Odborný seminář

JEDINEČNOST, CESTA ČESKÝCH VÝROBCŮ NÁBYTKU
15. listopadu 2011, EXIT 112
Červený Kříž 252, 586 02 Jihlava
Program semináře:
9:15 – 9:30
9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 9:55
9:55 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 10:50
10:50
12:00 – 12:05
12:05 - 12:20
12: 20 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:40
14:40 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 16:25
16:30

Prezence účastníků
Zahájení
Zahájení Martin Čudka, prezident AČN
Proč FAR 3? Robrto Rodriquez - Itálie
Způsoby, jak snížit úrazovost v nábytkářském průmyslu 3 – prezentace projektu
Bart De Turck - Belgie
„Dávej pozor, co děláš“! Zkušenosti holandského nábytkářského průmyslu,
Coen Van Der Veer – FNV Bouw, EFBWW – Nizozemí
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství
v ČR, Mgr. Pavel Kunc, předseda
Prezentace filmu
Přestávka
Úvodní slovo prezidenta AČN , Ing. Martin Čudka
Vývoj nových výrobků a jejich kopírování. Ukázky i z jiných odvětví. Ing. Tomáš Lukeš,
tajemník Asociace českých nábytkářů.
Právní ochrana designu výrobku, JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. ,advokát,
advokátní kancelář Kříž a Bělina
Vývoj nových výrobků, Michal Froněk, designér Olgoj Chorchoj
Efektivní fotografie designového nábytku, BcA.Lukáš Pelech, fotograf, Lukáš Pelech
Atelier
Přestávka na kávu
Vývoj nových výrobků, M.A. Ivan Dlabač , šéfdesignér studia Divan Design
Podpora projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví z Operačního programu
podnikání a inovace, Ing. Iveta Lesáková, projektový manažer CzechInvest
Soutěž NÁBYTEK ROKU 2012, její mediální dopady a význam pro celý nábytkářský
průmysl, Ing.Tomáš Lukeš tajemník Asociace českých nábytkářů
Diskuse
Závěr semináře

Tlumočení zajištěno
Vstupné: 1950,- Kč + DPH
Platbu zasílejte na účet číslo 19-2227670227 / 0100
Doklad o platbě vám následně zašleme. Fakturační údaje sdělte na adresu: acn@czechfurniture.com.
Uzávěrka přihlášek: 11.11.2011
Členové AČN vstup zdarma.

