
9. dubna 2015
v aule Univerzitního střediska MUP Plzeň, Koterovská 85

PROGRAM

9 :00 –  9 :30 Příchod a registrace účastníků

9 :30 –  9 :45 Zahájení
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. | rektor Metropolitní univerzity Praha

9:45 – 10:15 Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl | předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

10:15 – 10:45 Ustanovení občanského zákoníku k věcem
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. | zástupce ved. katedry průmyslového vlastnictví MUP; katedra podnikového a evropského práva VŠE Praha

10:45 – 11:15 Přestávka na kávu

11:15 – 11:45 Nový občanský zákoník a nakládání s výsledky výzkumu a vývoje
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. | vedoucí Univerzitního střediska Plzeň a prorektor pro akademický rozvoj MUP

11:45 – 12:15 Autorské právo v kontextu NOZ a změn v právu EU 
JUDr. Marek Beneš | Katedra průmyslového vlastnictví MUP

12:15 – 12:45 Vybrané aspekty občanského zákoníku a veřejné správy
JUDr. Vladimír Novotný | zástupce ved. Katedry práv. disciplin a veřejné správy

12:45 – 13:45 Přestávka na oběd

13:45 – 14:15 Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. | vedoucí katedry a ředitel Ústavu právní ochrany duševního Vlastnictví

14:15 – 14:45 Oceňování duševního vlastnictví
Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D. | Katedra průmyslového vlastnictví MUP; katedra podnikového a evropského práva VŠE Praha

14:45 – 15:00 Závěrečná diskuse a zakončení
Jiří Effmert, patentový zástupce | externí učitel MUP

Účast na konferenci, včetně pohoštění, je bezplatná nejen pro naše studenty, ale i pro veřejnost. 

Každý účastník obdrží sborník vědeckovýzkumných prací MUP k probíraným otázkám.

Účast laskavě potvrďte na e-mailovou adresu: hlavackova@mup.cz, popřípadě telefonicky na 725 377 842.

K Univerzitnímu středisku Plzeň se dostanete nejlépe tramvají č. 2, která mj. jede od ústředního autobusového nádraží přímo 
s výstupem na stanici Radnice Slovany (dříve Krejčíkova); doba jízdy asi 20 minut.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. – Univerzitní Středisko Plzeň a Katedra průmyslového vlastnictví
pořádá ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Praha 

konferenci
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