NABÍDKA PRÁVNÍCH SLUŽEB ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HAVEL & PARTNERS PRO
OBLAST PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Právo duševního vlastnictví, které je reprezentováno týmem více než 15 zkušených právníků, je
jednou z nejvýznamnějších specializací naší advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Náš IP tým
spojuje nadšení pro technologie, inovace a nalézání jednoduchých řešení složitých případů. Úspěšně
radíme nejen začínajícím start-upům, ale poskytujeme poradenství rovněž investorům.
Jsme schopni pro klienty zajistit vše, co je k efektivní ochraně duševního vlastnictví potřeba. Naše
poradenství začíná tím, že s klienty prodiskutujeme, jaká práva duševního vlastnictví mají a jaká by
bylo vhodná mít – za tímto účelem zpracujeme právní analýzu a doporučíme další právní kroky.
Velmi často je třeba nejprve napravit současný stav (upravit smlouvy, dodatečně registrovat
ochranné známky), hned poté realizovat předem domluvený postup.
Zpracováváme jak jednodušší úkony, jako jsou registrace ochranných známek, průmyslových vzorů
či patentů kdekoli na světě, tak rádi čelíme novým výzvám při vymáhání práv duševního vlastnictví
(padělky) a zastupujeme v komplikovaných soudních a správních řízeních. Stejně tak připravujeme
licenční smlouvy, smlouvy s programátory a vše ostatní, kde jsou prvky práva duševního vlastnictví.
Mimo to známe velmi podrobně praxi soudů, úřadů průmyslového vlastnictví i celní správy. Máme
proto praktické zkušenosti s jejich rozhodováním a se samotným vedením sporů a jednotlivých řízení.
Rovněž díky úzkému propojení s našimi týmy specialistů na soudní spory a obchodní transakce máme
za sebou nespočet vyhraných řízení a úspěšně uzavřených transakcí zahrnujících duševní vlastnictví.
Snažíme se být nejen advokáty, ale především strategickými partnery s obchodním pohledem na
věc. Proto neustále sledujeme nejnovější trendy v ochraně práv duševního vlastnictví v České
republice i ve světě.

1.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


zpracování právní analýzy mapující současný stav právní ochrany v oblasti IP
a doporučení dalších kroků s cílem zajistit co nejlepší právní ochranu duševního
vlastnictví



registrace ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů a patentů na národní
i mezinárodní úrovni; zastupování v řízení před zápisnými úřady
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2.

3.

4.

5.



ochrana autorských děl, příprava licenčních smluv a dalších smluv s autory děl, aby
nemohlo dojít ke zneužití autorských práv (software, webové stránky, projekty apod.)



rešerše týkající se rozlišovací způsobilosti v případě registrací obchodních názvů
produktů nebo služeb, obchodních firem apod.

SPRÁVA PORTFOLIA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


podpora klientovi při definování strategie pro ochranu a zvyšování hodnoty duševního
vlastnictví



průběžné podávání návrhů na nové registrace práv pro nové výrobky či pro nová území,
aby byla neustále zajištěna dostatečná ochrana



aktivní monitoring přihlašovaných ochranných známek třetích stran, včetně včasného
reportingu klientovi



hlídání lhůt a administrativních záležitostí ve vztahu k příslušným úřadům průmyslového
vlastnictví



poradenství v daňových aspektech licencování a převodu práv duševního vlastnictví

TRANSAKČNÍ PODPORA A SJEDNÁVÁNÍ SMLUV


příprava transakce zahrnující převod práv duševního vlastnictví „od základů po komín“:
komplexní due diligence; report obsahující právní úskalí transakce a základní doporučení;
vyjednávání smluvní dokumentace s dalšími stranami smlouvy; úspěšný signing a closing



příprava licenčních a podlicenčních smluv a smluv o převodu práv duševního vlastnictví;
příprava zajišťovacích smluvních instrumentů



smluvní úprava podmínek vytváření duševního vlastnictví zaměstnanci či externími
dodavateli

ZASTUPOVÁNÍ VE SPRÁVNÍM A SOUDNÍM ŘÍZENÍ


zastupování před národními i mezinárodními úřady průmyslového vlastnictví (ÚPV,
EUIPO, WIPO)



komplexní poradenství ve sporech; návrhy procesní strategie vůči protistraně
a příslušnému rozhodovacímu orgánu, včetně odhadu úspěšnosti sporu a nákladů



zastupování ve sporech v souvislosti s duševním vlastnictvím, včetně nekalé soutěže



zajištění předběžných opatření



podpora při zajišťování důkazních prostředků a podpora při oceňování hodnoty
duševního vlastnictví

E-COMMERCE


příprava smluvní dokumentace s programátory a designéry webových stránek s důrazem
na ochranu IP



příprava a revize smluv o zachování důvěrnosti informací a know-how



komplexní příprava fungování e-shopu, včetně zajištění compliance ve všech relevantních
oblastech práva



revize dokumentace ve vztahu k ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR)
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6.

BOJ PROTI PADĚLKŮM A NEDOVOLENÝM NAPODOBENINÁM


pravidelný monitoring vnitřního trhu, zejm. tržnic a stánkového prodeje, obchodních
řetězců a dalších obchodů, a to na přání klienta nebo v rámci prevence; monitoring
internetu, aukčních serverů, internetových bazarů či webových stránek se zaměřením na
prodej padělků



v případě zjištění plagiátů nastavíme efektivní strategii boje proti nim a vyčíslíme
náklady vymáhání práv duševního vlastnictví



zajistíme padělky a nedovolené napodobeniny ve všech segmentech jejich prodeje
či distribuce – na vnitřním trhu v obchodech, stáncích, tržištích i na internetu



ve spolupráci s celní správou zajistíme likvidaci napodobenin a padělků; vyhotovíme
protokol a pořídíme fotografie pro marketingové účely s cílem odradit další případné
porušovatele

NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT?
Ivan Rámeš
partner
ivan.rames@havelpartners.cz
tel.: 733 144 481

Dalibor Kovář
senior advokát
dalibor.kovar@havelpartners.cz
tel.: 734 423 631

Petr Bratský
advokát
petr.bratsky@havelpartners.cz
tel.: 777 680 812
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