
SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO MEDIÁTORY Z ŘAD ADVOKÁTŮ

Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslověprávní výchovy
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

	 Kurz je poskytován mediátorům z řad advokátů zdarma.

	 Účelem je podpořit mimosoudní řešení sporů v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

	 Kurz je veden kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky z oboru ochrany průmyslových práv.

	 Kurz bude v případě příznivé epidemické situace prezenční, v opačném případě bude převeden do online prostředí.

	Absolvent nabyté vědomosti uplatní ve své mediační praxi.

	 Po absolutoriu bude mít mediátor, který je zároveň advokátem, možnost být zapsán na seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav 

	 Výhodou zápisu je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha , zapsaný ústav, ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví  
organizovaných Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním 
centrem Praha, zapsaný ústav, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených subjektů.

	 Registraci účastníků zajišťuje odd. Institut průmyslověprávní výchovy ÚPV. V případě zájmu pište PhDr. Janě Engelové Pavkové 
 na adresu: jpavkova@upv.cz nejpozději do 31. března 2021.

I. blok
datum téma přednášky časová dotace

08.04.2021 Úvod k mediacím v oblasti duševního vlastnictví 1 hod., 9:00–10:00

Databáze průmyslových vzorů 1 hod., 10:15–11:15

Ochrana designu průmyslovým vzorem 3 hod., 12:00–15:00

09.04.2021 Ochranné známky 3 hod., 9:00–12:30

Databáze ochranných známek 2 hod., 13:00–15:00

II. blok
datum téma přednášky časová dotace

06.05.2021 Ochrana technických řešení 3 hod., 9:00–12:30

Patentové databáze 2 hod., 13:00–15:00

07.05.2021 Námitkové řízení u ochranných známek a řízení o návrhu na zrušení  
a prohlášení neplatnosti u ochranných známek

3 hod., 9:00–12:30

Sporná a opravná řízení v oblasti technických řešení 2 hod., 13:00–15:15

III. blok
datum téma přednášky časová dotace

17.06.2021 Prosazování práv k duševnímu vlastnictví 2 hod., 9:00–11:15

Oceňování nehmotného majetku 3 hod., 12:00–15:30

18.06.2021 Případová studie mediace v oblasti DV 3 hod., 9:00–12:30


