
  

 
 

Realizační tým projektu KIT_TOP, ve spolupráci se společností ALEVIA s.r.o., srdečně zve 
všechny zájemce na seminář 

 
 

Připravované programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací – TA ČR 
 Kdy: středa 30. 5. 2012, od 12:30 do 16:30 

Kde: zasedací místnost budovy IC, -1. patro 

Profil lektora: 
MIROSLAV JANEČEK 
- konzultant a poradce. Působil jako předseda 
představenstva a generální ředitel Výzkumného 
ústavu organických syntéz a.s., Pardubice. Dále 
byl prezidentem Asociace výzkumných 
organizací, viceprezidentem Asociace 
inovačního podnikání ČR a v letech 2000 – 2010 
byl členem Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, 
kde od roku 2010 zastával funkci 
místopředsedy. V současné době je 
místopředsedou Technologické agentury ČR. 

 
 

Co se dozvíte: 
 

 Připravované programy v dalším období 

 Zásady pro úspěšné podání projektu 

 Způsob hodnocení projektů 

 Finanční podmínky 

 Nakládání s výsledky 
 

 
 
Informace o registraci: Na seminář se registrujte na emailu eva.dvorakova2@tul.cz nebo na telefonu 48 535 3761. Pro účastníky semináře je zajištěno občerstvení. Účast na 
semináři je bezplatná. 

 
PROJEKT  KIT_TOP reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0086 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 
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Další chystané semináře 
 

KDY TÉMA STRUČNÝ OBSAH LEKTOR 
    
    

5. června 2012 
12:30 – 16:30 

zasedací místnost budovy IC, -1. patro 
Efektivně prezentovat v AJ 

 

 Příprava a efektivní vedení prezentace v AJ 

 Schopnost pohotově reagovat v průběhu prezentace 

 Řešení obtížných situací při vedení prezentace 
 

Petr Sládeček 

    

12. června 2012 
12:30 – 16:30 

zasedací místnost budovy IC, -1. patro 

Ochrana duševního 
vlastnictví I. – patenty, 

užitné vzory 

 

 Historie, smysl a význam ochrany průmyslových práv 

 Prům. právní ochrana technických řešení v ČR a 
v zahraničí 

 Prům. vzory, ochranné známky, označení původu atd. 

 Vyhledávání v patentových databázích 
 

Karel Čada 

    

26. června 2012 
12:30 – 16:30 

zasedací místnost budovy IC, -1. patro 

Ochrana duševního 
vlastnictví II. – oceňování, 

licence 

 

 Licenční smlouvy  

 Oceňování nehmotných statků 
 

Karel Čada 

 


