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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 
  
 

v pondělí dne 27. 5. 2019 v Praze od 10.00 hodin 

 
 

Novinky a aktuální témata v evropském patentovém 
právu 

  
Přednášející:  Mgr. Ivica Miškovičová 
   asistentka patentového zástupce 
   specialistka na evropské patentové právo 
 
    
Program: 

- patentovatelné vynálezy, výluky z patentovatelnosti dle EPO 

- patentové nároky - částečná priorita, disclaimery 

- řízení o udělení evropského patentu - možnosti úprav přihlášky, urychlení 
řízení, platby a poplatky, možnosti třetích stran 

- řízení o odporu, řízení o stížnosti 

 
Seminář je určen zejména evropským patentovým zástupcům a uchazečům o 

evropskou kvalifikační zkoušku (EQE). Některé aspekty semináře jsou však 

využitelné i pro českou patentovou praxi. Seminář reflektuje aktuální vývoj 

rozhodovací praxe EPO s nejnovějšími stěžejními rozhodnutími stížnostních senátů 

EPO. 

 

 

Garant: Mgr. Lukáš Zmeškal 
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Podmínky a organizační pokyny pro účastníky semináře 

 
„Novinky a aktuální témata v evropském patentovém 

právu“ 

 

který se koná v pondělí 27. května 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):       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. 
 
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 

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

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