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Záznam webináře Licencování software a SaaS v praxi firem a organizací 
Co potřebujete znát a jaká jsou nejčastějších úskalí licencování software 

 

Webinář přinese základní vhled do problematiky a nejčastějších úskalí licencování software 

(včetně software-as-a-service) a pomůže řídícím pracovníkům, zaměstnancům IT oddělení ve 

společnostech a organizacích, ale i vývojářům, programátorům a autorům se v ní zorientovat. 

Důraz je kladen zejména na praktické aspekty, se kterými se v praxi nejčastěji potýkáme, kdy 

špatně zvolené strategie a nedostatečné ošetření smluv může způsobit velké obtíže. 
 

Přednáší: Mgr. Jakub Nedoma, vedoucí advokát v AK Weinhold Legal  

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

K již poměrně standardnímu software jako jsou účetní programy, CRM systémy, cloudová 

úložiště či různé komunikační a sociální platformy v poslední době přibývá i stále více 

platforem pro uskutečňování obchodu a poskytování služeb online. Proto je nezbytná 

orientace v právní úpravě licencování software a SaaS a nakládání s majetkovými právy zejm. 

při pořizování ready-made software, užívání software či jeho poskytování k užití nebo při 

jeho objednání/vývoji na míru.   

Díky nahrávce webináře se zorientujete např. v tom, jak právo chápe pojem software, kdo je 

jeho autorem a proč je to vlastně důležité (týká se též problematiky vytváření software 

zaměstnanci či OSVČ v rámci náplně jejich práce). Podrobný výklad bude věnován licenci (o 

co jde, jak by měla vypadat a na co vše je dobré myslet v licenční smlouvě). Prostor bude 

věnován i stále populárnějšímu pronájmu SW, neboli software-as-a-service.  
 

Komu je záznam webináře určen: pro společnosti i jednotlivce, využívající či vyvíjející a 

poskytující jakýkoliv software (např. DMS, CRM, účetní software, cloudová úložiště a řešení, 

specifické výrobní/řídící software a jiné softwarové aplikace a služby), CEOs, CTOs, COOs, 

vývojáře a programátořy, technologické start-upy a další. Problematika licencování se týká 

soukromého, ale i veřejného sektoru. 

 

Program nahrávky webináře: 

Pojem software z pohledu práva 

Kdo je jeho autorem a proč je to důležité 

Licence pod drobnohledem  

Software-as-a-Service  
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Závazná objednávka záznamu webináře Licencování software a SaaS 
Cena záznamu webináře: 1590,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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