Závazná přihláška – 2. strana

Informace pro účastníky

na seminář číslo 13034

1. Závaznou přihlášku na seminář zašlete obratem
nejpozději do 11. března 2013!
2. Cena semináře:
Vložné za osobu (včetně DPH)
2 290 Kč
Ve vložném je zahrnuto drobné občerstvení.
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd.
3. Číslo semináře: 13034
4. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek.
Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej zašleme zpět
objednateli. Zároveň vyrozumíme ty účastníky, kteří nebudou
z kapacitních důvodů na seminář zařazeni a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
5. Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) uhrazený poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze
na základě písemného zrušení přihlášky nejpozději do tří dnů před
konáním semináře.
6. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) e-mailem nebo poštou potvrzení o registraci na seminář společně s výzvou k platbě za seminář (semináře) s přiděleným variabilním
symbolem; platbu provedete na naše č. ú. 84141061/ 0100
u KB pobočka Praha 6. Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem
po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze
platit hotovostně na semináři při registraci. V takovém případě
obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Potvrzujeme, že uhradíme za účastníka (-y):
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
VLOŽNÉ

2 290 Kč za osobu

(vč. DPH)

za ............ osob .............................................. celkem Kč
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd.
Kč

CELKEM POUKÁŽEME
DIČ objednatele:
IČ objednatele:

Potvrzujeme, že účastnický poplatek (poplatky) budou uhrazeny
z našeho účtu číslo:
Platbu poukážete až na základě naší výzvy k platbě (výzvu
Vám zašleme obratem po obdržení Vaší přihlášky) na naše
číslo účtu a s námi přiděleným variabilním symbolem.
V mimořádných případech lze platit na místě v hotovosti.
Podrobnější informace o platbě jsou uvedeny v Informacích pro účastníky v bodu 6.
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Dopravní spojení na místo konání semináře:
■ metro trasa „A“, vystoupit na stanici Staroměstská a dále pěšky
směrem ke Karlovu mostu;
■ nebo tramvají na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.

Místo konání:
ČS VTS, Novotného lávka 5,
Praha 1

www.bovapolygon.cz

Odborný program semináře

✂

Přednáší a na dotazy odpovídá

Mgr. Zuzana DE KORVER
■ působí na Úřadě průmyslového vlastnictví, kde se specializuje na sporná řízení v oblasti ochranných známek; je
spoluautorkou komentáře o ochranných známkách (C. H.
BECK) a přednáší na Metropolitní Univerzitě Praha a Institutu průmyslově právní výchovy ÚPV

OCHRANNÉ ZNÁMKY

na seminář číslo 13034

Registrace účastníků
Přednáška, dotazy, diskuze*/

*/ Ukončení semináře je uváděno pouze orientačně, neboť závisí
na rozsahu dotazů a diskuze.
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd!

■ Úvod do problematiky ochranných známek (proč si chránit firemní logo či značku ochrannou známkou)
■ Ochranná známka – národní, mezinárodní, ochranná známka Společenství (EU)
■ Jaké označení je vůbec způsobilé být zapsáno jako ochranná známka do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví?
■ Přihláška ochranné známky (zpracování přihlášky ochranné známky na konkrétním případu; mezinárodní známkové třídění výrobků
a služeb, obrazové třídění)
■ Formální průzkum a náležitosti přihlášky ochranné známky
■ Věcný průzkum Úřadu průmyslového vlastnictví (příklady zamítnutých a zveřejněných ochranných známek)
■ Zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek
■ Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky, omezení práv
vlastníka ochranné známky
■ Námitky a připomínky třetích osob proti zveřejněné přihlášce
ochranné známky (oprávněné osoby k podání námitek, lhůta k podání námitek, praktické příklady z praxe, kritéria posuzování pravděpodobnosti záměny dvou označení na trhu)
■ Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou (osoby oprávněné k podání návrhu, důvody podání návrhu, náležitosti podání
návrhu, praktické příklady z praxe )
■ Zrušení ochranné známky (sankce za neužívání ochranné známky na trhu, klamavost a zdruhovění ochranné známky na trhu,
praktické příklady z praxe)

OCHRANNÉ ZNÁMKY
13. březen 2013
Příjmení, jméno, titul (možno přihlásit více osob)

Název a adresa firmy (organizace)

PSČ
Fakturační adresa (příp. s uvedením kontaktní osoby)

PSČ
E-mail:
Telefon:

✂

8,30 – 9,00
9,00 – 14,30

Vraťte obratem
nejpozději do
11. března 2013
na adresu:
Agentura BOVA
Platónova 11
143 00 Praha 4
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13. březen 2013 – středa
ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s postupem, jak si
chránit označení, která jsou užívána na trhu ochrannou známkou,
a to cestou národní, mezinárodní či komunitární. Seminář bude dále
věnován zpracování přihlášky ochranné známky, námitkám proti
zápisu zveřejněných přihlášek ochranných známek do rejstříku a řízením, které vedou ke zrušení ochranných známek, které jsou již
v rejstříku ochranných známek zapsány. Na teoretickou část budou
vždy navazovat praktické případy z praxe.

Časový rozvrh semináře

RNDr. Ivana Hexnerová
Agentura BOVA
Platónova 11, 143 00 Praha 4
tel.: 241 774 196, 244 402 232
fax: 244 402 279, 244 403 972
e-mail: bova@bovapolygon.cz
www.bovapolygon.cz

razítko a podpis firmy (org.)

Fax:

podpis účastníka (-ů)

