POTVRZENÍ O PLATBĚ
ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
za odborný seminář

AKTUÁLNÍ OTÁZKY
OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
V ČESKÉ REPUBLICE
PRAHA, 22. 5. 2013
Potvrzujeme, že dne ..................................................
byl uhrazen účastnický poplatek 2 560 Kč
za našeho účastníka (naše účastníky)

...........................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Celkem Kč ..................................................
ve prospěch účtu č.: 19-5453740207/0100
variabilní symbol: 05/2013
konstantní symbol: 0308
DATUM, RAZÍTKO A PODPIS ÚČTÁRNY

ORGANIZAČNÍ POKYNY,
INFORMACE A PODMÍNKY
SMLOUVY MEZI POŘADATELEM
SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVATELEM

ASOCIACE PROSTŘEDNÍKŮ
A ROZHODCŮ VE VĚCECH
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
ve spolupráci

Organizační zajištění a příjem přihlášek
poštou, faxem, případně
e-mailem : dvojvodova@upv.cz

s ÚŘADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
a ČESKÝM SDRUŽENÍM PRO ZNAČKOVÉ VÝROBKY

Asociace prostředníků a rozhodců
ve věcech duševního vlastnictví,

Vás zvou na odborný seminář

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
Tel.: 220 383 314 fax.: 224 321 009

na téma

Účastnický poplatek: 2 560 Kč uhrate na účet Asociace
prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví
Č. účtu 19-5453740207/0100, konstantní symbol 0308,
variabilní symbol 05/2013
IČ: 66000297
Přihlašovatel akceptuje nabídku pořadatele semináře
a zasláním vyplněné přihlášky závazně objednává zařazení účastníka do semináře.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY
OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
V ČESKÉ REPUBLICE

Středa 22. 5. 2013
od 9.00 hodin, v kongresovém sále
Úřadu průmyslového vlastnictví,
A. Čermáka 2a, Praha 6 - Bubeneč

Přihlašovatel může vyslat za přihlášené účastníky náhradníky. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací a písemné materiály budou zaslány na adresu uvedenou v přihlášce.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu semináře.
Při registraci je třeba doložit platbu účastnického poplatku
potvrzením na rubu závazné přihlášky. Výjimečně je možná platba při registraci. Daňový doklad obdržíte během
semináře.

Dopravní spojení: od stanice metra A Hradčanská pěšky
nebo autobusem č. 131 do stanice Nemocnice Bubeneč.

Organizační zabezpečení:

ASOCIACE PROSTŘEDNÍKŮ A ROZHODCŮ
VE VĚCECH DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

PROGRAM SEMINÁŘE

Chcete se dozvědět víc o veřejnoprávní ochraně průmyslového vlastnictví ?
Práva k nehmotným statkům jsou výlučná práva, jejichž
předmětem jsou statky duševního vlastnictví, které představuje autorské právo a právo průmyslového vlastnictví.
Evropské společenství v současné době přikládá průmyslovému vlastnictví klíčovou roli ke zvýšení konkurenceschopnosti celého evropského kontinentu. Seminář seznámí
účastníky s návrhem novely Nařízení o ochranné známce Společenství, s postupem prací na evropském patentu
s jednotným účinkem, s výsledky rozhodovací činnosti
Vrchního soudu v Praze a dalšími aktuálními informacemi,
které napomohou při prosazování práv z duševního vlastnictví.

09.00

registrace

09.30

zahájení semináře

__________________________________
Zahájení semináře

Účastníci - příjmení, jméno, titul:

Evropský patent s jednotným účinkem – jednotný
patentový soud

2.........................................................................................................................

Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL

_______________________________
Nové podoby nekalé soutěže ve vztahu ke známkovému právu
prof. Petr HAJN

Firma : ............................................................................................................
Adresa : ..........................................................................................................
......................................................................................................

14.00

Právo předchozího uživatele v rozhodnutích Vrchního soudu v Praze

PŘEDNÁŠET BUDOU:

IČ: .............................................. DIČ: .......................................

JUDr. Jiří MACEK

prof. JUDr. Petr HAJN, DrSc.
právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Franchise Club – klub pro dialog a spolupráci ve
franchisingu

Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Dr. Jaroslav TAMCHYNA

Praha, 22. 5. 2013

1.........................................................................................................................

Diskuse, polední přestávka - oběd
__________________________________

JUDr. Jiří MACEK
předseda senátu Vrchního soudu v Praze

AKTUÁLNÍ OTÁZKY
OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

JUDr. Vladimír ZAMRZLA

Odborný seminář z oblasti průmyslového vlastnictví je určený advokátům, patentovým zástupcům, pracovníkům
právních a obchodních útvarů a široké odborné veřejnosti.
Předpokládám, že naváže na předchozí úspěšné ročníky
a nezklame Vaše očekávání, díky též velmi kvalitním a zkušeným lektorům z oboru duševního vlastnictví.

JUDr. Vladimír Zamrzla
odborný garant semináře - ÚPV, Praha

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Dr. Jaroslav TAMCHYNA

Tel: ................................................. Fax: ........................................
Číslo účtu firmy : .....................................................................
Razítko firmy, podpisy účastníků:

16.00

Diskuse k předneseným tématům

16.30

Závěr semináře

__________________________________

ředitel Českého institutu pro franchising a president Franchise Clubu

Během semináře je vyhrazen čas pro dotazy a neformální diskusi
s lektory při kávě.
Sylaby k přednáškám budou předány při registraci;
občerstvení v průběhu semináře a oběd jsou zahrnuty v ceně.

Přihlášku zašlete poštou nebo faxem
do 15. 5. 2013 na adresu:
Asociace prostředníků a rozhodců
ve věcech duševního vlastnictví
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
fax: 224 321 009

