OD NOVÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ K JEHO
OCHRANĚ A KOMERČNÍMU VYUŽITÍ
SEMINÁŘ POŘÁDÁ:
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s BIC Plzeň a Úřadem průmyslového vlastnictví

DATUM KONÁNÍ:
středa 20. února 2013

MÍSTO KONÁNÍ:
Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
Seminář určený zejména pro malé a střední inovační firmy a výzkumné organizace, bude
věnován široké škále prakticky orientovaných a vzájemně úzce propojených aspektů tvorby,
ochrany a komerčního využití duševního vlastnictví. Jednotlivé příspěvky programu
přednesou odborníci na otázky duševního vlastnictví a průmyslových práv, zkušení patentoví
zástupci, specializovaní právníci a představitelé vybraných inovačních firem, kteří různé
strategie ochrany i komerčního využití nehmotných statků potřebují ve své každodenní praxi.

REGISTRACE:
Účast na semináři je bezplatná, ale je potřeba se zaregistrovat do 18.2.2013
zde: http://geform.tc.cz/ipr_20_02_2013

PROGRAM:
09:00 – 09:30

Registrace účastníků

09:30 – 09:40

Zahájení semináře, včetně stručné informace o službách sítě
Enterprise Europe Network
Ing. Jaroslav Sobotka, BIC Plzeň

09:40 – 11:00

Průmyslová práva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje
a inovací
Ing. Miroslav Paclík, ředitel odboru patentových informací, Úřad
průmyslového vlastnictví

11:00 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:30

Od vzniku technického řešení k získání patentu / užitného vzoru:
praktické základy patentového práva
Ing. Jaroslav Potužník, patentový zástupce

12:30 – 13:00

Přestávka na lehké obědní občerstvení

13:00 – 13:20

Zkušenosti firem s ochranou duševního vlastnictví I
Ing. František Zýka, CSc., Elis Plzeň

13:20 – 13:40

Zkušenosti firem s ochranou duševního vlastnictví II
Bude upřesněno.

13:40 – 14:05

Ochrana duševního vlastnictví v projektech evropské spolupráce
ve výzkum a vývoji
Kamila Hebelková, TC AV ČR

14:05 – 14:45

Komerční využití duševního vlastnictví
Aleš Eppinger, advokát, společník Schaffer & Partner Legal, s.r.o.,
advokátní kancelář, Praha

14:45 – 15:00

Hodnoty a strategie českých inovačních firem při ochraně
a využití duševního vlastnictví: výsledky průzkumu
Technologického centra AV ČR
Ing. Václav Suchý, CSc., TC AV ČR

15:00

Závěr semináře a diskuze

KONTAKT:
Ilona Babková – e-mail: babkova@tc.cz, tel.: 234 006 173

