Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1
IČO: 00537918,
DIČ: CZ00537918
Sp. Zn. L 319 vedená
u Městského soudu
v Praze
________________________________________________________________________________________________________________

Ph
V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného
majetku
a duševního vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti na semináři,
který se koná v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví

ve středu dne 25. 9. 2019 v Praze od 10.00 hodin

Vybrané kolizní a závazkové aspekty smluv
o translativních a konstitutivních převodech
průmyslových práv
Přednášející:

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Program:
- průmyslová práva a mezinárodní soudní pravomoc/příslušnost
- lex loci protectionis a jeho limity
- obligační statut a jeho limity
- forma převodních smluv
- subsidiární použití ustanovení o kupní smlouvě, směnné smlouvě, darovací
smlouvě

Seminář o vybraných aspektech smluv o převodech průmyslových práv je určen
zejména patentovým zástupcům, advokátům a pracovníkům právních oddělení
podniků, kteří sledují kvalifikované možnosti účinné ochrany a racionálního nakládání
se svými průmyslovými právy i v mezinárodním kontextu.

Garant: ing. Josef Zima

Podmínky a organizační pokyny pro účastníky semináře

„Vybrané kolizní a závazkové aspekty smluv
o translativních a konstitutivních převodech
průmyslových práv"
který se koná ve středu 25. září 2019 od 10.00 v Kongresovém sále Úřadu
průmyslového vlastnictví v Praze 6, Antonína Čermáka 2a.
Prezentace účastníků začíná od 9.30 hod.
Dopravní spojení: Výstupní stanice autobusu: Nemocnice Bubeneč.
Aktuální stav MHD na: http://idos.dpp.cz/idos/ConnForm.aspx.
Vložné účastníka a zlevněné vložné pro členy ČSVZ:
Účastník (standardní vložné):
Individuální člen ČSVZ:
Kolektivní člen ČSVZ:

1.250,- Kč
950,- Kč
790,- Kč

Obdržení přihlášek potvrzujeme.
Zařazování účastníků provádíme podle data došlých přihlášek, proto odešlete
co nejdříve. Při neúčasti přihlášeného vložné nevracíme. Je možné poslat
náhradníka.
Přihlášku je nutno zaslat předem.
Na jednu závaznou přihlášku lze přihlásit jednoho účastníka. V případě potřeby lze
pořídit kopii přihlášky (resp. stáhnout a vytisknout formulář z internetových stránek
ČSVZ, nebo údaje zaslat elektronickou poštou).
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu tajemnik@csvz.cz.

Kontakt:
Zuzana Burianová - tajemník ČSVZ
Elektronická pošta (preferovaný kontakt):
Písemný styk:
Internet (web):

telefon: 777 858 747
tajemnik@csvz.cz
ČSVZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
http://www.csvz.cz/