Ing. Martin Čudka, prezident Asociace českých
nábytkářů jednatel společnosti Wiesner – Hager Bohemia spol. s
r.o. Ve funkci prezidenta AČN je od roku 2004. V letech 2009 až
2011 byl prezidentem UEA, Evropské nábytkářské federace se
sídlem v Bruselu.
Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých
nábytkářů. Ve funkci tajemníka je od roku 2005. Předtím několik
let působil v managementu středně velké firmy zaměřené na
výrobu nábytku.
V úvodní prezentaci navodí otázky: Má smysl investovat do
designu a vývoje nových produktů? Má smysl nové výrobky
chránit před paděláním? Zvláště, když víme, že počet
vyrobených kusů bude relativně malý? Mají smysl soudní pře o
duševní vlastnictví? Uvede některé postřehy z příbuzných
odvětví. Stručná statistická informace o výrobě nábytku v ČR a
další předpokládaný vývoj. Na základě této informace je jediná
možná cesta českých výrobců nábytku a to hledání jedinečnosti.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. absolvoval
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Spolupracuje jako
advokát se specializací na oblast práv k duševnímu vlastnictví s
Advokátní kanceláří Kříž a Bělina. Od roku 2006 působí také jako
odborný asistent Ústavu autorského práva, práv průmyslových a
práva soutěžního PF UK v Praze. Je korespondentem
nakladatelství Kluwer Law International ohledně autorskoprávní
judikatury. V roce 2007 byl jmenován Ministerstvem kultury
zprostředkovatelem kolektivních a hromadných smluv podle §
102 autorského zákona. Advokát JUDr. Tomáš Dobřichovský,
Ph.D., se dlouhodobě specializuje na oblast práv k duševnímu
vlastnictví, především pak autorské právo včetně problematiky
informačních technologií, právo známkové, tvůrčí práva
průmyslového vlastnictví (zejm. patenty a užitné vzory), jakož i
internetové domény a nekalou soutěž, a to včetně vynucování
práv k duševnímu vlastnictví. Vedle uvedených oblastí je jeho
činnost zaměřena i na právo pracovní a trestní, ochranu
osobnosti, tiskové právo a obchodní smluvní právo. Své znalosti
a zkušenosti uplatňuje zejména ve sporné agendě (především
vynucování práv k duševnímu vlastnictví v civilním, trestním i
správním řízení), v řízeních o zápis českých, komunitárních
(CTM) i mezinárodních ochranných známek, v smluvní agendě
především v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a obchodního
práva (licenční smlouvy včetně mezinárodních licencí a transferů
technologie) a ve zpracování právních expertíz. V roce 2007,
2009 a 2011 absolvoval intenzivní studijní pobyt na Ústavu
informačních práv při Univerzitě Amsterodam.
BcA.Lukáš Pelech je profesionální fotograf, který se
specializuje na fotografování designového nábytku. Stojí v čele
společnosti Lukáš Pelech Atelier, která vytváří fotografie pro
celou řadu významných klientů, jako je například společnost
TON. Ve prezentaci Lukáš Pelech představí hlavní zásady
fotografování designového nábytku. Dozvíte se, co přesně po
fotografovi vyžadovat, jaké kvality musí mít profesionální
fotografie nábytku. Bude zmíněno jakých chyb se fotografové
nejčastěji dopouštějí.

Michal Froněk vystudoval VŠUP v Praze. Na VŠUP
vyučuje. Je ústřední postavou architektonicko-designerského
studia Olgoj Chorchoj. Již první projekty se zaměřovaly na
experimentální sedací objekty a koncepty interiérů. Tvorba
studia Olgoj Chorchoj má od prvopočátku velmi široký záběr.
Pro návrhy je typická technologická čitelnost a přiznané
materiály. Právě z hlediska technologie výroby byla významnou
etapou tvorby studia nábytková řada vyrobená vyřezáním z
překližky na numericky řízených strojích (bezodpadová
výroba). Tato série konferenčních stolů a skříněk s názvem
„Škoda tables“ byla použita pro reklamní kampaň firmy Paul
Smith a byla vystavována v Evropě i v USA. Dále z nábytku
můžeme uvést Shanghai Chair, městský mobiliář pro náměstí v
Ústí nad Labem, reprezentační kancelářský stůl
skonferenčním sezením Carbon nebo toaletní stolek Princess.
M.A. Ivan Dlabač je od roku 2008 Prezidentem Unie
profesionálních designérů ČR, vyučuje na VŠUP Praha, Ateliér
průmyslového designu. M.A. Ivan Dlabač je šéfdesignér studia
Divan Design a realizoval například pro společnost LINET a.s.
resuscitační lůžko intenzivní péče MULTICARE. Dále pro
stejnou společnost transportní lůžko SPRINT. Pro společnost
ABB vytvořil řadu domovních elektroinstalačních produktů
TIME a ELEMENT. Pro firmu TSE - stacionární dětský
inkubátor. Dále je jeho dílem motocykl JAWA 650 Style nebo
PET lahev Dobrá voda a Korunní. V nábytku realizoval pro
společnost Profil nábytek – kancelářský a zdravotnický
nábytek Polygon.
Ing. Iveta Lesáková pracuje v Agentuře pro podporu
podnikání a investic CzechInvest od roku 2008. Působila na
oddělení technologického rozvoje na pozici programové
manažerky. Nyní je programovou manažerkou na Oddělení
Inovací, Odbor konkurenceschopnosti. Je odpovědná za
projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Současně
pracuje i na projektech programu Inovace. V oddělení Inovací,
je programová specialistka celého programu Inovace, Inovační
projekty a Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví.
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