
 

  
________________________________________________________________________________________________________________

     

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku 
a duševního vlastnictví, ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, 
Ministerstvem kultury a Asociací rozvoje invencí a duševního vlastnictví 
o.s., si Vás dovolujeme pozvat k účasti na online seminář, který se koná 
  

 
ve středu 16. 2. 2022 od 10.00 hodin 

  
 

Novinky ze světa duševního vlastnictví 
  
 

Přednášející:  JUDr. Adéla Faladová 
   Ing. Eva Schneiderová, Ph. D. 

  JUDr. Iva Koutná 
 

Program: 

• JUDr. Adéla Faladová  
(vedoucí samostatného oddělení autorského práva, Ministerstvo kultury) 
Novinky ze světa autorského práva 
 

• Ing. Eva Schneiderová, Ph. D. 
(ředitelka patentového odboru, ÚPV) 
Informace z patentového odboru (patenty, PCT a VPI, průmyslové vzory) 
 

• JUDr. Iva Koutná  
(ředitelka odboru ochranných známek, ÚPV) 
Ochranné známky a označení původu/zeměpisná označení  
(informace z odboru ochranných známek) 

 
 
Cílem semináře je podat ucelenou informaci o novinkách v oblastech duševního 
vlastnictví jako celku. Jde zejména o připravovanou novelu autorského zákona a o 
aktuální novinky z oblasti průmyslově právní v oboru ochrany technických řešení, 
oboru designu, oblasti práv na označení.  
 
 
 
 
Garant: Ing. Josef Zima 

 
 

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



Podmínky a organizační pokyny pro účastníky online semináře 
 
 
 

„Novinky ze světa duševního vlastnictví", 
 

který se koná ve středu 16. února 2022 od 10.00 hod. 
 
 
 
Vložné účastníka a zlevněné vložné pro členy ČSVZ:  
 
Účastník (standardní vložné):       1.250,- Kč 

Individuální člen ČSVZ:                  950,- Kč 

Kolektivní člen ČSVZ:              790,- Kč 

 
 
Obdržení přihlášek potvrzujeme.  
 
Přihlašovací údaje k online semináři Vám budou včas zaslány na Vámi uvedenou 
emailovou adresu. 
 
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 telefon: 777 858 747 

Elektronická pošta (preferovaný kontakt): tajemnik@csvz.cz 
Písemný styk:  ČSVZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

Internet (web): http://www.csvz.cz 
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