V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

MODUL 4

11. – 12. ZÁŘÍ 2018 - PRAHA

KOMERCIALIZACE VÝSTUPŮ VAV
TÉMATA
• Komercializace výstupů a její překážky
• Licenční smlouvy ve VVI
• Spin-off společnosti

ZÁKLADNÍ OTÁZKY
• Co je míněno transferem znalostí a technologií?
• Jaké výstupy VaV je vhodné komercializovat a proč?
• Jaké jsou nejdůležitější součásti licenční smlouvy?
• Na co si dát pozor při vyjednávání licenční smlouvy?
• Jak ovlivňují předpisy EU oblast transferu a komercializace?
• Co je to spin-off společnost? Jaké může mít podoby?
• Za jakých podmínek může výzkumná organizace založit spin-off společnost?

MÍSTO KONÁNÍ
Three Crowns Hotel, Cimburkova 28, Praha 3

LEKTOŘI
Vojtěch Chloupek
Advokát v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird, kde je odpovědným za oblast práva duševního
vlastnictví a informačních technologií. Dále působil v mezinárodní advokátní kanceláři Allen & Overy a v DILIA,
v oddělení kolektivní správy autorských práv. Absolvoval také specializační studium v oblasti ochrany průmyslového
vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.

Matej Kliman
Vedoucí sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora v AK HOLEC, ZUSKA & Partneři. Ke svým zkušenostem si může připsat
účast v pracovní skupině pro změnu zákona č. 130/2002 Sb. iniciované ze strany TA ČR. Realizoval zakázky pro MŠMT
v rámci Projektu EF-TRANS ve věcech týkajících se zakládání společností, ochrany duševního vlastnictví, problematiky
licencí. Poskytuje poradenství Fyzikálnímu ústavu AV ČR (v rámci evropského projektu ELI Beamlines), komplexní
právní poradenství pro sdružení CESNET. Věnuje se také souladu vnitřních předpisů českých vysokých škol a veřejných
výzkumných institucí s právním rámcem financování VaVaI a pracovněprávními vztahy. Má zkušenosti s poskytováním
právního poradenství v rámci revolvingového financování a financování pre-seed aktivit či zadávaní formou PCP
(Pre-commercial Procurement).

ČASOVÝ HARMONOGRAM MODULU
DEN 1 – ÚTERÝ 11. 9. 2018
09:00 – 10:00

Příjezd účastníků, registrace

10:00 – 12:00

Blok I

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 17:00

Blok II

DEN 2 – STŘEDA 12. 9. 2018
09:00 – 12:00

Blok I

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 16:00

Blok II

16:00 – 17:00

Networking, odjezd účastníků

Více informací a registrace na: https://www.alevia.cz/vzdelavani-vvi-2018-2019/

