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Úvod do problematiky a databází norem a patentů 

 (Linky a příklady k online školení 4. prosince 2020 ) 

 
 

NORMY 
 
01. Česká agentura pro standardizaci (ČAS): http://www.agentura-cas.cz/ 
 
02. ČAS– Seznam ČSN – Podrobné vyhledávání v normách 
      http://seznamcsn.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx 
       a) označení normy: 9000 
       b) označení normy: en iso 9001 (platné i neplatné) 
       c) název česky: vod kyanid 
       d) název česky: roušk 
       e) zapracované normy: iso 6336 
       f) Třídicí znak – seznam tříd: 0120 
       g) ICS kód: 03  120  10                   (03.120.10)   
       h) ICS kód: 01.140.20   
 
03.  ISO – International Organization for Standardization 

 https://www.iso.org 
 a) head protect* 
 

04. ISO - Advanced search for standards  
      https://www.iso.org/advanced-search/x/ 
       a) keywords or phrase:  "social responsibility” 

 
 

05. ISO - plnotextové vyhledávání 
      https://www.iso.org/obp/ui/ 
      a) "laminated glass" 
      
07. CEN – European Committee for Standardization 
      https://www.cen.eu/Pages/default.aspx 
 
 
08. CEN – rozšířené vyhledávání 

https://esearch.cen.eu/ 
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET:::: 
a) Title: glass building 

      b) Standard reference: EN 1001 (označení past velkými písmeny) 
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PATENTY 
 
 
 
09. Úřad průmylového vlatnictví ČR 
      https://www.upv.cz 
 
10. Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV 
      https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm 
      Znak pro procenta % znamená náhradu za 0 – neomezené množství znaků  
      pro pravostranné i levostranné rozšíření. 
      Operátor ,,and“ je nutné psát, jinak systém hledá přesné slovní spojení. 
      
     a) Název: práš% and (pivo or piva or pivn%)       OR 
          Anotace: práš% and (pivo or piva OR pivn%) 
          Klávesová zkratka pro %: Alt 34 
     
      b) MPT:  C12C12%         AND 
          datum podání:  > 2000 
          Lze napsat celé datum či rok. 
 
 
 
11. Evropský patentový úřad 
      https://www.epo.org/ 
 
12. Espacenet: https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html 
 
13. Espacenet – vyhledávací rozhraní: https://worldwide.espacenet.com/ 
      a) Základní vyhledávání: umbrella AND beer, filters – countries: US 
      b) Advanced search: 
          text fields: communication   AND 
          names: Kiesler 
      b) Classification search:  
          hledání: valve 
          vybereme A61F2220/00, search patents 
 
 
 
14. Světová organizace duševního vlastnictví - WIPO: https://www.wipo.int 
 
15. PATENTSCOPE – vyhledávání: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 
      a) Field combination – English title: office* and  gym* and exercise* 
      b) Field combination - English abstract. shading beverage* 
 
 
 
 
16. Knihovy.cz: https://www.knihovny.cz/ 
      a) Základní vyhledávání: anal* vody,    normy 
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      b) Základní vyhledávání: psí* pisoár*,  filtr typ dokumentu – patenty a užitné vzory 
 
 
 
 
 


