Projekt CZ.1.07/2.2.00/07.0117 Posilování kompetencí VŠ pracovníků pro rozvoj konkurenceschopnosti
vysokého školství v Ústeckém kraji (http://pokrok.ujep.cz) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

Průmyslově právní ochrana (Modul 4)
Přednášející:
Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.; Ing. Miroslav Paclík; Ing. Václav Jansa; Mgr. Ing.
Stanislav Babický
Termín konání: 8. – 9. února 2011 od 8,00 do 16,00
Místo konání: Školicí středisko VÚANCH v Ústí nad Labem, Revoluční 84 (budova
s věžičkou s hodinami naproti železniční stanici Ústí nad Labem-západ). Přednášky budou
v prezentační místnosti.
Obsah semináře:
Kurz průmyslověprávní ochrany je rozdělen na do dvou dnů.
První den budou při přednáškách probrány základní okruhy týkající se ochrany průmyslového vlastnictví. Budou
objasněny charakteristiky nejdůležitějších předmětů průmyslově právní ochrany, a to zejména patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky. Posluchači se dozví o podmínkách udělování ochrany na
různé předměty průmyslového vlastnictví. Bude též vysvětleno, k čemu jsou jednotlivé předměty
průmyslověprávních práv vhodné.
Důležitou složkou průmyslověprávní ochrany jsou finanční aspekty. Mezi ně patří správní poplatky placené Úřadu
průmyslového vlastnictví při zahájení či během řízení o jednotlivých přihláškách k ochraně průmyslových práv.
Přednášející poukáže na potíže při určování nákladů na vytvoření technických řešení způsobilých
k průmyslověprávní ochraně. Budou též uvedeny možnosti získávání přínosů z průmyslových práv.
Jako příprava na praktickou část kurzu bude osvětlen způsob přípravy podloh přihlášky vynálezu, zejména jejich
podstatné části, tedy patentových nároků.
Vzhledem k tomu, že průmyslová práva mají územní omezení, budou podány základní informace o možnostech a
způsobech ochrany průmyslových práv v zahraničí.
Dále budou uvedeny stěžejní obecně závazné právní předpisy České republiky a klíčové mezinárodní smlouvy
týkající se ochrany průmyslových práv.
Významné jsou také způsoby a možnosti získání odborné pomoci a zdroje informací o průmyslově právní ochraně.
Posluchačům budou poskytnuty informace o službách, které Úřad průmyslového vlastnictví poskytuje veřejnosti.

Druhý den kurzu bude zaměřen na praktické procvičení postupů používaných zejména při zajišťování
průmyslověprávní ochrany nových technických řešení nebo vynálezů.
Značná část druhé části kurzu bude věnována praktickému provádění rešerší v databázích dostupných
prostřednictví Internetu. Bude kladen důraz na patentové rešerše na stav techniky, které by měly být prováděny
před zahájením každého výzkumného projetu. Budou též procvičeny rešerše průmyslových vzorů a ochranných
známek
Účastníci kurzu budou mít možnost sami si vyzkoušet provádění rešerší pod vedením špičkového odborníka v této
oblasti. Pro účastníky kurzu bude k dispozici dvanáct osobních počítačů s možností připojení k Internetu během
kurzu.

Tento projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem

Centrum.

