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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne  

9. 10. 2013, Vám v příloze zasílám následující informace. 

 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 



smluvní cena v Kč bez 
DPH specifikace předmětu smlouvy datum podpisu 

smlouvy

50 000 odb. stanovisko ve věci námitek řízení u komunitárních označení původu a 
zeměpisných označení-Karlovarské oplatky 30.4.2008

3 750 konzultace ve věci interpetace ustan. zákona č. 137/2006 Sb. 5.8.2008

45 000 zpracování dopadové studie návrhu nařízení o patentu Společenství 29.10.2008

70 000 odborné stanovisko ve věci individuální povahy průmyslového vzoru 20.10.2008

40 000 analýza stanoviska EPLAW (Evropské jednotné patentové soudnictví) 24.11.2008

45 000 odborný posudek k pracovnímu dokumentu Rady č. 14970/08 3.12.2008

49 000 odborný posudek k aspektům připojení ČR k Londýnské dohodě o aplikaci 65 
Evropské patentové úmluvy 17.7.2009

48 000 odborná pomoc při zpracování vyúčtování a závěrečné zprávy "The 2010 Technical 
Cooperation Agreement between the OHIM and IPO of the Czech Republic" 16.11.2010

36 000 vyhodnocení pracovní kapacity vybrané pracovní pozice 8.11.2010

2 500 stanovení ceny tržního nájemného 22.9.2010

4 800 vypracování znaleckého posudku o ceně ocenění práva odpovídajícího věcnému 
břemenu 27.4.2011

2 500 stanovení ceny tržního nájemného 10.5.2011

15 000 konzultace k odpisování majetku 21.9.2011

47 500
konzultace k problematice zeměpisných označení a označení původu podle nař. Rady 
č. 510/2006, Komise č.1898/2006, Komise č.628/2008, EP a Rady č. 110/2008, Rady 
č. 1493/1999

13.10.2011

10 000 odborná pomoc se sestavením výkazu peněžních toků za rok  2011 7.2.2012

47 500 konzultace k problematice zeměpisných označení a označení původu podle nař. 
Komise č.1898/2006, Rady č. 1493/1999 7.2.2012

10 000 znalecký posudek k výši nájemného 6.9.2012

38 000 konzultace k problematice zeměpisných označení a označení původu podle NR (ES) 
č.  509/2006 a NR (ES) č. 510/2006 15.10.2012

8 900 metodická pomoc při zavádění valutové pokladny 8.11.2012

14 560 odborná pomoc se sestavením výkazu peněžních toků za rok  2012 7.2.2013
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