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EUIPO – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/ 



 
eSearch plus 

Jednoduché vyhledávání: https://euipo.europa.eu/eSearch/ 
  

 

Databáze obsahuje 
ochranné známky a 
průmyslové vzory 
přihlašované přes 
EUIPO (pro země 
EU). 



eSearch plus 
Pokročilé vyhledávání 

Výběr pole 



eSearch plus 
Práce s Vídeňským tříděním (1) 

Pří kliknutí na 
hvězdičku se 
otevře třídník.. 

Při kliknutí na 
hvězdičku se objeví 
třídník ve formátu 
PDF. 

Při psaní číslic nebo 
slov z třídníku se 
objeví nápověda. 



eSearch plus 
Práce s Vídeňským tříděním (2) 

Po kliknutí na 
hvězdičku  
v příslušném 
vyhledávacím 
poli se otevře 
tento třídník. 



eSearch plus 
Práce s Vídeňským tříděním (3)  

Při psaní 
notace se 
objeví znak  
s vysvětlením. 



eSearch plus 
Práce s Niceským tříděním (výrobky a služby) 

Při kliknutí do 
pole se objeví 
nabídka tříd. 



eSearch plus 
Výsledky 

 



eSearch plus 
Záznam 

Přístup  
k plným 
textům 
dokumentů 
pouze po 
registraci. 



TMview 
 



TMview 
Obsah databáze 

• Databáze zachycuje více než 41 mil. 
ochranných známek z 56 zemí. 

• Projekt byl původně zaměřen na ochranné 
známky členských zemí Evropské unie, později 
na známky evropských zemí. Nyní pokrývá i 
některé mimoevropské země. 

 

• Aktualizace databáze denně. 

 

 



TMview 
Základní vyhledávání: 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=cs 

Databáze obsahuje ochranné 
známky  EUIPO, WIPO a celé řady 
zemí (národní ochranné známky). 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=cs


TMview 
Seznam výsledků 

Možnost zpřesnění 
dotazu a výsledků 



TMview 
Seznam výsledků – režim miniatury 



TMview 
Filtry – možnost zpřesnění výsledků 



TMview 
Záznam ochranné známky 



 
TMview 

Pokročilé vyhledávání: https://www.tmdn.org/tmview/welcome 

 

Práce s třídníky – nabídka notací 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome


TMview 
Práce s Niceským tříděním (výrobky a služby) 

Výběr notace  
z nabídky. 



TMview 
Práce s Vídeňským tříděním (obrazové motivy) 

Možnost 
hledání 
podle slov či 
třídy. 

Možnost  
výběru třídy 
(kódu)  
z nabídky. 



 
TMclass 

http://oami.europa.eu/ec2/?lang=cs 

 

Vyhledávání v Niceském třídění (výrobky a služby) 

http://oami.europa.eu/ec2/?lang=cs
http://oami.europa.eu/ec2/?lang=cs


TMclass 
Výběr tříd 



TMclass 
Export vybraných tříd  



ASEAN TMview 
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html 

 

Obsahuje ochranné známky zemí ASEAN (Sdružení 
národů jihovýchodní Asie). 

http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html


ASEAN TMview 
Pokročilé vyhledávání 



ASEAN TMview 
Výsledky 



ASEAN TMview 
Záznam ochranné známky 

 


