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Chráníme vaši kreativitu



Pomůžeme vám 
monetizovat 

unikátní nápady 
a produkty

Ochráníme vaše 
know-how před 

konkurencí

Pomůžeme vám 
předcházet obchodním 
sporům a vzniku škody 

	Jste	inovativní,	máte	dobré	nápady,	ale	bojíte	se,	že	vás	konkurence	předběhne?

	Jste	průmysloví	inovátoři?

	Má	Vaše	společnost	logo	nebo	značku,	kterou	si	zákazníci	spojují	 
s konkrétním	produktem	nebo	službou?

	Vytváříte	kreativní	obsah,	jako	je	design,	foto,	video,	bannery,	hudba	 
nebo	máte	jiné	tvůrčí	výsledky?

	Máte	ve společnosti	know-how,	o které	nechcete	přijít?

	Vyvíjíte	software	nebo	se	jej	pro	svou	společnost	chystáte	pořídit?

	Prezentuje	se	Vaše	společnost	na internetu?

Odpověděli	jste	alespoň	jednou	“ano“?	Pak	je	tato	právní	služba	právě	pro	vás!

Provedeme analýzu vašeho duševního vlastnictví 
(loga, koncepce, know-how, brand, vynálezy, 
software, domény, designové návrhy a další)

Odhalíme slabá místa 
a navrhneme vhodná řešení

Aplikujeme nalezená řešení a umožníme 
tím maximálně vytěžit váš obchodní 

potenciál a minimalizovat rizika

Úřad	v koutě	–	nyní	platí	
desetinásobek!	

Na konci účinnosti servisní smlouvy úřad 
zjistil, že na trhu není jiný subjekt, který 
může udržovat jeho 20 let starý informační 
systém vytvořený na míru. Neměl tak jinou 
možnost než uzavřít smlouvu se stejným 
dodavatelem, který využil svého postavení 
a za servis si řekl desetinásobek původní 
ceny. Pokud by úřad smlouvu neuzavřel, 
zkolabovala by jeho činnost minimálně 
na dva roky.

Největší	sociální	síť	platí	miliony	
za ukradený	nápad

Zakladatel největší sociální sítě na internetu 
nebyl dostatečně obezřetný při jednání 
ohledně nápadu na vznik sociální sítě 
a následně se dostal do sporu s bývalými 
kolegy, kteří tvrdili, že jim byl nápad 
„ukraden“. Po vyvrcholení sporu jim 
zakladatel musel vyplatit 65 milionů dolarů.

David	a Goliáš?	U ochranných	známek	
velikost	nemusí	nic	znamenat!

S nadnárodním řetězcem fastfoodů se dal 
do křížku lokální prodejce hamburgerů. 
Protože nadnárodní kolos nedokázal 
přesvědčivě uhájit v lokálním sporu svoji 
ochrannou známku ke svému ikonickému 
produktu, byla mu jeho ochranná známka 
zrušena nejen pro domovský stát, ale i pro 
všechny státy Evropské unie.  

Jsme	připraveni	být	tu	pro	vás.
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