
Vážená kolegyně, vážený kolego,

Unie podnikových právníků a její sekce Veřejné zakázky a hospodářská soutěž Vás

společně s AK Allen & Overy srdečně zvou na seminář/webinář

Distribuce v digitální éře

Seminář se bude konat v přednáškovém sále AK Allen & Overy

v kombinaci s online přenosem v prostředí MS Teams

1. 2. 2023 od 9:00 do 11.00 hod.

P O Z V Á N K A

Přednášející:

Mgr. Ivana Halamová Dobíšková, LL.M., seniorní advokátka Allen & Overy se 

specializací na soutěžní právo a členka rozkladové komise předsedy ÚOHS pro 

oblast hospodářské soutěže a významné tržní síly

Mgr. Daniel Hrčka, advokát Allen & Overy specializující se na soutěžní právo a 

spornou agendu



Unie podnikových právníků ČR z. s.

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 821

Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10

IČ: 00552496, DIČ CZ00552496

www.uppcr.cz

Jak se změnila distribuce v digitální éře? Jaké změny přinesla revize tzv. blokové 
výjimky? Seminář odpoví na tyto i další  otázky jako:

- Na co si dávat pozor při cenotvorbě ve vztahu k distributorům?
- Kolik výhradních distributorů je nově přípustné využívat?
- Je přípustné činit rozdíly mezi online a offline prodejem?
- Jak upravit konkurenční doložky s distributory?

Místo konání: 

Allen & Overy (CR) LLP, organizační složka, Karolinská 707/7, Praha 8, 7. patro

Seminář je pořádán pro členy UPP ČR a je zdarma.

Vaše dotazy můžete posílat předem na info@uppcr.cz . 

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/pNMg8uEMsC76nDdt8

do 25. 1. 2023

Kapacita přednáškového sálu je omezena, v případě naplnění Vás budeme 

informovat.

Link k Teams bude zaslán registrovaným účastníkům před konáním akce.

Těšíme se na Vaši účast a na slyšenou ve sdíleném digitálním prostoru. 

JUDr. Vladimír Chrástecký, vedoucí sekce Veřejné zakázky a hospodářská soutěž

JUDr. Richard Baček, člen Výkonného výboru a gestor sekce Veřejné zakázky a 

hospodářská soutěž / LinkedIn UPP
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