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Ochrana duševního vlastnictví  

na zahraničních trzích 
 

Pořadatelé:  Technologické centrum Praha a CzechTrade 

Místo:  Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 

Prezenční seminář: čtvrtek 26. ledna 2023, od 9:30 do 13:30 hod. 

 

Podmínkou úspěšného rozvoje firmy, zavádění inovací i proniknutí na zahraniční trhy je 

adekvátní ochrana firemního duševního vlastnictví (IP).  

Jak chránit logo, značku, nový výrobek či jeho unikátní vzhled, prakticky uplatnitelný objev, i 

rozmanité inovace doma a v zahraničí a jak nakládat s IP na veletrzích?  

Technologické centrum Praha (TC Praha), síť Enterprise Europe Network ČR (EEN ČR) a 

agentura CzechTrade připravily praktický seminář věnovaný některým z výše uvedených 

aspektů ochrany a využití IPR, zejména pro firmy, které chtějí inovovat a uspět na zahraničních 

trzích.  

Cílovou skupinou jsou především malé a střední firmy s ambicemi v oblasti zahraničního 

obchodu. 

Účast na semináři je bezplatná.   

Podmínkou účasti je registrace, která bude potvrzena. 

Organizace: Václav Suchý, suchy@tc.cz, 728 082 895  

https://www.tc.cz/cs/kontakty
https://geform.tc.cz/IPR-zahranicni-trhy
mailto:suchy@tc.cz
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Program semináře dne 26. 1. 2023  

9:00 – 9:30 Prezentace  skvělá ranní káva 

9:30 – 9:45 Zahájení a představení 
Technologického centra Praha, 
sítě Enterprise Europe Network 
ČR a CzechTrade 

Ing. Silvia Jirásková 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Rejmíš 

vedoucí Oddělení 
rozvoje podnikání, 
Technologické centrum 
Praha 
 
CzechTrade 

9:45 – 10:30 Ochrana průmyslových práv v 
zahraničí 

JUDr. Jan Bárta barta.legal s. r. o., 
advokátní kancelář 

10:30 – 11:15 Podpora ochrany průmyslového 
vlastnictví na zahraničních trzích 

Ing. Martina 
Kotyková, Ph.D. 

vedoucí Samostatného 
oddělení podpory 
ochrany inovací, Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

11:15 - 11:45 Přestávka na kávu  

11:45 – 12:10 Dříve než vstoupíte na 
zahraniční trh: Rychlá první 
nápomoc Enterprise Europe 
Network pro vaše IP 

Ing. Václav Suchý, 
CSc. 

Oddělení rozvoje 
podnikání, 
Technologické centrum 
Praha 

12:10 – 12:50 Role duševního vlastnictví při 
expanzi na zahraniční trhy: 
specifika ochrany duševního 
vlastnictví v Indii 

Hana Onderková vedoucí zahraniční 
kanceláře CzechTrade 
v Bengalúru, Indie; 
dříve IPR expertka India 
IP SME Helpdesk 

12:50 – 13:30 Zakončení semináře a networking 

 

 


