Informace pro uživatele rešeršní databáze průmyslových vzorů
Rešeršní databáze průmyslových vzorů obsahuje zapsané české národní průmyslové vzory
(bibliografický záznam a vyobrazení) od č. zápisu 3500 a průmyslové vzory Evropské unie zapsané
v EUOPI (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví).
Databáze umožňuje provádět rešerše v průmyslových vzorech (bez ohledu na to, zda platnost zápisu
vypršela, či nikoliv) platných na našem území (mimo mezinárodní průmyslových vzorů zapsaných přes
WIPO). Databáze však nezobrazuje údaje o spisech přihlášek průmyslových vzorů, které se nacházejí
ve fázi řízení nebo o nichž bylo řízení negativně ukončeno.

Záznam PVZ v rešeršní databázi
Záznam v databázi obsahuje bibliografická i obrazová data. Pokud vyobrazení průmyslového vzoru
chybí, jde buď o vzor, u něhož bylo požádáno o odklad zveřejnění, případně může jít o starý záznam,
jehož vyobrazení se nedochovalo – viz vysvětlení o úplnosti databáze. Data v rešeršní databázi jsou
aktualizována denně a mezi okamžikem zápisu vzoru do rejstříku a zobrazením dat v rešeršní
databázi průmyslových vzorů je časová prodleva standardně jeden den.

Úplnost rešeršní databáze
Elektronicky jsou bibliografická data do národní databáze pořizována od r. 1986. V průběhu let 1998
až 2004 Úřad průmyslového vlastnictví pořídil retrospektivu bibliografických a obrazových dat
průmyslových vzorů zapsaných před r. 1995 zpětně do roku 1967 s číslem zápisu 3500. Vyobrazení
zapsaných průmyslových vzorů od čísla zápisu 1 (z roku 1952) do čísla zápisu 3499 se nezachovala,
proto nejsou tyto zápisy v rešeršní databázi obsaženy. V řadě od č. 3500 do č. 22543 zápisu chybí v
celkem 215 záznamech obrazová data (uveden je pouze bibliografický záznam bez vyobrazení) a v
ucelené řadě zápisných čísel chybí celkem 394 celých záznamů.
Průmyslové vzory EU byly do databáze EUIPO zapisovány od roku 2004. Databáze tak nyní obsahuje
informace o všech zapsaných vzorech EU, ať stále platných či již zaniklých. U zaniklých vzorů EU
(design lapsed) je vyobrazení průmyslového vzoru lehce rozostřené a kontrast snížen. Původní
barevnost u zaniklých vzorů tak záměrně není patrná.

Barevnost vyobrazení průmyslového vzoru v rešeršní databázi
Retrospektivní obrazová data z národní databáze byla pořizována barevně, k nim byla přiřazena
černobílá data, která se zachovala z dat pořízených pro Věstník ÚPV. Data od čísla zápisu 31365 již
respektují barevnost předlohy. V úseku řady čísel zápisu od č. 25559 (č. Věstníku 1/1996) do č. zápisu
31364 (č. Věstníku 4/2003) se zobrazují černobíle i vyobrazení vzorů, které byly do rejstříku zapsány
s barevnými vyobrazeními. V roce 2009 byla u platných zápisů pořízena zpětně barevná vyobrazení, u
zaniklých zápisů se zpětně barevná vyobrazení nepořizovala. Přesnou informaci, zda vzor byl zapsán s
barevnými vyobrazeními, lze najít v rejstříku zapsaných průmyslových vzorů nebo ve věcně tříděném

papírovém rešeršním fondu průmyslových vzorů dostupných ve studovně pro veřejnost Úřadu. U
zaniklých vzorů EU (design lapsed) je vyobrazení je původní barevnost záměrně snížena - viz sekce
Úplnost rešeršní databáze.

Počet vyobrazení u průmyslových vzorů
V případě národních průmyslových vzorů se do konce roku 2003 pořizovala vyobrazení v elektronické
podobě pouze u vybraných pohledů, které byly zveřejněny při oznámení zápisu ve Věstníku. Od 1. 1.
2004 se elektronicky pořizují všechna vyobrazení, ale do Věstníku a do rešeršní databáze národních
průmyslových se stále prováděl výběr vyobrazení. Důvodem byla omezená kapacita Věstníku a
rešeršní databáze. Od 8. 8. 2007 se ve Věstníku a rešeršní databázi zobrazují všechna vyobrazení, se
kterými byl vzor zapsán do rejstříku. Původní informaci, v kolika pohledech byl národní průmyslový
vzor zapsán, lze najít v papírovém rejstříku zapsaných národních průmyslových vzorů (při nahlédnutí
do spisu - službu lze objednat ve studovně pro veřejnost Úřadu).

Poznámka k vyhledávání podle názvů průmyslových vzorů v rešeršní
databázi
V některých případech byly názvy národních průmyslových vzorů ve slovenštině (přihlášky z období
Československa), nebo původní názvy, které mají velmi nízkou vypovídací schopnost o předmětu
zapsaného průmyslového vzoru, doplněny o klíčová slova, která jsou uvozena hvězdičkami *klíčová
slova*. Vzory obsahují buď anglickou jazykovou verzi, či alternativu v českém jazyce dle původního
záznamu.

Poznámka k vyhledávání dle verze zatřídění průmyslového vzoru
v rešeršní databázi
Úřad přetřiďuje záznamy v databázi vždy k platné verzi Mezinárodního (Locarnského) třídění pro
průmyslové vzory. V nabídce pole Zatřídění Locarnské (ikona otevřené knihy
) je vždy aktuální
verze Locarnského třídění, ze které lze navolit příslušnou třídu či kombinaci tříd zaškrtnutím okénka
v tabulce.

Vyhledávání podle stavu řízení dokumentu v rešeršní databázi
Vyhledávat podle stavu řízení lze u národních průmyslových vzorů, a to pouze zadáním kódu (viz
ikona otevřené knihy
u pole stav řízení), nikoliv slovním označením stavu, ve kterém se zápisné
řízení dokumentu nachází. Zadáním příslušného číselného kódu se zobrazí zápisy, které splňují dané
kritérium.


6 = platný dokument (tj. zápis průmyslového vzoru je platný). Pozor: Výsledek dotazu obsahuje i
hromadné zápisy průmyslových vzorů (podané v jedné hromadné přihlášce a zapsané pod jedním
zápisným číslem), ve kterých byl některý vzor nebo byly některé vzory vymazán/y z rejstříku nebo
došlo k jejich částečnému výmazu na základě rozhodnutí Úřadu. Ostatní vzory v zápise zůstávají v
platnosti.






8 = výmaz dokumentu (tj. všechny průmyslové vzory zapsané pod jedním zápisným číslem byly
vymazány z rejstříku a dokument je neplatný).
9 = zaniklý dokument (ochrana průmyslového vzoru již zanikla).
51 = platný dokument na poshovovací lhůtě (tj. poplatek za obnovu doby ochrany nebyl
zaplacen v řádné lhůtě, ale může být stále zaplacen v dodatečné 6 měsíční zákonné lhůtě).*
52=Prošlá poshovovací lhůta (tj. dokument se nachází v mezidobí, kdy marně uplynula 6 měsíční
poshovovací lhůta pro zaplacení poplatku za obnovu a zánik dokumentu dosud nebyl v databázi
vyznačen).*

*Pozor: U vzorů společenství lze použít kódy 6, 8 a 9, nikoliv kódy 52 a 51 (dokumenty na poshověcí
lhůtě či po ní).

