LL.M. Právo duševního vlastnictví
1. semestr (předměty základní části společné pro obě specializace)
 Obecná část práva duševního vlastnictví
V rámci výuky předmětu Obecná část práva duševního vlastnictví budou uchazeči seznámeni
se systematikou a přehledem práva duševního vlastnictví podle práva českého vyplývajícího
z českého právního řádu a práva mezinárodního vyplývajícího z mezinárodních smluv a jiných
dokumentů. Uchazeči budou seznámeni s odlišnostmi v pojetí práv duševního vlastnictví dle
práva zahraničního. Vedle toho je cílem předmětu uchazeče podrobněji seznámit s kontextem
soukromého práva a právními souvislostmi s jinými právními obory.
Lektor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.


Výkon práv duševního vlastnictví (licenční právo), obchodní a neobchodní modely,
zakázková tvorba
V rámci předmětu Výkon práv duševního vlastnictví (licenční právo), obchodní a neobchodní
modely, zakázková tvorba se uchazeči v rozsahu odborné znalosti seznámí s výkonem práv
duševního vlastnictví, zejména s typovou licenční smlouvou a dalšími závazky v oblasti
duševního vlastnictví, vč. franšízy, problematikou zakázkových výtvorů, tj. výtvorů tvořených
na objednávku, zaměstnaneckých a soutěžních výtvorů, obchodními a neobchodními modely
v oblasti duševního vlastnictví.
Lektoři: JUDr. Petr Prchal, Ph.D. / JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M.
 Kolektivní správa práv podle autorského zákona: základy a praxe
V rámci předmětu Kolektivní správa práv podle autorského zákona: základy a praxe se
uchazeči seznámí s hlavními principy a systémem fungování kolektivní správy, recentní
judikaturou ve vztahu ke kolektivní správě, jejím dělením a způsoby činnosti osob zajišťujících
kolektivní správu autorských práv. Podrobně se uchazeči se seznámí s právy povinně
kolektivně spravovanými a tzv. rozšířenou kolektivní správou s přesahy do odlišných pojetí dle
zahraničních právních úprav.
Lektor: JUDr. Petr Prchal, Ph.D.


Vymahatelnost práv duševního vlastnictví, nároky a žaloby, předběžná opatření,
zajišťování důkazů a jeho techniky, právo proti padělkům, ochrana práv
v kyberprostoru
V rámci předmětu Vymahatelnost práv duševního vlastnictví, nároky a žaloby, předběžná
opatření, zajišťování důkazů a jeho techniky, právo proti padělkům, kybernetická kriminalita
se uchazeči podrobně seznámí s ochranou práv duševního vlastnictví, vymahatelností těchto
práv a možnými právními nároky. Součástí předmětu je seznámit uchazeče s problematikou
zajišťování důkazů včetně jeho technik, náležitostí předběžných opatření a žalob. Uchazeči se
seznámí s kybernetickou kriminalitou a právem proti padělkům.
Lektoři: Mgr. Simona Hejdová / prof. Ivo Telec, CSc. / Mgr. Michal Černý, Ph.D.

2. semestr - Specializace I.: Právo designové a módní
 Právo autorské
V předmětu autorské právo se uchazeči seznámí s autorským právem a jeho významem
z hlediska historického vývoje a dnešní podstaty autorskoprávní ochrany a specifiky využití
v designovém průmyslu. Nedílnou součástí je přehled judikatury a uvádění příkladů z právní
praxe. Předmět zahrnuje též nezbytné části procesní. Po absolvování předmětu budou
uchazeči schopni aplikovat instituce autorského práva v běžné praxi.
Lektoři: prof. Ivo Telec, CSc. / JUDr. Petr Prchal, Ph.D.
 Právo průmyslových vzorů
Předmět poskytne uchazečům prakticky orientovaný přehled právní úpravy průmyslových
vzorů v právu českém, evropsko-unijním a mezinárodním. Nedílnou součástí je přehled
judikatury a uvádění příkladů z právní praxe. Předmět zahrnuje též nezbytné části procesní. Po
absolvování předmětu budou uchazeči schopni aplikovat instituce práva průmyslových vzorů
v běžné praxi.
Lektor: Mgr. Simona Hejdová
 Právo známkové
Předmět poskytne uchazečům prakticky orientovaný přehled právní úpravy ochranných
známek v právu českém, evropsko-unijním a mezinárodním. Nedílnou součástí je přehled
judikatury a uvádění příkladů z právní praxe. Předmět zahrnuje též nezbytné části procesní. Po
absolvování předmětu budou uchazeči schopni aplikovat instituce známkového práva v praxi.
Po absolvování předmětu budou uchazeči schopni aplikovat instituce práva průmyslových
vzorů v běžné praxi.
Lektor: Mgr. Michal Černý, Ph.D
 Právo módního průmyslu
Předmět poskytne uchazečům prakticky orientovaný přehled právní úpravy ochranných
známek v právu českém, evropsko-unijním a mezinárodním. Nedílnou součástí je přehled
judikatury a uvádění příkladů z právní praxe. Předmět zahrnuje též nezbytné části procesní. Po
absolvování předmětu budou uchazeči schopni aplikovat instituce známkového práva v praxi.
Po absolvování předmětu budou uchazeči schopni aplikovat instituce práva průmyslových
vzorů v běžné praxi.
Lektor: JUDr. Zuzana Šimonovská, LL.M.
 Praxe patentového zástupce a rešerše
Látka předmětu Praxe patentového zástupce a rešerše seznámí uchazeče s problematikou
výkonu povolání patentového zástupce, popř. specializovaného advokáta, poskytne praktický
přehled práce s průmyslově právními databázemi včetně základů provádění rešerší a specifiky
zastupování klienta v přihlašovacím řízení v zahraničí, jakož i postupu ve sporných řízeních. Po
absolvování předmětu budou uchazeči schopni aplikovat dosažené poznatky v běžné praxi.
Lektoři: Ing. Dušan Kendereški / Ing. Bc. Ivan Lukšíček

