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Informační a vzdělávací aktivity Úřadu 
průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví (dále též Úřad) plní především funkci národního 

patentového a známkového úřadu, který zprostředkovává efektivní ochranu 

výsledků technické tvůrčí činnosti (formou udělování patentů a zápisu užitných vzorů), předmětů 

průmyslového výtvarnictví (formou zápisu průmyslových vzorů), jakož i práv na označení (formou 

zápisu ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení). Jako orgán veřejné 

správy je Úřad gestorem mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví, jimiž je Česká 

republika vázána. Do jeho působnosti náleží zajišťování rozvoje ochrany průmyslového vlastnictví 

a v neposlední řadě působí jako specializované informační centrum. 

Úřad je jedním z regionálních center patentových informací v České republice. Mezi základní 

poskytované služby patří zpřístupňování patentové literatury, provádění rešerší a sledování stavu 

vybraných oblastí techniky. Velké množství informací a služeb je poskytováno prostřednictvím 

internetu. 

Jaké služby Úřad poskytuje?
Úřad zpřístupňuje fond světové i národní patentové literatury. Kompletní sbírka 

národních patentů a částečně i zveřejněných přihlášek vynálezů byla převedena do 

digitální formy a všem zájemcům je volně k dispozici v rešeršní databázi. Návštěvníci studovny 

mají k dispozici přístup nejenom k národním databázím průmyslových práv, ale také do volně 

přístupných databází zahraničních a regionálních patentových a známkových úřadů. V rámci 

placených informačních služeb je možné nechat si provést rešerši v databázích komerčních 

databázových center STN a Epoque. 

Základní informační služby jsou poskytovány zdarma. Zpoplatněny jsou služby spojené 

se zvláštními náklady, které musí Úřad na poskytnutí služby vynaložit, např. využití služeb 

rešeršního specialisty či pořizování kopií. 

Rešerše

Patentové a známkové rešerše patří ze strany veřejnosti k nejžádanějším službám.  

K významným zdrojům informací profesionálních rešeršérů se řadí zejména internet  

s volně přístupnými databázemi, dále jsou využívány on-line databáze v databázových 

centrech a pro zpracování historických, zejména  známkových rešerší, jsou k dispozici staré 

věstníky a zápisné knihy. 
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Objednat je možné následující rešerše: 

a) Patentová rešerše na stav techniky – je zjišťován stav techniky v určité zájmové oblasti. 

Tyto rešerše jsou důležité zejména před podáním přihlášky, zahájením výzkumu, nákupem 

licence nebo zaváděním nových výrobních programů. 

b) Patentová rešerše na právní stav dokumentu – odpovídá na otázku, zda je dokument 

udržován v platnosti nebo jestli jeho platnost skončila. 

c) Rešerše na patentovou rodinu – vyhledává se soubor patentových dokumentů 

týkajících se téhož vynálezu (obvykle i téhož přihlašovatele) a původce v různých zemích. 

d) Patentová rešerše na jméno – vyhledávají se dokumenty vybraného původce nebo 

přihlašovatele/majitele průmyslových práv. 

e) Rešerše na ochranné známky – na slovní nebo obrazový prvek, na jméno přihlašovatele/

vlastníka – Úřad provádí rešerše nejen pro území ČR (tj. ochranné známky národní, mezinárodní  

s designací pro ČR a EU a známky Evropské unie), ale také pro území vybraných zemí celého 

světa. 

f ) Rešerše na design – je posuzován vnější vzhled výrobku.

Rešerše jsou zpracovány  do 30 dnů od data doručení objednávky do Úřadu.  

Sledování stavu vybraných oblastí techniky 
Pokud má uživatel zájem o průběžné sledování stavu techniky v určitém oboru, může 

mu Úřad v rámci svých služeb zajistit pravidelné zasílání nově publikovaných patentů nebo 

jejich určitých částí. Tato služba se provádí na základě písemné objednávky (objednat je 

možné e-mailem na adrese objednavky@upv.gov.cz), v níž uživatel vymezí znaky MPT, územní  

a časový rozsah a uvede požadavek na výstup. Výstup může obsahovat titulní list, patentové 

nároky, výkresy, kombinaci těchto údajů nebo kompletní popis vynálezu. 

Služby poskytované prostřednictvím internetu
Na webové stránce upv.gov.cz Úřad poskytuje informace o své činnosti, o jednotlivých 

předmětech průmyslového vlastnictví, poskytovaných službách, právních předpisech  

a činnosti Institutu průmyslověprávní výchovy. Součástí nabídky jsou rovněž formuláře pro 

elektronické podávání přihlášek a následných žádostí (s elektronickým podpisem) nebo  

pro vyplnění a zaslání e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo faxem.

http://upv.gov.cz
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Počínaje č. 1/2000 je na webu  zveřejňován Věstník Úřadu, ve kterém je možné od čísla  

č. 9/2003 vyhledávat podle bibliografických údajů. Pro zjednodušení orientace v problematice 

zatřiďování předmětů průmyslověprávní ochrany jsou na internetu vystaveny třídicí systémy – 

Mezinárodní patentové třídění, Locarnské třídění průmyslových vzorů, Niceské třídění výrobků 

a služeb a Vídeňské třídění obrazových prvků ochranných známek.

