V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

MODUL 6

13. – 14. LISTOPADU 2018 - PRAHA

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JEHO OCHRANA II
TÉMATA
• Autorská práva ve VaV
• Open access
• Software
• Know-how a obchodní tajemství
• Ochrana designu
• Ochranné známky

ZÁKLADNÍ OTÁZKY
• Co je to autorské právo a jak chráníme autorská díla?
• Jaké je postavení softwaru?
• Jak a proč do výzkumu vstupuje problematika open access?
• Co je to know-how a obchodní tajemství a jak spolu souvisí?
• Jak chránit design?
• Jaký význam mají ochranné známky?

MÍSTO KONÁNÍ
Three Crowns Hotel, Cimburkova 28, Praha 3

LEKTOŘI
Pavel Loutocký
Je prezenčním doktorským studentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a
vedoucím právního oddělení Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Rovněž působí jako právník v
Centru excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur Masarykovy
univerzity. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje, je problematika duševního vlastnictví, online řešení sporů, online
ochrany spotřebitele, elektronických dokumentů či mezinárodním aspektům souvisejícím s těmito oblastmi. Úspěšně
dokončil studia na University of Abertay, Dundee ve Skotsku a absolvoval stáže u Komise OSN pro mezinárodní
obchodní právo (UNCITRAL). V současné chvíli působí rovněž jako externí lektor na Queen Mary University of London.

David Karabec
Od roku 1996 působí jako advokát  a zabývá se publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva
a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž. Absolvoval dvouleté specializační studium práv k
duševnímu vlastnictví a působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze
a také jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. Ve své odborné advokátní
praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé
soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva.

ČASOVÝ HARMONOGRAM MODULU
DEN 1 – ÚTERÝ 13. 11. 2018
09:00 – 10:00

Příjezd účastníků, registrace

10:00 – 12:00

Blok I

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 17:00

Blok II

DEN 2 – STŘEDA 14. 11. 2018
09:00 – 12:00

Blok I

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 16:00

Blok II

16:00 – 17:00

Networking, odjezd účastníků

Více informací a registrace na: https://www.alevia.cz/vzdelavani-vvi-2018-2019/