2. semestr - Specializace II.: Mediální právo
 Svoboda projevu
Předmět svoboda projevu stručně představí význam ústavně zaručeného práva na svobodu
projevu, jeho zakotvení a roli v demokratické společnosti, zejména pak pro činnost médií.
Zvláště se zaměří na limity výkonu tohoto práva vyplývající z kolize svobody projevu s jinými
ústavně zaručenými právy či veřejnými statky, ať již jde o ochranu práv a svobod druhých
(soukromý a rodinný život, osobnostní práva), ochranu veřejné bezpečnosti či veřejného
pořádku nebo ochranu mravnosti a veřejného zdraví. Na příkladu konkrétní rozhodovací
praxe orgánů ochrany lidských práv bude ilustrováno řešení těchto kolizí v konkrétních
případech a přiblížena metodologie hledání mezí svobody projevu na ústavní úrovni.
Lektor: doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
 Regulace médií – úvod
České mediální právo je charakteristické tím, že právní úpravy pro jednotlivé druhy médií jsou
obsaženy v různých zákonech (není jeden mediální zákon), a tudíž i regulace různých druhů
médií je nastavena různě a pro jednotlivé druhy médií platí různá pravidla. Předmět tedy
seznámí s právními režimy jednotlivých druhů médií. Především bude vysvětleno, jak
„mediální zákony“ definují jednotlivé druhy médií (zejména periodický tisk, rozhlasové a
televizní vysílání, online vysílání, audiovizuální mediální služby na vyžádání) a dílčí znaky
zákonných definic. V souvislosti s tím bude také vysvětleno, na základě jakých právních aktů
vzniká oprávnění provozovat jednotlivé druhy médií a které orgány jsou příslušné k výkonu
správního dozoru nad dodržováním pravidel pro jednotlivé druhy médií stanovených.
Lektor: doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
 Obsahová regulace médií
Předmět bude přímo navazovat na předmět Regulace médií – úvod a bude se zabývat
zákonnými pravidly, co je v jednotlivých druzích médií přípustným obsahem. Právě s ohledem
na divergenci právní úpravy médií jsou totiž mezi jednotlivými druhy médií v tomto ohledu
velké rozdíly. Pozornost bude věnována např. požadavku objektivity, vyváženosti, ochrany dětí
a mladistvých, zákazu xenofobních odkazů apod.
Lektoři: JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. / doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
 Ochrana osobnostních práv
Předmět se zaměří na problematiku ochrany osobnostních práv v souvislosti s činností médií,
zejména bude řešena problematika souhlasů k pořízení a použití osobnostních statků a také
tzv. zpravodajské licence (pro jaké druhy mediálních obsahů či pořadů lze zpravodajské licence
použít, problematika odvolání souhlasu apod.). Předmětem výuky bude rovněž institut práva
na odpověď a práva na dodatečné sdělení.
Lektor: JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.
 Smlouvy v mediálním právu
Předmět se zaměří na obchodní aspekty zajištění činnosti médií a specifické aspekty smluv,
které jsou v souvislosti s činností médií nejčastěji uzavírány, zejména půjde o smlouvy o
jednotlivých druzích obchodních sdělení, smlouvy o koprodukci apod.
Lektoři: Mgr. Tomáš Gawron / Mgr. Štěpánka Sehnalová

 Reklama v médiích
Předmět se zaměří na veřejnoprávní i soukromoprávní pravidla reklamy. Probírána bude
soukromoprávní úprava nekalé soutěže a dále veřejnoprávní úprava reklamy podle zákona o
regulaci reklamy a také specifická úprava obchodních sdělení v rozhlasovém a televizním
vysílání (jednotlivé druhy obchodních sdělení ve vysílání a jejich distinkce).
Lektoři: Mgr. Pavel Kubina / Mgr. Michal Černý, Ph.D.

3. semestr (společné pro obě specializace)


příprava a obhajoba závěrečné práce

