patentoví	zástupci	a	advokáti:

Patentoví zástupci a advokáti poskytují odborné rady
a pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech
z oblasti průmyslového vlastnictví, zajistí vypracování
přihlášek, jejich podání a zastupování
při řízení před Úřadem.

Komora	patentových	zástupců	 Česká	advokátní	komora
Gorkého 12 národní třída16
602 00 Brno 110 00 Praha 1
tel./fax: 541 248 246 tel.: 224 947 307 
e-mail: kpz@patent-agents.cz fax: 224 946 724
http://www.patent-agents.cz/ http://www.cak.cz


