Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na odborný webinář:

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ÚPRAVĚ OCHRANY
SPOTŘEBITELE
Termín:

16. prosince 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející:

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., docent na katedře
soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP,
advokát, rozhodce Rozhodčího soudu, člen pracovních komisí
Legislativní rady vlády pro soukromé právo (byl členem
kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu
nového občanského zákoníku), člen expertní skupiny Komise
pro aplikaci nové civilní legislativy, lektor Justiční akademie ČR
a Justičné akadémie SR, autor publikace Uzavírání smluv
v civilním právu, spoluautor komentářů občanského zákoníku,
aj.

Cíl webináře:

Cílem webináře je seznámit účastníky se základními změnami
v úpravě ochrany spotřebitele, které jsou nyní projednávány
v PS (sněmovní tisk č. 213). Pozornost se soustředí na obecné
povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům, nové povinnosti
provozovatelů on-line tržišť a změny v úpravě prodeje zboží
v obchodě.

Obsah webináře:
1. Změny v úpravě občanského zákoníku
• obecná úprava spotřebitelských smluv (zakázaná
ujednání)

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | T: 585 637 509
www.pf.upol.cz

•
•

smlouvy uzavírané prostřednictvím komunikace na
dálku a mimo prostory podnikání
prodej zboží v obchodě

2. Změny v úpravě zákona o ochraně spotřebitele
• nové povinnost provozovatelů on-line tržišť
• veřejnoprávní sankce (nové delikty)
Místo konání:

On-line přes MS TEAMS (odkaz 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, úředníky
veřejné správy a jiné zájemce o danou problematiku, kteří řeší
vztahy spotřebitelů a podnikatelů.

Cena:

1 500 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%.
Informace o dalších benefitech naleznete zde.
Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.
Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 13. prosince 2022
Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniZmenyVUpraveOchranyS
potrebitele.html
Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete zde.

Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta | Oddělení komunikace a vnějších vztahů
17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | Česká republika
585 637 507
michaela.sramkova@upol.cz | www.upol.cz
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