
UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR o.s. a Bird & Bird, s.r.o., advokátní kancelá ř 
 
POZVÁNKA NA DOPOLEDNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA 

IT smlouvy a právní aspekty software 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Unie podnikových právníků ČR o. s. ve spolupráci s advokátní 
kanceláří Bird & Bird, s.r.o. , si Vás tímto dovolují pozvat na 
dopolední seminá ř, který se bude konat v konferenčních 
prostorách hotelu Kempinski Hotel Hybernská Prague, na 
adrese Hybernská 12, 110 00 Praha 1, www.kempinski.com, 
dne 27. února 2013 od 8:00 do 12:00 hodin .  
 
Program: 

1. Úvod  

• počítačový program jako autorské dílo  
• rozdílná ochrana SW z pohledu autorského zákona 
• ochrana databází  

2. Vývoj SW  

• SW jako zaměstnanecké dílo  
• spolupráce různých subjektů při vývoji SW  

3. Vybrané aspekty smluvní úpravy SW  

• předání, převzetí SW, aktualizace a následný vývoj  
• licenční smlouva  
• odpovídající úroveň podpory  
• přístup ke zdrojovému kódu  
• platnost smlouvy a následky jejího ukončení (podpora při změně 

dodavatele) 
• převoditelnost práv  
• odlišnosti smluvní úpravy např. SW v cloudu nebo open source 

4. IT smlouvy - co p řinese NOZ?  
  
5. Nejdůležit ější IT EU judikatura za poslední období  

• UsedSoft v Oracle  
• SAS v World Programming 
• Scarlet v Sabam  

Přednášející: 

Vojtěch Chloupek, advokát, 
Andrea Jarolímková, advokátka  
Pavel Hejl, advokátní koncipient  

Datum  
27. února 2013  
od 8:00 hod. do 12:00 hod. 
 
Místo konání 
Kempinski Hotel Hybernská 
Prague,  
Hybernská 12 
110 00 Praha 1 
 
RSVP 
Svoji účast, prosím, potvrďte 
nejpozději do 20. 2. 2013  na: 
 
• elektronické adrese 

info@uppcr.cz nebo 
• fax č. +420 267 053 377 nebo   
• tel. č. +420 267 053 727 nebo 

mobil. č. +420 728 274 987  
• kontaktní osoba Kateřina 

Jiroutová 
 

 
 
 

 
Seminá ř je po řádán výlu čně 
pro členy Unie podnikových 
právník ů ČR o.s. 
 
Účast je bezplatná. 
 
Garant za UPP ČR 
Denisa Bellinger 
 
Občerstvení bude podáváno na 
místě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


