POZVÁNKA
Unie podnikových právníků ČR z. s. ve spolupráci s Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář a
společnost EY Vás srdečně zvou na seminář

„Software ve firemním prostředí“,
který se bude konat ve čtvrtek 16. července 2015
v prostorách společnosti EY
na adrese
Florentinum (budova D)
Na Florenci 15, 11000 Praha 1
Program:
08:30 – 09:00

Prezence účastníků

09:00 – 12:00

Odborná přednáška na témata:
• Ochrana software jako autorského díla, jednotlivé způsoby užití, ochrana
v rámci zákazu nekalé soutěže
• Software jako zaměstnanecké dílo, vytváření a využívání software ve
firmě, zákaz konkurence ve smlouvách s vývojáři
• Oprávněné užití software (licencování práv)
• Převody licencí na třetí osobu
• Porušení práv k software - co dělat, když dojde k porušení
• Technické možnosti detekce nelegálního SW

Změna programu je vyhrazena.
Přednášející:

Mgr. Ing. Martin Lukáš, advokát a partner AK Weinhold Legal
Ing. Tomáš Grznár, senior konzultant oddělení Investigativních služeb a
řešení sporů společnosti EY

Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR za níže uvedených podmínek. Účast je
bezplatná.

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.
Organizační informace:
Svoji účast, prosím, potvrďte do pátku 10. července 2015 na e-mailovou adresu info@uppcr.cz,
kontaktní osoba K. Jiroutová, tel.: 267 053 727, mobil 728 274 987. Přihlášky budou přijímány do
naplnění kapacity přednáškového sálu.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.

Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

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

Semináře se mohou účastnit jen členové UPP ČR, kteří mají splněné své závazky. V případě
neúčasti očekáváme včasnou omluvu, abychom akci mohli nabídnout dalším zájemcům,
neboť počet účastníků je limitován.

