U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č E S K É

R E P U B L I K Y z. s.

POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Nejčastější chyby v zacházení s autorskými díly a jinými chráněnými
nehmotnými statky v podnikové praxi“
který se bude konat ve čtvrtek 13. října 2016
v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10

Časový a odborný program:
08:30 – 09:00
09:00 – 13:00

Prezence účastníků
Přednáška a diskuse

Program:









smlouvy o dílo a licenční smlouvy s autory a poskytovateli práv k softwarovým dílům, k
marketingovým materiálům a k autorským dílům obecně
nejčastější vady licenčních smluv
problematika postoupení práv výkonu majetkových práv k dílu
OSA, Intergram - jak se vyvarovat postihů ze strany kolektivních správců autorských práv?
internet a volné užití děl zde dostupných

problematika možného oslabení ochranné známky
jak užívat ochranné známky ve skupině společností (koncernu) – licenční smlouva x pouhý
souhlas s užitím ochranné známky atd.
shrnutí - desatero správně ošetřené brand identity, včetně reklamních kampaní, praktické
příklady

Změna programu vyhrazena.

Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme
pro sebe.

Přednášející: JUDr. Gabriela Vendlová, Ph.D. - Advokátní kancelář JUDr. Gabriela Vendlová,
Ph.D. a spol.
Organizační informace:
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/R2YR1Ja29JYiPRjq2
nejpozději do 6. 10. 2016.
Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7 – výstupní stanice Kubánské náměstí,
tramvaj č. 26 – výstupní stanice Na Hroudě. Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6, 22, 24 –
výstup Kubánské náměstí.
Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR činí
677,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR činí
1.277,- Kč bez DPH
Upozornění:
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu
požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora,
vysílající organizaci i účastníka.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Organizační zajištění semináře
Unie podnikových právníků ČR z.s. - www.uppcr.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