V národní rešeršní databázi  ochranných známek mohou uživatelé bezplatně vyhledávat 

ochranné známky s účinky na území České republiky (tj. ochranné známky národní, 

mezinárodní s designací pro ČR a EU a známky EU). Vyhledávat je možné podle čísla přihlášky, 

znění ochranné známky, čísla zápisu, tříd výrobků a služeb, obrazových tříd, vlastníka/

přihlašovatele, data podání, práva přednosti, data zveřejnění či  data zápisu do rejstříku. 

Záznam je tvořen základními bibliografickými daty, případně vyobrazením ochranné známky. 

Aktualizace databáze je prováděna denně, vyobrazení ochranných známek jsou do systému 

doplňována do dvou dnů ode dne podání přihlášky. 

K dispozici je i národní databáze patentů a užitných vzorů, která obsahuje české přihlášky 

vynálezů zveřejněné od roku 1991, udělené patenty a zapsané užitné vzory a evropské patenty 

validované pro území ČR. Rešeršní dotaz je možné definovat např. prostřednictvím  slov z názvu 

či abstraktu, jména původce či majitele/přihlašovatele, znaků Mezinárodního patentového 

třídění, CPC atd. Součástí bibliografických záznamů jsou i anotace, popř. obrázky a chemické 

vzorce. V bibliografickém záznamu je možné zobrazit oskenovaný příslušný dokument nebo 

otevřít přehled položek řízení. 

Pro vyhledávání zapsaných národních průmyslových vzorů je určena databáze průmyslových 

vzorů, která obsahuje také vzory Společenství. Vyhledávat lze nejen podle slov z názvu 

průmyslového vzoru či jmen vlastníků a původců, ale také podle tříd Mezinárodního třídění pro 

průmyslové vzory (Locarnského třídění). Součástí záznamů jsou vyobrazení průmyslových vzorů.

Souhrnné vyhledávací rozhraní (souhrnná rešerše) umožňuje vyhledávat informace  

o průmyslových právech přihlášených v České republice a částečně i o průmyslových právech 

přihlášených v zahraničí, které mají na území České republiky účinky, podle subjektů – vlastník, 

původce, licencient, provozovna (pro označení původu/zeměpisné označení) – nebo podle 

názvu. Dotaz se provádí napříč všemi databázemi, a není tedy nutné vybírat konkrétní druh 

průmyslového práva a příslušnou rešeršní databázi. 

Řada zahraničních patentových úřadů vytváří a na internetu zpřístupňuje své národní 

databáze průmyslověprávních informací. Pro usnadnění přístupu k těmto bezplatným 

rešeršním zdrojům byly na internetové stránce Úřadu vytvořeny odkazy na tyto databáze 

patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů, a to jak jednotlivých vybraných států, 

tak mezinárodních či regionálních organizací. 
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Na stránkách Úřadu jsou k dispozici objednávkové formuláře odboru patentových 

informací a Institutu průmyslověprávní výchovy. Zájemci mají možnost objednávat si zde 

patentové rešerše, rešerše na průmyslové vzory a ochranné známky a publikace Institutu 

průmyslověprávní výchovy pomocí pdf formulářů. 

Vyplněné formuláře  mohou být zaslány datovou schránkou, e-mailem, faxem nebo poštou. Dotazy 

týkající se systému průmyslověprávní ochrany mohou být adresovány na helpdesk@upv.gov.cz.

Přístupné jsou i specializované databáze, jako např. databáze soudních a správních 

rozhodnutí. Úřad na webu poskytuje statistické přehledy v podobě výročních zpráv.

Veškeré návrhy a připomínky je možné elektronicky zasílat na adresu: posta@upv.gov.cz

Vzdělávací a publikační činnost

Institut průmyslověprávní výchovy zajišťuje vzdělávací, propagační a publikační 

činnosti Úřadu. Zájemcům o vzdělávání v oblasti průmyslového vlastnictví Institut nabízí 

dvouleté specializační studium a podle zájmu odborné veřejnosti organizuje semináře a kurzy.

Specializační studium
Dvouleté dálkové specializační studium Institutu průmyslověprávní výchovy je určeno pro 

profesní pracovníky v oboru průmyslového vlastnictví, pro asistenty patentových zástupců, 

komerční právníky, podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

Toto dvouleté studium probíhá jedenkrát v měsíci ve dvoudenních soustředěních. Je ukončeno 

obhajobou písemné odborné práce a ústní závěrečnou zkouškou. Studium zahrnuje výuku 

patentového práva, patentových informací a rešerší, práv na označení s návazností na 

související problematiku. 

