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Vás zve na odborný seminář: 

 
PRÁVNÍ OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

 
Termín:   11. 4. 2023 (od 10:00 do 13:30 hod) 
 
Přednášející:  prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., 

vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu,  
odborník na autorské právo. Zastupoval Česko ve Vysoké 
skupině autorskoprávních odborníků Komise Evropských 
společenství, dále působil v konzultačním a poradním orgánu 
prezidenta České republiky, v rozkladové komisi Úřadu 
průmyslového vlastnictví, v řídícím výboru k novému 
občanskému zákoníku a v rekodifikační a aplikační komisi,  
v komisi Legislativní rady vlády pro občanské právo a  
v akademickém sněmu Akademie věd České republiky. Patří 
mezi spoluautory českého autorského zákona z roku 2000. Byl 
vyhlášen Právníkem roku 2006 v kategorii právo duševního 
vlastnictví. 

 
 
Obsah semináře:    

 Seminář je prakticky zaměřen na základní otázky ochrany práv 
duševního vlastnictví z hlediska platného českého práva a 
judikatury. Účastníci budou seznámeni s novým legislativním a 
judikaturním vývojem u nás. Dílčí pozornost bude věnována 
zajišťování důkazů, znaleckým posudkům a dalším praktickým 
otázkám ochrany práv autorských, vzorových, patentových a 
dalších, a to vše i ve spojení s ochranou před nekalou soutěží. 
Seminář se bude věnovat také poslední novele autorského 
zákona z prosince 2022. 
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Místo konání: Právnická fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 8 
 budova B, Malý sál 2 
 
Cílová skupina:  Seminář je určen pro advokáty a jiné právníky, advokátní 

koncipienty, patentové zástupce, asistenty patentových 
zástupců a další zájemce o ochranu duševního vlastnictví  
z praxe. 

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. 
Informace o dalších benefitech naleznete zde. 
Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde. 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 6. dubna 2023 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze: 

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_PravniOchranaDusevnihoVlastnictvi-

1.html 

 

Kontakt:           

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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