
 

 

UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR o.s. a Bird & Bird, s.r.o., advokátní kancelá ř 
 
POZVÁNKA NA DOPOLEDNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA 

NOZ a Internet a Závazky (včetně jejich 
zajištění) 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Unie podnikových právníků ČR o. s. ve spolupráci s advokátní 
kanceláří Bird & Bird, s.r.o. , si Vás tímto dovolují pozvat na 
dopolední seminá ř, který se bude konat v konferenčních 
prostorách Hotelu Century Old Town Prague, na adrese Na 
Poříčí 7, Praha 1, www hotelcenturyprague.com, dne 7. února 
2014 od 8,30 do 11,30 hodin .  
 
Program: 

8:30 – 9:00 – Registrace 
9:00 – 9:45 – První část 
 
přestávka 
 
10:00 – 10:45 – Druhá část 
10:45 – 11:15 - Diskuse 
 
 

V rámci semináře se zaměříme na změny, které přinese nový občanský 
zákoník (či možná nepřinese) do světa internetu. Oblasti a témata, kterými 
se hodláme zabývat, zahrnují elektronické uzavírání smluv dle NOZ, nová 
regulace spotřebitelských (distančních) smluv, novinky týkající se 
obchodních podmínek, úprava smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem, 
ochrana osobnosti.  
Součástí tématu bude také nová úprava zajištění, účinnost a vztah k jiným 
právním předpisům, zajišťovací instrumenty, otázky zřízení a vzniku 
zástavního práva, zakázaných ujednání, novinky, realizace a praktické 
problémy spojené se zajišťovacími instrumenty.  
 
 
Přednášející:   
Prezentuje: Bird & Bird (@twobirds) 
Ivan Sagál , Partner, obchodní právo, bankovnictví a finance 
Vojt ěch Chloupek , Advokát, právo IT a duševního vlastnictví 
Martin Špi čka, Advokát, obchodní právo  

 

Datum : 
7. února 2014  
od 8,30 hod. do 11,30 hod. 
 
Místo konání: 
Hotel Century Old Town Prague 
Na Poříčí 7, Praha 1 
 
RSVP: 
Svoji účast, prosím, potvrďte 
nejpozději do 3. 2. 2014 na: 
 
• elektronické adrese 

info@uppcr.cz nebo 
• fax č. +420 267 053 377 nebo   
• tel. č. +420 267 053 727 nebo 

mobil. č. +420 728 274 987  
• kontaktní osoba Kateřina 

Jiroutová 
 

 
 
 

 
Seminá ř je po řádán výlu čně 
pro členy Unie podnikových 
právník ů ČR o.s. 
 
Účast je bezplatná. 
 
Garant za UPP ČR: 
JUDr. Jarmila Thurnvaldová,  
LL. M. 
 
Občerstvení bude podáváno na 
místě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


