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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 26. 04. 2017 v Praze od 10.00 hodin 

 
 

„Mezinárodní přihláška ochranné známky – 
chyby a jak jim předcházet“ 

 
 
Přednášející:  PhDr. Braunšteinová Zlatuše 
      ÚPV Praha 

   
Téma semináře je zaměřeno na úkony spojené s podáváním a procesem 
řízení mezinárodní přihlášky ochranné známky 

 

Program: 

  

• Přihlášky mezinárodních ochranných známek a nejčastější chyby v 
jejich vyplňování (zejména s ohledem na formulaci seznamů a třídění)  

• Změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Protokolu 
od 1. 7. 2017 

• Porovnání ochranných známek národních, mezinárodních a známek EU 

• Postup při konverzi známky EU na známku národní  

• Postup při konverzi mezinárodní známky s vyznačením EU na známku 
mezinárodní 

 

Garant: Petra Bárová 
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Podmínky a organizační pokyny pro účastníky semináře 

 
„Mezinárodní přihláška ochranné známky – chyby a jak 

jim předcházet“ 

 
který se koná ve středu 26. dubna 2017 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):       1.250,- Kč 
Individuální člen ČSVZ:                  950,- Kč 
Kolektivní člen ČSVZ:              790,- Kč 
 
Obdržení přihlášek potvrzujeme.  
 
Zařazování účastníků provádíme podle data došlých přihlášek, proto odešlete 
co nejdříve. Při neúčasti přihlášeného vložné vracíme. Je možné poslat náhradníka. 
 
Členská sleva je na základě usnesení Valné hromady ČSVZ.  
 
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 

 e-mail: tajemnik@csvz.cz 

Písemný styk:  ČSVZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

Telefax ČSVTS/ČSVZ: 222 222 155 

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

Elektronická pošta (preferovaný kontakt): tajemnik@csvz.cz 
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