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WIPO 

http://www.wipo.int 

 

http://www.wipo.int/


 
ROMARIN 

http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/ 
 

Příslušné informace lze najít rovněž v Global 
Brand Database. Zachycuje ochranné známky přihlašované 

na základě Madridské dohody. 

http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/


ROMARIN 
Jednoduché vyhledávání: http://www.wipo.int/romarin/ 

Možnost výběru operátoru a polí.. 

http://www.wipo.int/romarin/


ROMARIN 
Zápis notací z třídníků 

Pozor na způsob zápisu 
notace Vídeňského třídění. 
 
Příklady: 
 
 

 
Pozor na způsob zápisu znaků 
Vídeňského třídění. 
 
Příklady: 
120303 
011701 



ROMARIN 
Výsledky 

Možnost změny setřídění výsledků.. 

Možnost hledání ve výsledcích.. 



ROMARIN 
Záznam ochranné známky 



ROMARIN 
Pokročilé vyhledávání 



 
Global Brand Database 

http://www.wipo.int/reference/en/branddb/ 

 

http://www.wipo.int/reference/en/branddb/


Global Brand Database 
Vyhledávání 



Global Brand Database 
Práce s Vídeňským tříděním (obrazové prvky) 

Pozor na vybraná 
vyhledávací kritéria. 



Global Brand Database 
Vyhledávání dle obrázků 



Global Brand Database 
Výsledky 

Možnost setřídění 
výsledků podle 
vybraného kritéria. 



 

Global Brand Database 
Výsledky – výběr polí pro zobrazení  

 



Global Brand Database 
Výsledky ve formě obrazové galerie 



Global Brand Database 
Práce s vybranými záznamy 



 
Article 6ter 

Jednoduché vyhledávání: http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-simp.jsp 
 

 
Databáze obsahuje erby, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti 
unijních zemí, úřední zkušební, puncovní a záruční značky, zkratky 
nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, které nelze 
přihlásit podle Pařížské konvence jako ochrannou známku. 
 
Příslušné informace lze najít rovněž v Global Brand Database. 
 
Další informace o příslušném článku Pařížské konvence: 
http://www.wipo.int/article6ter/en/general_info.html 
 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-simp.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-simp.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-simp.jsp
http://www.wipo.int/article6ter/en/general_info.html
http://www.wipo.int/article6ter/en/general_info.html
http://www.wipo.int/article6ter/en/general_info.html


 
Article 6ter  

Strukturované vyhledávání: http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/ 
 
 



Article 6ter  
Výsledky 



Article 6ter  
Záznam 



Lisbon Express 
Jednoduché vyhledávání: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-simp.jsp 

 

 
Databáze označení původu a zeměpisných 
označení zapsaných podle Lisabonské dohody. 
 
Příslušné informace lze najít rovněž v Global 
Brand Database. 
 
Další informace: 
http://www.wipo.int/lisbon/en/ 

 

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-simp.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-simp.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-simp.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-simp.jsp
http://www.wipo.int/lisbon/en/
http://www.wipo.int/lisbon/en/


 
Lisbon Express 

Strukturované vyhledávání: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp 

 

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp


Lisbon Express 
Výsledky 



Lisbon Express 
Záznam 



 
 
 

WIPO – třídníky 
http://www.wipo.int/classifications/en/ 

 

 
 

http://www.wipo.int/classifications/en/
http://www.wipo.int/classifications/en/


 

WIPO – Niceské třídění (výrobky a služby) 
http://www.wipo.int/classifications/nice/en/ 

 

http://www.wipo.int/classifications/nice/en/
http://www.wipo.int/classifications/nice/en/


WIPO – Niceské třídění (výrobky a služby) 
http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20160101/search/ 

 

http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20160101/search/
http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20160101/search/
http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20160101/search/


WIPO – Niceské třídění (výrobky a služby) 
Abecední seznam 



WIPO  - Vídeňské třídění (obrazové prvky) 
http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/ 

http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/


WIPO  - Vídeňské třídění (obrazové prvky) 
Cesta k třídníkům 

2 verze třídníku: 
 
1. PDF verze. 

 
2. Web s možností hledání  
       v třídníku. 



 
WIPO  - Vídeňské třídění (obrazové prvky) 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna_pdf.htm 

 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna_pdf.htm


WIPO  - Vídeňské třídění (obrazové prvky) 
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna7/index.htm?lang=EN 

 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna7/index.htm?lang=EN


WIPO  - Vídeňské třídění (obrazové prvky) 
Vyhledávání v třídníku 

 
Výsledky hledání v třídníku 

 



Další informace k třídníkům 
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