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Vážené dámy, vážení pánové, 

advokátní kancelář Weinhold Legal si Vás dovoluje pozvat na 
webinář s názvem: 

„Praktické aspekty licencování 
software a SaaS“  

KDY 

30.3.2021 od 10:00 do 11:00 hod.           

RSVP 

Pokud máte zájem se webináře 
zúčastnit, závazně potvrďte svou 
účast vyplněním registračního 
formuláře nejpozději do 28. března 
2021.  

Webinář je bezplatný a pozvánku 
lze přeposlat na kolegy ve Vaší 
společnosti, pro které je tematika 
webináře relevantní. Materiály i 
webinář budou v českém jazyce. 

Webinář není určen pro poradce 

nebo zaměstnance poradenských 

společností. Advokátní kancelář 

Weinhold Legal si vyhrazuje 

právo určit seznam účastníků. 

JAK 

Po registraci na webinář vám bude 
nejpozději v den konání zaslán 
odkaz, pomocí kterého bude možné 
se připojit.  

KONTAKT 

V případě dotazů prosím kontaktujte 
Evu Koloničnou na 
eva.kolonicna@weinholdlegal.com 

 

 
Facebook 

 
LinkedIn 

 
Twitter 

 

Jakub Nedoma 
Advokát 

Přednášející 

Žijeme v digitální době, kdy velkou část našich pracovních 
i volnočasových aktivit vykonáváme prostřednictvím 
nejrůznějšího software a aplikací. K již poměrně standardnímu 
software jako jsou účetní programy, CRM systémy, cloudová 
úložiště či různé komunikační a sociální platfromy  apod. 
v poslední době přibývá též stále více platforem pro 
uskutečňování obchodu a poskytování služeb online. 

Je však dobré mít na paměti, že software, jakožto předmět 
ochrany duševního vlastnictví, zpravidla nelze jednoduše 
„koupit“ či „prodat“ podobně jako rohlík či auto. Při pořizování 
„ready-made“ software, užívání software či jeho poskytování 
k užití a zejména při jeho objednání/vývoji „na míru“ je proto 
důležité věnovat dostatečnou pozornost udělovaným licencím 
a nakládání s majetkovými právy. 

Tento webinář si klade za cíl poskytnout účastníkům vhled do 
problematiky licencování (včetně „software-as-a-service“) 
a pomoci jim se v ní zorientovat. Důraz bude přitom kladen 
zejména na praktické aspekty, se kterými se v praxi nejčastěji 
potýkáme. 

Webinář se koná 30. března 2021 od 10:00 do 11:00 hod., 
pokud máte zájem o účast, registrujte se prosím zde. 

 

Těšíme se na Vás. 
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář 
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