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V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku 
a duševního vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti na online 
seminář, který se koná  
  

 
ve středu 27. 1. 2021 od 10.00 hodin 

  
 

Vynálezecká činnost jako základní aspekt 
posuzování patentovatelnosti vynálezu 

  
 

Přednášející:  Mgr. Lukáš Zmeškal 
   patentový zástupce 
   předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů 

 
 

Program: 

 

• rozeznání rozdílu mezi (ne)novostí a (ne)splněním vynálezecké činnosti 
vynálezu vůči stavu techniky; 

 

• vynálezecká činnost – aplikace přístupu „problem – solution“: určení nejbližšího 
stavu techniky, určení objektivního technického problému, zvážení a 
zdůvodnění zřejmosti řešení daného technického problému; 

 

• speciální verze přístupu „problem – solution“. 

 
 
Seminář je určen zejména patentovým zástupcům a jejich asistentům, advokátům 
a průmyslovým pracovníkům, kteří se specializují na ochranu technických řešení před 
Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) nebo Evropským patentovým úřadem (EPO). 
Obsah semináře vychází zejména z praxe EPO, je však do značné míry použitelný 
i pro řízení před ÚPV. 
 

 

Garant: JUDr. Petr Novotný 

 

Novotného lávka 5,  
116 68 Praha 1 
IČO: 00537918,  
DIČ: CZ00537918 
Sp. Zn. L 319 vedená  
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Podmínky a organizační pokyny pro účastníky online semináře 
 

„Vynálezecká činnost jako základní aspekt posuzování 
patentovatelnosti vynálezu", 

 

který se koná ve středu 27. ledna 2021 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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