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Resumé
Marek Šilhart: K možnosti požadovat přijetí opatření celních orgánů ve vztahu
k ochranné známce, která je předmětem mezinárodního zápisu - pokračování
V návaznosti na lednový článek je vhodné dodat, že přijetí opatření celních orgánů k ochraně
práv vyplývajících z ochranné známky zapsané podle Madridského protokolu s vyznačení ES
je možné až v okamžiku, kdy příslušná ochranná známka prokazatelně získala účinky
rovnocenné ochranné známce Společenství, tedy poté, co OHIM zveřejnil ve Věstníku
Mezinárodního úřadu WIPO údaje o tom, že nebylo oznámeno odmítnutí ochrany
mezinárodního zápisu s vyznačením ES nebo že bylo takové odmítnutí vzato zpět.
Lucie Zamykalová, Ph.D.: Nanotechnologie – včera, dnes a zítra
Článek definuje pojem nanotechnologie, zaměřuje se na podporu nanotechnologických řešení
na úrovni Evropské unie a popisuje základní přístupy EPO při udělování nanotechnologických
vynálezů. Informuje též o přístupu k nanotechnologiím na území České republiky z pohledu
podpory vývoje a výzkumu, jakož i patentové ochrany následných výstupů. Sumarizuje
využití nanotechnologií jak rozvinutými, tak i rozvojovými státy. V závěru se dotýká též
významné otázky bezpečnosti nanotechnologických produktů pro jejich spotřebitele.
Zdenka Sýkorová: Elektronická komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví
Autorka článku informuje o možnostech a výhodách elektronické a faxové komunikace
veřejnosti s Úřadem průmyslového vlastnictví v souvislosti se spisovým řízením – podáváním
nových přihlášek a podáváním žádostí.

Pavel Dlouhý: Inovace ve službách
Autor článku informuje o problematice inovací ve službách a předkládá schéma klasifikace
inovačních řádů v oblasti služeb, které je možné využít např. při hodnocení projektů.

