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UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR 
SEKCE PRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ  
 
 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA ODPOLEDNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA 
 
 

 

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ V OBLASTI IT 
pořádaný dne 20. listopadu 2013 od 13:30 do 17:00 

  

ve spolupráci s advokátními kancelářemi:  

Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář   

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář.  

 

Seminář se bude konat v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10. 

 

Tímto zároveň zveme všechny účastníky i další zájemce, které problematika práva IT zajímá, na krátké informační setkání 

od 17:00, jehož obsahem bude stručné představení nově vzniklé sekce a diskuze nad její budoucí činnosti. 

Bližší informace o nové sekci jsou dostupné na: http://www.uppcr.cz/cs/o-unii/sekce/sekce-prava-informacnich-technologii/ 

 

PROGRAM: 

13:00 - 13:30 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ  

 

13:30 - 15:00  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ   

- Uzavírání smluv v elektronickém prostředí ve světle nového občanského zákoníku, 
strukturování e-shopů 

- Co by měly a neměly obsahovat všeobecné obchodní podmínky  

- Všeobecné obchodní podmínky v přeshraničním obchodování 

Přednášející:  Zdeněk Kučera (advokát, Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář) 

 

15:00 - 15:30  PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM  

 

15:30 - 17:00  NEJZAJÍMAVĚJŠÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK V IT SMLOUVÁCH 

(SMLOUVA O DÍLO, IMPLEMENTAČNÍ SMLOUVA)   

- Smlouva o dílo vs. licence na standardní produkty  

- Systémová integrace 

- Subdodavatelé a odpovědnost  
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- Ukončení spolupráce a zpětný handover 

Přednášející:  Tomáš Schollaert (advokát, PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář) 

 

17:00 - 18:00  INFORMAČNÍ SETKÁNÍ O ZALOŽENÍ SEKCE  

 PRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ  

 

18:00   NEFORMÁLNÍ DISKUZE V BLÍZKÉ RESTAURACI 

 
Změna programu vyhrazena. 

 
 
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat Vaše dotazy k uvedeným 
tématům předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro sebe. 
 
 
Organizační informace:  
 
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 13. 11. 2013, a to na e-mailovou adresu info@uppcr.cz , na fax 
č. 267053377 (kontaktní osoba Ing. K. Jiroutová, tel. č.: 267 053 727, mobil: 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie 
podnikových právníků ČR o. s., Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 (na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).  
 
Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:  
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 4 nebo č. 7 – výstupní stanice Kubánské  
náměstí. Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 22 a 24 – výstup Kubánské náměstí.  
Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce. 
 
Seminář je určen výlučně pro podnikové právníky ze soukromé i veřejné sféry. 
 
 
Účastnický poplatek:       290,- Kč bez DPH pro členy UPP ČR 
    590,- Kč bez DPH pro nečleny UPP ČR a pro členy UPP ČR s neuhrazenými závazky     
         
 
Upozornění: 
  
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. 
Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.  
 
V rámci formální části akce bude pro účastníky zajištěno občerstvení.  
 
 
Organizační zajištění semináře: 
  
Unie podnikových právníků ČR o. s. - www.uppcr.cz 
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R  
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10  
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496 
JUDr. Marie Brejchová, LL. M.  
prezidentka UPP ČR 

 


