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Charakteristika rešeršního rozhraní
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• Pouze jedno rozhraní

• Autentizované služby (registrace)

• Možnost přidávat a měnit v pořadí sloupců v hitlistu

• Ukládání rešeršní historie

• Volba počtu řádků výstupu (jen pro registrované uživatele)

• Export do pdf a docx (přímý tisk není možný!)

• Odkazy položek řízení do čísla souvisejícího věstníku

• Rozdílné grafické zvýraznění vyhledávacích termínů

• Funkce pro monitorování rešeršních dotazů a spisů

upv.gov.cz

https://www.facebook.com/UPVCZ
https://www.facebook.com/UPVCZ
https://twitter.com/upvcz
https://twitter.com/upvcz
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.youtube.com/channel/UCe5pCPCwFOtXWopPmZ2pxKA
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://www.linkedin.com/company/upvgovcz/
https://upv.gov.cz/
https://upv.gov.cz/


Patentová databáze – rešeršní rozhraní
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• Režim Viewer

• Vyhledávání v nepatentové literatuře (portál Knihovny.cz)
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Proč používat národní patentovou databázi?
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- české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, zapsané 

užitné vzory a evropské patenty platné na území ČR

- Rešerše na stav techniky

- úzké teritoriální omezení (nejedná se o světový stav techniky)

+   komunikace v ČJ, zadávání klíčových slov v ČJ

+   vyladění rešeršního dotazu a získání vhodného znaku patentového   

třídění 

- Rešerše na právní stav – platnost patentové (vzorové ochrany) na území ČR

- Jmenné rešerše – např. monitorování konkurence, hledání obchodních 

partnerů………
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Základní zásady pro formulování 
rešeršních dotazů v národní patentové db.

5upv.gov.cz

Operátory a maskovací znaky:

mezera oba výrazy se musí nacházet vedle sebe a v pořadí 

v jakém byly zapsány (tzv. fráze)

and ve výsledku musí být oba zadané výrazy (log. součin)

or ve výsledku musí být alespoň jeden ze zadaných výrazů (log. součet)

and not ve výsledku nesmí být obsažen výraz následující po této spojce (log. negace)

=, <,> slouží pro vyhledávání datových položek (01.01.2018; 01.2018; 2018)

% náhrada neomezeného řetězce znaků

_ náhrada právě jednoho znaku (podtržítko)

( ) seskupení výrazů; např. jehly and (injekční or nitrokostní)
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Možnost měnit vztah (logiku) mezi rešeršními poli

Možnost přidávat / odstraňovat rešeršní kritéria

Knihovny.cz







Třídit vzestupně / sestupně

Zavřít okno







Číselník MPT (mezinárodní patentové třídění)

























Děkuji za pozornost

hchurackova@upv.gov.cz
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