
PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA V SOUČASNÉ PODNIKOVÉ PRAXI 
 
1. března 2006, přednáškový sál Hospodářské komory ČR, Freyova 27, Praha 
 
Seminář byl zařazen do Programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocen 1 bodem. 
 
 
POŘADATEL:  
 
Unie podnikových právníků ČR 
Vinohradská 174 
130 19 Praha 3 
www.uppcr.cz 
 
 
PŘEDNÁŠÍ:  
Ing. Karel Čada 
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví 
 
ANOTACE: 
Seminář je určen podnikovým právníkům, pracovníkům technického rozvoje, marketingovým 
pracovníkům a všem, kdo pracují či jsou odpovědní za strategický rozvoj společnosti. 
 
V rámci semináře budou vysvětleny optimální přístupy k průmyslově právní ochraně vynálezů a 
ochranných známek a podmínky pro jejich ochranu. 
 
ODBORNÝ PROGRAM: 
 
8.30 -   9.00 Prezence 
9.00 - 14.00 Přednášky  
 
Patenty 
- platné právní předpisy 
- ochrana technických řešení v tuzemsku a zahraničí 
 
Užitné vzory a průmyslové vzory 
 
Ochranné známky 
- tuzemská a zahraniční ochrana 
 
Otázky cenové, licenční a průmyslově právní strategie podniku 
 
Diskuse 
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 
Datum a místo konání: 
středa 1. března 2006  
přednáškový sál Hospodářské komory ČR, Freyova 27, Praha 9 - Vysočany 
 
Doprava do místa konání: 
Nová budova HK ČR se nachází cca 100 m od stanic MHD po pravé straně ulice Freyova směrem k Harfě, 
naproti Komerční bance. 
Metro trasa B - výstupní stanice Vysočanská 
Autobus č. 136, 158, 177, 195, 365, - výstupní stanice Vysočanská 
Tramvaj č. 8, 54 - výstup - Nádraží Vysočany nebo Špitálská 
Vlak - výstupní stanice Praha - Vysočany 
Vlastní doprava - držet se ukazatelů směr Vysočany, příjezd na parkoviště cca 50 m pod budovou 
 
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 27. února 2006 na adresu: 
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 
fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz
 
CENA pro členy Unie podnikových právníků 
vložné  (včetně DPH) 1.490,- Kč 

mailto:unit@unit.cz


 
CENA 
vložné  (včetně DPH) 1.650,- Kč 
 
Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20614. 
Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení - daňovému dokladu. 
 
DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432 
firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509 
 
PRO PLÁTCE DPH 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového dokladu totožný s datem přijetí 
platby. Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání semináře 
Vám ho na vyžádání zašleme. 
 
Upozornění: 
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek 
se nevrací. Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci 
Vašemu požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, 
vysílající organizaci i účastníka. 
 
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. 
 
 
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
 
UNIT spol. s r.o.,  Gorkého 2573, 530 02  Pardubice 
tel.: 466 304 952, tel./fax: 466 303 032 
e-mail: unit@unit.cz 
www.unit.cz 
 
Blanka Tomíšková 602 337 780 
Ing. Martina Novotná 605 257 127 
 
 
Mediální partner semináře 
 
časopis ELEKTRO 
Vydavatelství FCC Public, s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4,182 08 Praha 8  
tel.: 286 583 011-12 
www.fccgroup.cz 
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