Absolventi mohou najít uplatnění mj. v patentových střediscích a v kancelářích patentových 

zástupců. Studium představuje vhodnou přípravu pro případný vlastní výkon povolání 

patentového zástupce, k čemuž je ovšem nezbytné vykonat další zkoušku a splnit i ostatní 

podmínky stanovené zákonem pro výkon činnosti patentového zástupce. Absolventi se mohou 

dobře uplatnit i jako rešeršéři a dokumentaristé. Studium, k němuž jsou přijímáni absolventi 

se středoškolským i vysokoškolským vzděláním, se zahajuje vždy v září běžného roku. 

Krátkodobé kurzy a semináře
Institut nabízí řadu krátkodobých kurzů a seminářů určených široké veřejnosti podle aktuální 

potřeby. Na základě požadavků je možné odborné semináře zorganizovat na základních, 

středních i vysokých školách, případně prostřednictvím vzdělávacích agentur. Na webové 

stránce Úřadu je také možné využít nabídku na e-learningovou výuku.
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Publikační činnost

Institut zajišťuje činnost vydavatelskou a ediční. Vydávané publikace jsou určeny především 

pro potřebu posluchačů specializačního studia a kurzů, ale i odborné veřejnosti. Dále zajišťuje 

vydávání odborného časopisu „Průmyslové vlastnictví“ a dalších propagačních materiálů, 

včetně monotematických informačních brožur týkajících se technických řešení (patenty, 

užitné vzory), průmyslových vzorů a ochranných známek. 

Všechny publikace je možné si objednat poštou, faxem či e-mailem, případně zakoupit  

ve studovně Úřadu. Propagační a informační materiály jsou zájemcům k dispozici zdarma, 

např. ve vstupní hale Úřadu nebo v informačním středisku.

Účast na výstavách a veletrzích

Úřad se pravidelně účastní důležitých výstav a veletrhů doma (Mezinárodní 

strojírenský veletrh, FOR INDUSTRY, FOR INTERIOR) i v zahraničí, na kterých informuje o své 

činnosti a propaguje význam ochrany průmyslového vlastnictví pro podnikatelský úspěch. 

Zájemcům jsou poskytovány konzultace a prováděny informativní rešerše. 

Kde můžete získat další informace?

Informační středisko Úřadu

Informace spojené s problematikou řízení a ochrany jednotlivých předmětů průmyslového 

vlastnictví Vám poskytne informační středisko.

Internet

Informace o činnosti a službách Úřadu můžete získat také na internetu na adrese upv.gov.cz

Na webových stránkách Úřad zpřístupňuje informace o jednotlivých předmětech 

průmyslového vlastnictví, poskytovaných službách, příslušných právních předpisech a činnosti 

vzdělávacího zařízení Úřadu – Institutu průmyslověprávní výchovy. Součástí prezentace 

jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví jsou i příslušné přihlašovací formuláře.  

V rámci rozšíření služeb uživatelům internetu umístil Úřad na svých stránkách vedle 

informací a formulářů přihlášek i objednávkové formuláře, jejichž prostřednictvím je možné 

objednávat on-line rešerše na jednotlivé předměty ochrany a publikace Úřadu. Přihlašovatelé 

mající zájem  o elektronické podávání přihlášek, mají k dispozici aplikaci ePodani.

http://upv.gov.cz
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Poznámky



Úřad průmyslového vlastnictví 

Antonína Čermáka 2a,

160 68 Praha 6 – Bubeneč

tel.: 220 383 xxx (provolba)
 220 383 111 ústředna
 220 383 129 studovna pro veřejnost
 220 383 120 Informační středisko

fax: 224 324 718 (podatelna) 

 224 311 566 (studovna pro veřejnost)

e-mail: objednavky@upv.gov.cz
 posta@upv.gov.cz
 helpdesk@upv.gov.cz
 studovna@upv.gov.cz

Internet: upv.gov.cz

Úřední hodiny studovny pro veřejnost a informačního střediska: 

Pondělí 8.00 – 17.00 
Úterý 8.00 – 15.00 
Středa 8.00 – 17.00 
Čtvrtek 8.00 – 15.00 

Pátek 8.00 – 14.00

Patentoví zástupci a advokáti:

Patentoví zástupci a advokáti poskytují odborné rady a pomoc fyzickým a právnickým osobám 
ve věcech z oblasti průmyslového vlastnictví, zajistí vypracování přihlášek, jejich podání  

a zastupování při řízení před Úřadem. 

Komora patentových zástupců Česká advokátní komora

Gorkého 12   Národní 16

602 00  Brno   110 00  Praha 1

tel.:  541 248 246    tel.:  273 193 111 

fax:  541 219 469    

e-mail: kpz@patentovizastupci.cz e-mail: sekretariat@cak.cz

www.patzastupci.cz/  www.cak.cz
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