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Duševní vlastnictví - úvod

1. Autorská práva
• Neregistrují se.

• Za ochranu se neplatí

• Ministerstvo kultury ČR.

2. Průmyslová práva
• Registrují se.

• Zpoplatněno.

• Úřad průmyslového vlastnictví. 



Ochrana průmyslových práv

1. Patenty 

2. Užitné vzory 

3. Topografie

4. Průmyslové vzory 

5. Ochranné známky

6. Označení původu výrobku



Úvod

• Patenty a užitné vzory: předměty 

průmyslověprávní ochrany.

• Správní orgán v ČR: Úřad průmyslového 

vlastnictví v Praze (www.upv.cz).

• Ochrana technických řešení (vynálezů).

• Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích.

• Platnost teritoriálně a časově omezená.



Podmínky k udělení

• novost,

• průmyslová využitelnost,

• vynálezecká činnost.
Před zveřejněním patentu technické řešení neprezentovat na veřejnosti.

Patentovat nelze:

objevy,vědecké teorie,matematické metody, 

plány, hraní her, programy počítačů, podávání

informací, chirurgické a diagnostické metody,...



Patenty a užitné vzory -

rozdíly

Patenty

• Platnost nanejvýš 20 let.

Užitné vzory

- Platnost nanejvýš 10 let.

- Nelze jimi chránit způsoby výroby ani 

pracovní činnosti..



Přihlašování a jednání s ÚPV

Formuláře jsou na webu ÚPV, ale je 

vhodné se obrátit na specialisty:

- speciální útvary na univerzitách,

- patentové zástupce (služby na 

komerčním základu),

kontakty na patentové zástupce:

http://www.patzastupci.cz/seznam-patentovych-zastupcu/?sort=address



Patenty
Vyvracení mýtů
1. Udělení patentu samo o sobě neznamená zisk pro 

majitele. Vlastník patentu si musí sám zajistit finanční 

prospěch  (zajištění výroby a prodeje daného 

produktu, prodej patentu, souhlas s využitím patentu 

dalšími subjekty).

Pomoc  s nalezením investora či výrobce: 

Jihomoravské inovační centrum v Brně (www.jic.cz).

2. Vlastník patentu si sám musí ohlídat, aby jeho patent 

nebyl využíván jinými subjekty bez souhlasu majitele.

3. ,,Celosvětový patent“ neexistuje. Platnost patentu se 

vždy vztahuje na území jednotlivých států.  



Patentové databáze

Bezplatné databáze:

1. Databáze Úřadu průmyslového 

vlastnictví v Praze.

2. Espacenet.

3. PATENTSCOPE.

4. DEPATISNET.



Mezinárodní patentové 

třídění

Poslední vydání v češtině:

https://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-

vynalezy.html

https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn

Různá vydání MPT v angličtině a francouzštině:

https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/

Různá vydání MPT v němčině:

https://depatisnet.dpma.de/ipc/

Cooperative Patent Classification – CPC:

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=

en_EP

https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
https://depatisnet.dpma.de/ipc/
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP


Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze

https://upv.gov.cz/

Databáze patentů a užitných vzorů
https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

https://upv.gov.cz/


Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV - vyhledávání 



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – vyhledávací možnosti

• Je možné používat logické operátory. 

• Operátor AND NOT lze používat pouze 

mezi řádky, nikoliv v rámci jednoho 

řádku.

• Výrazy s mezerou jsou chápány jako 

fráze / pevné slovní spojení. Mezi slovy 

je tedy nutné psát operátory.

• Znak pro rozšíření: %.



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – výběr znaku z MPT



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – výsledky



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – záznam – 1. část



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – záznam – 2. část



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – seznam k tisku



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – vybraný hitlist



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – viewer



Československé a české patenty 

na portále Knihovny.cz



Espacenet

• https://worldwide.espacenet.com/

• Databáze obsahuje asi 130 milionů 

patentových dokumentů z řady zemí, 

největší volně přístupná patentová 

databáze.

• Buduje ji Evropský patentový úřad.

https://www.epo.org/

https://worldwide.espacenet.com/


Espacenet
Vyhledávání – nové rozhraní



Espacenet
Pokročilé vyhledávání



Espacenet
Zadání dotazu, výsledky, záznam.



Espacenet

Hledání podle Cooperative Patent Classification (CPC)



Espacenet
Výběr třídníku CPC



Espacenet
Filtry



Espacenet
Záznam



PATENTSCOPE

• https://www.wipo.int/patentscope/en/

• Zachycuje 101 milion patentových

dokumentů, z toho 4,3 mil. veřejných 

mezinárodních patentových přihlášek 

PCT.

• Databázi buduje Světová organizace 

duševního vlastnictví (WIPO).

https://www.wipo.int/

https://www.wipo.int/patentscope/en/


PATENTSCOPE
Jednoduché vyhledávání



PATENTSCOPE

Vyhledávání - kombinace polí



PATENTSCOPE
Výsledky – nastavení zobrazení



PATENTSCOPE
Výsledky – zpřesnění a analýzy



PATENTSCOPE
Analýza výsledků – sloupcové grafy



PATENTSCOPE
Analýza výsledků – koláčové grafy



PATENTSCOPE
Záznam



PATENTSCOPE
Strojový překlad



DEPATISnet

Budována Německým patentovým a 

známkovým úřadem.

https://www.dpma.de/english/index.html

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger

https://www.dpma.de/english/index.html
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger


DEPATISnet
Nabídka vyhledávacích masek



DEPATISnet
Vyhledávání pro začátečníky



DEPATISnet
Mezinárodní patentové třídění – výběr znaku



DEPATISnet
Výsledky



DEPATISnet
Záznam



DEPATISnet
Udělený patent



Kontakt

PhDr. Martina Machátová

Moravská zemská knihovna v Brně

Tel.: 541 646 170

E-mail: machat@mzk.cz

Plánované akce MZK pro veřejnost:

https://www.mzk.cz/kalendar

mailto:machat@mzk.cz
https://www.mzk.cz/kalendar

