
WEBINÁŘE LS 2023

• Vývoj energetické krize v roce 2023 a predikce vývoje cen
• Jakým způsobem mohou firmy ušetřit na energiích
• Legislativní změny v roce 2022 a jejich vliv do roku 2023
• Chystané legislativní změny pro rok 2023
• Možnosti investic do obnovitelných zdrojů

• Předmanželské a manželské smlouvy
• Podstata společného jmění manželů (SJM)
• Pravidla vypořádání společného jmění manželů (SJM) v případě rozvodu a disparita 
• Řízení ohledně vypořádání společného jmění manželů (SJM) před soudem
• Aktuální judikatura

• Co je předmětem navrhovaného zákona
• Na které oblasti bude zákon dopadat
• Koho má nová úprava chránit
• Co jsou odvetná opatření
• Kdo je povinnou osobou
• Nové povinnosti zaměstnavatelů a jak mohou svým povinnostem učinit zadost
• Co s doložkami mlčenlivosti
• Jak bude oznamovatel chráněn

Pozvánka na webináře

Rádi bychom vás pozvali na sérii webinářů, které jsme pro vás ve spolupráci s kolegy toto pololetí připravili.

24.5. 2023, 10:00 - 11:30
E-shopy v Německu právně správně (včetně online tržišť) + aktuality 2023
přednáší Dr. Iur. Tomáš Chmelík, LL.M.

• Aktuality 2023
• Vymáhání práv německých spotřebitelů a konkurentů ("Abmahnung" - upomínka) v Německu
• Provozování vlastního e-shopu
• Rizika a příležitosti prodeje na online tržištích (Amazon, eBay, Kaufland Marketplace)
• Povinnosti a rizika ze zákona o obalech (VerpackungsG)
• Povinnosti a rizika při prodeji elektrických a elektronických zařízení 

(ElektroG)
• Aktuality ze spotřebitelského práva a srovnání s Českou republikou
• Oslovování spotřebitele a hodnocení od zákazníků - minové pole marketingu

Účast je bezplatná. Registrujte se na emailu sandra.kvasnicova@bpv-bp.com. Účastníci obdrží den před webinářem 
e-mail s informacemi k přístupu do webináře.

26.4. 2023, 10:00 - 11:30
Whistleblowing: na co by se měly firmy připravit?
přednáší Arthur Braun, M.A., JUDr. Ondrej Poništiak, Ph.D.

22.3. 2023, 10:00 - 11:30
Majetek v manželství, vypořádání SJM
přednáší Mgr. Adam Stawaritsch, Mgr. Anna Rubriciusová

22.2. 2023, 10:00 - 11:30
Energie 2023: na co by měly být firmy připravené
přednáší Marc Müller, M.B.A., Mgr. Michal Fógel




