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V poslednom období významne rapídne rastie dôležitosť nehmotných aktív. Dnešný svet
kladie silný dôraz na výsledky kreatívneho myslenia, ako aj na výsledky výskumu a vývoja.
To prináša nové technológie, procesy či zlepšenia, čo sa prejavuje v neustále vzrastajúcom
význame duševného vlastníctva, jeho ochrany, ohodnocovania či transferu. Rovnako ako
spoločnosti zvyšujú svoju celkovú hodnotu práve cez duševné vlastníctvo, ochrana, transfer
a ohodnocovanie týchto aktív rastie. Vo vzťahu k samotnému transferu je nevyhnutné dokázať vybranú položku nehmotného aktíva (duševného vlastníctva) detailne ohodnotiť. Duševné vlastníctvo tvorí veľmi dôležitú časť hodnoty mnohých spoločností a taktiež je mimoriadne dôležité pre ekonomickú a finančnú prosperitu. Cieľom článku je skúmať problematiku primeranej výšky licenčných poplatkov pri transfere a ohodnocovaní duševného vlastníctva. Transfer vybranej zložky duševného vlastníctva úzko súvisí s jej ohodnotením. Kľúčovým parametrom valuácie metódou licenčnej analógie je výška licenčných poplatkov.
Hlavným cieľom článku je skúmať primeranú výšku licenčných poplatkov v národných, ako
aj medzinárodných zdrojoch.
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Predmetom uvedeného článku je predstavenie možností fungovania Jednotného patentového súdu a jeho osobitostí vo vzťahu k existujúcemu patentovému systému. Systém jednotného patentu predstavuje nadstavbu a doplnok k existujúcim možnostiam ochrany práv
vyplývajúcich z patentovej ochrany a je cielený predovšetkým na tých majiteľov patentov,
ktorých cieľom je ochrana vlastného patentu vo viacerých krajinách Európskej únie. Som
presvedčená o tom, že jednotný patent predstavuje nevyhnutný krok k úplnosti patentovej
ochrany a v budúcnosti bude úspešne implementovaný medzi existujúce systémy.
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Počínajúc rokom 2001 je 26. apríl vo svete Svetovým dňom duševného vlastníctva. Vyhlasuje ho Svetová organizácia duševnéhovlastníctva (WIPO) a počas dňa sa organizujú podujatia, kampane a konferencie na podporu ochrany výsledkov tvorivosti.Cieľom je zvyšovať
povedomie o úlohe duševného vlastníctva v každodennom živote a podporovať tvorivosť a
prínos inovátorov k rozvoju spoločnosti a ekonomiky na celom svete. Pri tejto príležitosti
organizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici 19. ročník konferencie
Duševné vlastníctvo na Slovensku.
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