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Důvody sledování průmyslově právních informací 

pro výzkum a vývoj  

    - sledování stavu techniky (trendy) 

    - omezení vývoje již nalezeného 

 

v ekonomice  

    - zda práva (ne)existují = nezávadnost nového 
výrobku 

 

časové omezení, teritorialita 



Typy rešerší podle:  
 
‐ druhu průmyslového práva 
‐ na stav techniky a na novost 
‐ rešerše na porušení (patentovou čistotu) 
‐ rešerše na bibliografická data 
    = číslo přihlášky, číslo publikovaného dokumentu 
    = na klíčová slova (název, anotace) 
    = jmenné (původce, majitel, přihlašovatel) 
‐ rešerše na patentovou rodinu 
    = ekvivalenty jednoho dokumentu ve více zemích 
‐ průběžné sledování stavu techniky (MPT) 
‐ monitorování změn právního stavu 
   



Cíl patentové rešerše 
‐ zjistit stav techniky - stavem techniky je vše, co bylo již 

zpřístupněno veřejnosti kdekoliv na světe 

Zdroje průmyslově právních informací 
‐ domácí nebo externí sbírky patentových dokumentů 
‐ databáze (volně přístupné, komerční) 
‐ články z periodik a jiná nepatentová literaturu 
‐ internetové zdroje  
     ( google, katalogy knihoven,  
      encyklopedie..) 



Základní rešeršní parametry 
‐ (klíčová) slova (dle účelu, složení, použití) - 

předvídat často používaný jazyk patentů! 
‐ třídící znaky pro zatřídění – IPC (MPT), CPC 
‐ odkazy na  citované dokumenty 

Rešeršní nástroje, funkční možnosti 
použití: Booleovské a proximitní operátory, zástupné 
znaky, závorky… 
typ vyhledávání: v polích bibliografických záznamů, 
plnotextové 
 
Rešeršní strategie by měla v první řadě pokrývat 
všechny přímo relevantní technické obory a poté může 
být rozšířena i do analogických oborů… 
 



Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV 





hierarchie 

MPT 

CPC 





trocha historie… 

Databáze Espacenet (EPO) 



Volný zdroj patentových informací 
 

‐ 100 mil. patentových dokumentů z celého světa od 
  roku 1836 z více jak 90 zemí  
‐ informace o patentových rodinách 
‐ informace o právních stavech 
‐ bibliografická data k nepatentové literatuře 
‐ odkaz na Evropský patentový registr a některé národní 
  registry 
‐ odkaz na Global Dossier (China, Japan, Korea, USA,  
  Canada, WIPO) 
‐ strojově přeložené patentové dokumenty 
‐ denně aktualizovaná   



http://www.epo.org/ 





smart search 

Můžete zde zadat  

 

jméno původce, přihlašovatele, čísla, data, klíčová slova, MPT Hledané 

výrazy v angličtině 

u čísla nemusíte znát přesný formát. 

při hledání „Smart“ můžete zadat svůj dotaz s i bez  identifikátorů. 

  



Příklad zadání dotazu 

advanced search Full–text search – popis, nárok 

    EN, FR, DE 









EP dokumenty v Evropském patentovém registru 



Děkuji za pozornost 
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