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Jak bezpečně uzavírat
smlouvy a jak se
vyvarovat jejich
neplatnosti
17.01.2018
9.00 - cca 16.30 v Praze
Výklad se soustředí na
problematiku kontraktačního
procesu z hlediska nového
občanského zákoníku. Ten
přinesl řadu liberálních
pravidel, které mohou strany
při uzavírání smluv využít,
mohou však znamenat i pasti,
do nichž se lze snadno chytit.
Lektoři upozorní na zásadní
změny, ukáží, jak se lze
pastím vyhnout, ukáží, co je
dobré ve smlouvě ujednat,
aby si strana vylepšila svoji
smluvní pozici.

Knižní novinky

Nekalé obchodní praktiky
Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy
ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních
praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých
zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, tak především ve směrnici 2005/29/ES o
nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na
vnitřním trhu.
Autorky v knize kriticky rozebírají implementaci směrnice
českým zákonodárcem a formulují též své úvahy de lege
ferenda. Kniha však není přínosná jen pro vědu, ale
rovněž pro praxi. Součástí monografie je rozbor a
interpretace nekalých obchodních praktik, včetně
přehledných „blacklistů“ klamavých a agresivních
obchodních praktik.---

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Nenechme se strašit souhlasy
K tomuto příspěvku nás podnítila dosavadní zkušenost při implementaci pravidel GDPR[1] (dále jen „obecné
nařízení“) a očekávání našich klientů od nové právní úpravy. Smyslem tohoto článku není detailní rozbor
problematiky souhlasu, ale jen upozornit, že správce by se měl nejprve zamyslet, než se do obstarávání
souhlasů pustí.
Naší zkušeností je, že klienti vnímají obecné nařízení jako zásadní revoluci na poli osobních údajů. Jelikož jde o
regulaci zavedenou příkazem EU, očekávají i vyšší byrokratické nároky. Z tohoto důvodu musíme často korigovat
představy klientů, kteří se domnívají, že na každé využití osobních údajů budou muset získat písemný souhlas
subjektu údajů.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Meze přezkumu v řízení o zrušení soudního smíru

Archiv newsletterů

Říká se, že i špatná dohoda je lepší než jakýkoliv rozsudek. Nejen proto soudy i
zákon o soudních poplatcích motivují účastníky řízení k uzavření soudního smíru.
Co však dělat, když se něco pokazí a pro jednu ze stran sporu žádoucí soudní
smír zrušit? Co znamená neplatnost smíru dle hmotného práva a co vše je
možno v řízení o zrušení soudního smíru přezkoumávat?
Může se to stát – po schválení soudního smíru se účastník sporu dozví novou
skutečnost, nalezne zdánlivě ztracenou listinu, která by v řízení zásadně
změnila jeho důkazní situaci, nebo si najde jiného advokáta, který mu sdělí
diametrálně odlišný právní názor na věc.

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
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