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Resumé
Dobroslav Pičman: SMART SEARCH ESP@CENET - BETA VERZE
Článek se zabývá novými možnostmi vyhledávání databázového systému Esp@cenet v rámci
Beta verze Smart Search. Uživatel může tak poprvé využít relační operátory pro vymezení
číselných a datových údajů a zejména možnost použit proximitní operátory pro vymezení
vzdálenosti a pořadí zadávaných klíčových slov, což byl jeden z největších nedostatků jinak
úspěšné databáze Esp@cenet .
Ivo Telec: Dotazník ke zjištění obvyklé odměny za licenci
Příspěvek se zaobírá rozborem právní povahy vydávání bezdůvodného obohacení na příkladu
obvyklé odměny za chybějící licenci k předmětům práv duševního vlastnictví. Podrobně je
rozebrána právní povaha chybějící licence, a to i v kontextu práva cenového. Dotazník slouží
jako podklad pro znalecké zjištění.
Lucie Zamykalová: Národní patentové přihlášky založené na genetických zdrojích
Článek informuje o rostoucím trendu počtu zveřejněných národních patentových přihlášek i
platných patentů založených na genetických zdrojích. V letech 1993 až 2008 představovaly
tato zveřejněné přihlášky kolem 3 % z jejich celkového počtu.
Jindřiška Kubelková: Vyřazení České republiky z tzv. Watch Listu
Článek informuje o vyřazení České republiky z tzv. "Watch Listu" a uvádí, že se na této
skutečnosti především v průběhu posledních dvou let významnou měrou podílí pozitivní
výsledky Celní správy ČR, které jsou důsledkem zejména účinné kontroly příhraničních tržnic
s Rakouskem a Německem.

