Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
IČ: 00537918
DIČ: CZ00537918
reg.: MV VSP/1-345/90-R

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku
a duševního vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti
na semináři, který se bude konat v kongresovém sále
Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
ve středu dne 24. 10. 2012 od 10.00 do 15.00 hodin

Poslední judikatura MS Praha ve věcech
průmyslových práv a nekalé soutěže
Přednášející:

JUDr. Roman Horáček , soudce Městského soudu Praha
od 10.00 do 12.00 h

&
Zlepšovatelství – zdroj motivace a rozvoje lidí
Cesty k dosažení plného zapojení zaměstnanců do inovačního procesu zaměstnavatele
Jak vytvořit firemní prostředí, které :
maximálně zjednoduší proces podání zlepšovacího - inovačního návrhu
celý proces schvalování návrhu učiní transparentní
umožní všem zaměstnancům sdílet podané, přijaté a realizované návrhy
umožní aktivní vyhledávání zrealizovaných návrhů zadáním klíčových slov
umožní vytvořit a definovat srozumitelný a transparentní systém odměňování za
přijaté inovační - zlepšovací návrhy
povede ke zvýšení počtu podaných a realizovaných inovačních – zlepšovacích
návrhů

Přednášející: Dr.

Libor Sehnal, ze společnosti AGC Flat Glass Czech
od 12.30 do 15.00 h

Odborný garant akce : Martin Kořistka

Podmínky a organizační pokyny pro účastníky semináře
Poslední judikatura MS Praha ve věcech
průmyslových práv a nekalé soutěže
&
Zlepšovatelství – zdroj motivace a rozvoje lidí
který se bude konat ve středu dne 24. října 2012 od 10.00 do15.00 hodin
v kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví , Antonína Čermáka 2a,
Praha 6
Prezentace účastníků začíná od 9.30 hodin
Dopravní spojení: Vzhledem k velkým stavebním pracím v oblasti Prahy 6
najdete aktuální stav MHD na: http://idos.dpp.cz/idos/ConnForm.aspx.
Výstupní stanice autobusu: Nemocnice Bubeneč.
Vložné účastníka a zlevněné vložné pro členy ČSVZ:
Účastník (standardní vložné):
Individuální člen ČSVZ (sleva 20 %):
Kolektivní člen ČSVZ - za každého účastníka (sleva 30 %):

980,- Kč
780,- Kč
690,- Kč

Obdržení přihlášek nepotvrzujeme. Zařazování účastníků provádíme podle
data došlých přihlášek, proto ji odešlete co nejdříve.
Při neúčasti přihlášeného vložné nevracíme. Je však 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).
Přihlášku doporučujeme zaslat nejlépe e-mailem na adresu tajemnik@csvz.cz
nebo csvz@csvz.cz.
Kontakt:
Miroslava Voráčková - tajemník ČSVZ
Písemný kontakt :
Telefax ČSVTS/ČSVZ :
Internet (web) :
Elektronická pošta (preferovaný kontakt):

telefon / záznamník: 605 161 711
e-mail: tajemník@csvz.cz
ČSVZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
222 222 155
http://www.csvz.cz/
tajemnik@csvz.cz

Závazná přihláška na akci ČSVZ – IČ: 00537918
Poslední judikatura MS Praha ve věcech
průmyslových práv a nekalé soutěže
&

Zlepšovatelství – zdroj motivace a rozvoje lidí
24. října 2012 – konferenční sál Úřadu průmyslového vlastnictví
v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, od 10.00 hodin
Příjmení, jméno a titul:________________________________________________________
Adresa bydliště - ulice: _______________________________________
- město: _______________________________________PSČ:___________
Zaměstnán ve funkci: _________________________________________________________
Zaměstnavatel: ______________________________________________________________
Přesná adresa – ulice: _________________________________________________________
Sídlo – město: _______________________________________________PSČ:____________
Telefon:________________________E-mail:______________________________________
FAX:___________________IČ:__________________DIČ:_________________________
Potvrzení účtárny o platbě:
Účastnický poplatek (vložné), ve výši ___________________Kč jsme uhradili z našeho účtu
číslo:__________________________u peněžního ústavu:____________________________
ČSVZ není plátcem DPH. Daňový doklad obdržíte při prezenci před zahájením semináře,
případně v elektronické formě po obdržení vložného. Účastník se zavazuje uhradit účastnický
poplatek nejpozději v pondělí 22. 10. 2012 na účet ČSVZ vedený FIO bankou a.s., Praha 1,
pod č.: 2400050380/2010, variabilní symbol: 812
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení účastníka.
Datum vystavení přihlášky: ……………………..
Podpis a razítko vysílající organizace: ………………………………………………………
(pokud neodesíláte e-mailem)
Přihlášku zašlete nejlépe e-mailem na tajemnik@csvz.cz nebo na csvz@csvz.cz. nebo na
adresu Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ), Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
Reg. č. MVČR VSP/1-345/90-R
Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši účast i na dalších akcích pořádaných ČSVZ.

