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V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného
majetku
a duševního vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti na semináři,
který se koná v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví

ve středu dne 23. 9. 2020 v Praze od 10.00 hodin

Ochrana know-how a obchodního tajemství
v kontextu nekalých soutěžních praktik
Přednášející:

JUDr. David Karabec, MPA
Advokát se specializací na ochranu duševního vlastnictví

Program:
- Vymezení know-how jako předmětu duševního vlastnictví.
- Co je to obchodní tajemství a jak ho chránit.
- Know-how a patentová ochrana.
- Vymáhání práv při porušení know-how a obchodního tajemství.
- Praktické příklady porušování know-how v České republice.
Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi ochrany vědomostního
potenciálu českých podniků a výzkumných pracovišť z hlediska jejich know-how a
obchodního tajemství. Těžiště semináře spočívá v možnostech právní ochrany a
úspěšného vymáhání těchto práv v případě jejich porušení. Součástí semináře jsou i
praktické příklady, aktuální judikatura a případová studie porušování know-how v
České republice.
Cílovou skupinou jsou členové pracovních či realizačních týmů projektu v oblasti
vědy, výzkumu a inovací, právníci, patentoví zástupci, advokáti, advokátní koncipienti
a další zájemci o tuto oblast.

Garant: JUDr. Petr Novotný

Podmínky a organizační pokyny pro účastníky semináře

„Ochrana know-how a obchodního tajemství
v kontextu nekalých soutěžních praktik"
který se koná ve středu 23. září 2020 od 10.00 hod. v Kongresovém sále Úřadu
průmyslového vlastnictví v Praze 6, Antonína Čermáka 2a.
Prezentace účastníků začíná od 9.30 hod.
Dopravní spojení: Výstupní stanice autobusu: Nemocnice Bubeneč.
Aktuální stav MHD na: http://idos.dpp.cz/idos/ConnForm.aspx.
Vložné účastníka a zlevněné vložné pro členy ČSVZ:
Účastník (standardní vložné):
Individuální člen ČSVZ:
Kolektivní člen ČSVZ:

1.250,- Kč
950,- Kč
790,- Kč

Obdržení přihlášek potvrzujeme.
Zařazování účastníků provádíme podle data došlých přihlášek, proto odešlete
co nejdříve. Při neúčasti přihlášeného vložné nevracíme. Je možné poslat
náhradníka.
Přihlášku je nutno zaslat předem.
Na jednu závaznou přihlášku lze přihlásit jednoho účastníka. V případě potřeby lze
pořídit kopii přihlášky (resp. stáhnout a vytisknout formulář z internetových stránek
ČSVZ, nebo údaje zaslat elektronickou poštou).
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu tajemnik@csvz.cz.

Kontakt:
Zuzana Burianová - tajemník ČSVZ
Elektronická pošta (preferovaný kontakt):
Písemný styk:
Internet (web):

telefon: 777 858 747
tajemnik@csvz.cz
ČSVZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
http://www.csvz.cz/

