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 o. s.

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

„IT a duševní vlastnictví“
který se bude konat dne 22. března 2012
v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Časový a odborný program:
08:30-09:00

Prezence účastníků

09:00-10:15 IP firemní strategie a management IP porfolia, včetně problematiky
zaměstnaneckých děl a podnikových vynálezů
10:15-10:30 Přestávka na kávu
10:30-12:00 Case study: (1) uplatňování práv duševního vlastnicví v praxi; (2) obrana proti
nárokům z porušení IP práv
12:00-12:45 Přestávka na občerstvení
12:45-13:45 Implementace IT systému - vývoj, provoz a údržba software, licence, SLA
13:45-14:00 Přestávka na kávu
14:00-15:00 Vybrané aspekty outsourcingu a cloud computingu
15:00-15:30 Diskuze
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:
Vojtěch Chloupek, advokát Bird & Bird
Vojtěch Chloupek vede pražský tým duševního vlastnictví a informačních technologií. Kromě své hlavní
specializace má značné zkušenosti z oblasti ochrany osobních dat, soutěžního práva a nekalé soutěže.
Vojtěch zastupuje klienty i u soudních sporů, které se týkají uvedených oblastí. Mezi jeho klienty se řadí
velké globální firmy z oblasti IT, telekomunikací, mediální společnosti, farmaceutické společnosti, ale i
finanční instituce či firmy vyvíjející vlastní technologické produkty. Pravidelně přednáší na místních i
mezinárodních konferencích a seminářích a v České republice je vyhledávaným odborníkem na oblast
ochrany duševního vlastnictví.

Andrea Jarolímková, advokátka Bird & Bird
Specializuje se na právo duševního vlastnictví a nekalé soutěže, jakož i na oblast ochrany osobních údajů a
ochrany osobnosti. Její specializace zahrnuje rovněž zastupování klientů ve sporech týkajících se ochrany
duševního vlastnictví.

Pavel Hejl, koncipient Bird & Bird
Specializuje se na oblast práva informačních technologií a všech aspektů práva duševního vlastnictví. Má
také zkušenosti v oblasti insolvencí, sporné agendy a soutěžního práva. Před nástupem do právní praxe
pracoval jako developer informačních systémů.

Jiří Malý, koncipient Bird & Bird
Jiří Malý se specializuje na právo duševního vlastnictví se zaměřením na problematiku patentů, obchodních
známek a autorské právo. Oblasti duševního vlastnictví se věnoval i při studiu na King's college v Londýně,
kde získal titul LLM.

Odborný garant za UPP
Denisa Bellinger, Manager právního oddělení Hewlett Packard s.r.o.
Organizační informace:
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 16.3.2012, a to na e-mailovou
adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727,
mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR o.s., Na Hroudě 19, 100
00 Praha 10 (na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).
Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7 – výstupní stanice Kubánské náměstí.
Z Hlavního nádraží tramvají č. 26 – výstup Na Hroudě. Odtud pěšky přímo ul. Na Hroudě nebo Na
Stezce směrem ke sportovnímu areálu Slavia. Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6, 22 a
24 – výstup Kubánské náměstí.
Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR s uhrazenými závazky k 31.12.11 činí
1.490,- Kč bez DPH
1.990,- Kč bez DPH
Pro členy UPP ČR s neuhrazenými závazky k 31.12.11 činí
Pro nečleny UPP ČR činí
2.990,- 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 o.s. - www.uppcr.cz
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