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Obsah předmětu

1. Úvod do práva duševního vlastnictví

2. Autorské právo I. – základní pojmy, vznik, obsah autorského práva, dílo, druhy děl

3. Autorské právo II. – doba trvání, příklady s judikaturou, ochrana autorského práva, příklady

4. Právní ochrana software – obecné pojmy, příklady s judikaturou

5. Práva na označení I. – právní úprava v ČR, ochranné známky

6. Práva na označení II. - označení původu, zeměpisné označené, příklady

7. Právní ochrana designu- základní pojmy, účel, příklady

8. Patentové právo I. – účel, právní povaha a zásady, systematika právní úpravy

9. Patentové právo II, ochrana užitných vzorů – srovnání patentů a užitných vzorů, příklady

10.Ochrana duševního vlastnictví v mezinárodním kontextu – instituce, odborná pomoc,
mezinárodní smlouvy

11. Ochrana duševního vlastnictví a podnikání – podnikové vynálezy

12.Vymáhání práv z duševního vlastnictví – způsoby vymahatelnosti, příklady



Termíny výuky

• Neděle 24. 10. 2021

• 8:00-9:30

• 9:45-11:15

• Sobota 8. 1. 2022

• 9:45-11:15

• 11:45-13:15



Seznam literatury

STUDIJNÍ LITERATURA:

• Podklady z přednášek
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Prague Press, 2016. 313 s. ISBN 978-80-87956-32-8.



Podmínky ukončení předmětu

Podmínky pro splnění zápočtu KOMBINOVANÉ
formy studia:

•Účast povinná v rozsahu 50 % hodinové dotace

•Úspěšné vyřešení klauzurní práce

Podmínky pro splnění zkoušky:

•Písemný test o 15 otázkách


