1)
Pokuste se shrnout argumenty ve prospěch a proti interpretaci použité v případě Gutnick.
Pokuste se shrnout argumenty ve prospěch a proti interpretaci použité v případě Zippo.
Která z uvedených dvou koncepcí se Vám zdá být kvalitnější a proč?
2)
V rozsahu cca půl normostrany vlastními slovy odpovězte na otázku, co je to "software".
Vymyslete praktický příklad zneužití softwaru, kterému by se bylo možno bránit prostředky ochrany
proti nekalé soutěži (pečlivě charakterizujte zúčastněné subjekty a skutkový stav).
Pokuste se stručně charakterizovat rozsah ochrany, jež softwaru poskytuje:
a) ochranná známka
b) obchodní tajemství
c) autorské právo
3)
Vypracujte krátký esej (v rozsahu 1 - 2 normostrany) na téma: "Je stahování autorskoprávně
chráněného obsahu z Internetu legální?"
4)
Vysvětlete rozdíl mezi základními typy ISP a formulujte názor, zda tyto rozdíly reflektuje i úprava
omezující jejich odpovědnost.
Formulujte a argumentujte názor, zda má omezení odpovědnosti dle zákona č. 480/2004 krýt i
prevenční povinnosti a jiné omisivní delikty (viz např. případ Rolex v. Ricardo.de).
5)
Je podle vás doménové jméno věcí, právem (závazkem), jinou majetkovou hodnotou, nebo z právní
hlediska něčím úplně jiným? Uveďte argumenty.
Je dle vašeho názoru možné před soudy ČR vymoct převod doménového jména, nebo pouze zrušení
jeho registrace? Když ano, tak jak? Když ne, tak proč?
6)
Je podle vašeho názoru možné napadnout platnost rozhodčí doložky ve prospěch třetí osoby v
doméně .cz na základě ustanovení práva na ochranu spotřebitele?
Je podle Vás možné, aby Jiří Paroubek uspěl s nárokem na převod domény paroubeknamars.cz na
svou osobu? Jak?
7)
Český podnikatel má pro obor nealkoholických nápojů registrovánu ochrannou známku "abcd."
Když chtěl nyní provést registraci doménového jména registraci jména "abcd.eu" zjistil, že
doménové jméno již registrovala společnost ABCD, ltd. z Velké Británie a že na adrese je
provozován on-line obchod s hudebními nosiči. Rozeberte situaci de iure a poraďte, jaký postup má
český podnikatel zvolit, chce-li registraci úspěšně napadnout u rozhodčího soudu euRID.
Je podle Vašeho názoru možné napadnout rozhodčí doložku ve prospěch třetích osob obsaženou v
pravidlech registrace domény .cz na základě spotřebitelských práv?
8)
Je podle Vašeho názoru možné napadnout rozhodčí doložku ve prospěch třetích osob obsaženou v
pravidlech registrace domény .cz na základě spotřebitelských práv?
Řešte situaci klienta (malý podnik se standardním vybavením kancelářskou technikou), který má
zájem uzavírat smlouvy s obchodními partnery on-line a potřebuje ošetřit prokazatelnost
vzájemného doručování smluvních dokumentů.

9)
Jaké formální podmínky by měla splňovat elektronická rozhodčí doložka, aby byla platně uzavřena?
Lze elektronickou rozhodčí doložku uzavřít ve formě browse-wrap smlouvy?
Diskutujte otázku působnosti ochrany spotřebitele na prodej zboží prostřednictvím serveru aukro.cz

