
Mezinárodní patentové třídění

(MPT, IPC)

- Věcný vyhledávací jazyk pro vynálezy 
(patenty a užitné vzory).

- Není závislé na jazyce.

- Třídicí tabulky se mění a vyvíjejí:
- 1. vydání: 1968.

- Do r. 2005 nové vydání tabulek každých 5 let (tištěná podoba).

- Od r. 2006 do r. 2010 dvě verze (úrovně) tabulek:

- základní (aktualizace každé 3 roky, tisk),

- pokročilá (aktualizace každé 3 měsíce, pouze elektronická 

podoba).

- Od r. 2011 existuje pouze jedna verze tabulek, každá nová 
verze tabulek platí vždy k 1. lednu.



MPT
Hierarchická struktura 



MPT při vyhledávání 

• Pokud potřebujete provést kvalitní 

rešerši, nespoléhejte se na klíčová 

slova, je nutné použít také MPT. 

• Pokud neznám vhodnou notaci, lze 

hledat podle slov v třídníku na webu 

WIPO nebo v databázi Espacenet. 

• Česká verze MPT na webu ÚPV 

neumožňuje hledání podle slov 

v třídníku k vytipování vhodných znaků.



Doporučený postup pro hledání dle MPT

v patentových databázích

• Proveďte jednoduchou rešerši v patentové databázi dle 

klíčových slov.

• Vytipujte relevantní patentové dokumenty v dané databázi.

• Vypište si ze záznamů relevantních patentových 

dokumentů znaky MPT.

• Význam vytipovaných znaků si ověřte v třídníku 

(v české verzi na webu ÚPV, nebo na webu 

WIPO či v Espacenetu) dle slovního vyjádření. 

Pozor na kontext, na jedno téma lze pohlížet z různých

hledisek.



Úřad průmyslového vlastnictví
www.upv.gov.cz



ÚPV
Cesta k MPT



ÚPV
MPT



ÚPV
MPT – přehled tříd

• Možnost hledání konkrétního třídníku.

• Možnost postupného rozklikávání od 

sekce k podskupinám (od obecného 

ke specifickému).

• Nelze zde hledat slova.



Notaci nelze přenést z třídníku do vyhledávací masky, 

pokud neotvíráme třídník v rešeršní masce.

Postupné proklikávání na 

podrobnější či odkazované notace.



WIPO - Světová organizace duševního vlastnictví 

www.wipo.int



WIPO
IPC (MPT)



WIPO
IPC (MPT)



WIPO
IPC – základní vstupy to třídníku

Možnost postupného rozklikávání

od obecného k detailu.

Nastavení 

zobrazení třídníku.



WIPO – IPC
Základní vyhledávání dle klíčových slov

Nabídka znaků, v nichž se vyskytuje hledané 

slovo.

Kliknutím na příslušný znak se dostanete na 

příslušný znak v třídníku.



WIPO – IPC
Hledání slov v třídníku – výsledky dle četnosti

Výsledky jsou uspořádány dle 

četnosti výskytu v databázi 

PATENTSCOPE.



WIPO - IPC
Práce s vybraným znakem

Vybraný znak lze: 

- zobrazit v jiné jazykové verzi tabulek,

- použít k hledání ve zvolené databázi 

(odkliknutím se spustí vyhledávání v dané 

databázi, např. v Espacenetu).



WIPO - IPC
Catchwods – heslář



Kontakt

PhDr. Martina Machátová

Moravská zemská knihovna v Brně

Tel.: 541 646 170

E-mail: machat@mzk.cz

Poslední aktualizace: 21. března 2023.

mailto:machat@mzk.cz

