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Sdružuje odborníky zabývající se 

nejen licencováním, ale vůbec 

komerčním využitím práv duševního 

vlastnictví a transferem technologií 
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32 členských organizací 

> 85 zastoupených zemí 

> 10.000 individuálních členů 

po celém světě 



 

 

• Založeno v roce 1972 

• LESI je mateřskou organizací národních      

a regionálních sdružení LES 

• Board of Directors + Board of Delegates 

• Členská základna: management malých 

společností i velkých korporací, techničtí 

odborníci, akademici, zástupci vládních 

organizací, právníci, patentoví zástupci a 

další 
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Mapa LESI světa 
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POSLÁNÍ LESI 

 

 

• vytvoření a prosazovaní standardů pro odborníky 

pracovníky v oboru licencování v globálním 

měřítku  

• vytvoření a činnosti jednotlivých místních 

organizací 

• poskytování organizačního vedení, koordinace    

a poradenství 

Jako nezisková odborná organizace podporovat 
jednotlivá sdružení LES v jejich úsilí vykonávaném 
prostřednictvím jednotlivých členů za účelem: 
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• usnadnit navazování kontaktů mezi členy 

jednotlivých LES organizací 

• poskytování kvalitního vzdělávacího obsahu   

a usnadnění jeho sdílení mezi LES organizacemi 

• globální výměny informací a vzájemné 

interakce ohledně ekonomické významnosti      

a důležitosti licencování, transferů technologií    

a práv duševního vlastnictví 



Výbory LESI 

• získání informací relevantních pro potřeby a zájmy 

členů 

• sdílení těchto informací mezi členy a podporování 

jejich profesního růstu 

• platforma pro spolupráci s externími organizacemi 

• doporučení pro vedení LESI 





Výhody členství 

•Les Nouvelles (vč. online archivu) 

•LES mezinárodní seznam členů 

•Networking a obchodní příležitosti 

•Konference (národní, regionální, mezinárodní) 

•Další vzdělávací akce; GTIF 

•Certified Licensing Professional 

•Možnost aktivní účasti při práci výborů 
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Více informací najdete na: 

www.lesi.org  

www.les-czechrepublic.com 

Kontaktujte nás:  

info@les-czechrepublic.com  
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