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Vás zve na odborný webinář: 

 
MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ TRANSAKCE: 

mezinárodní kupní smlouva 

 
Termín:   3. listopadu 2021 (od 9:00 do 12:30 hod) 
 
Přednášející:  Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., odborný asistent na katedře 

mezinárodního a evropského práva UP, místopředseda 
představenstva a právník energetické společnosti, člen 
European Association of Private International Law 

 
Cíl webináře: Cílem webináře je seznámení se základy problematiky 

business-to-business kupní smlouvy s mezinárodním prvkem, 
zejména s ohledem na regulaci prostřednictvím Úmluvy OSN  
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Kromě 
teoretických poznatků bude představen i přehled důležitých 
domácích i zahraničních soudních rozhodnutí a praktických 
kontraktačních rad.  

 
 

Obsah webináře:   

• Úvod do mezinárodních obchodních transakcí  
• Nestátní prostředky regulace  
• Úvod do světa CISG: pojem, rozsah a aplikační rámec  
• Vznik kupní smlouvy & „bitva forem“  
• Dodání zboží  
• Reklamační proces & nároky z vad  
• Náhrada škody  
• Exkurz: Řešení sporů  
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Místo konání: On-line přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických 
materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře 
na e-mail). Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné 
sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče  
přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo 
sluchátka). 
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen pro advokáty, podnikové právníky, ale také 

neprávnickým profesím, u kterých pracovní náplň úzce souvisí 
s mezinárodní kupní smlouvou – např. nákupčí, manažeři 
zásobování nebo procurement officers. 

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 29. října 2021 

 

Kontakt:          

   

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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