
 

  

 

Podnikejte s jistotou  

Krajská hospodářská komora jižní Moravy  
 

a 
 

Hospodářská komora České republiky 
 
 

si Vás dovolují pozvat na seminář 

 

Odpov ědnost za škodu zp ůsobenou  

vadným výrobkem  
 

Datum konání: 10. listopadu 2016  

Čas: 9:00 - 13:00 hod. 

Místo konání: Krajská hospodá řská komora jižní Moravy, budova v ědeckotechnického 
parku TITC, Purky ňova 648/125, 612 00 Brno 

Seminá ř je ur čen především všem výrobc ům, vývozc ům, dovozc ům a firmám, které se 
zabývají prodejem, servisem nebo zprost ředkováním prodeje výrobk ů, ať již 
v tuzemském nebo zahrani čním styku, a to v četně zemí mimo Evropskou unii. Ale také 
všem menším a st ředním podnikatel ům. Seminá ř je vhodný nejen pro osoby p římo 
odpov ědné za tyto činnosti, ale i pro pracovníky právních a marketingo vých útvar ů. 

Absolvováním semináře účastníci získají teoretické a praktické znalosti a základní přehled 
o dané problematice v České republice, Slovenské republice a Evropské unii. Problematika 
odpovědnosti za výrobek bude vysvětlena s přihlédnutím k aktuálnímu právnímu stavu 
v uvedených zemích, a to včetně nového občanského zákoníku. Seminář je z velké části 
zaměřen na praktické příklady a ukázky a počítá s průběžnou diskusí. 

Účastníci seminá ře obdrží publikaci JUDr. Petr Záruba / JUDr. Martin  Pospíšil – 
„Odpov ědnost za výrobek v Evropské unii, České republice a Slovenské republice“ 
v ceně seminá ře! 

Program seminá ře: 

• historický vývoj problematiky odpovědnosti za výrobek ve světě, v 
Evropě a v České republice 
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• legislativní rámec v Evropské unii, v České republice a ve Slovenské republice 
• porovnání právní úpravy platné v České republice do 31. 12. 2013 a právní úpravy 

podle nového občanského zákoníku 
• výklad základních pojmů se zaměřením na praktické příklady a situace 
• problematika ochrany před rizikem odpovědnosti za výrobek, se zvláštním 

zaměřením na pojištění 
• průběžná diskuse 
• možnost objednání individuální konzultace zdarma 

 
Lektor: 
JUDr. Petr Záruba  - absolvent PF UK Praha se specializací na mezinárodní a letecké právo, 
s téměř 40-ti letou zkušeností s problematikou odpovědnosti za výrobek. Je autorem nebo 
spoluautorem 18 publikací z oblasti pojištění a mezinárodního obchodu, z toho 7 
o problematice odpovědnosti za výrobek. 
 

Účastnický poplatek: 

800,- Kč (včetně DPH) 
 
Svoji ú čast na seminá ři potvr ďte zasláním vypln ěné přihlášky na e-mail 
projekty@khkjm.cz nebo telefonicky: 511 156 124 do 5. 11. 2016. 
 

 

Závazná p řihláška na seminá ř 10. 11. 2016: 

Odpov ědnost za škodu zp ůsobenou vadným výrobkem 

Jméno a příjmení:............................................................................................................... 

Firma, adresa:..................................................................................................................... 
 

Telefon:............................…..... Fax:....…....................Email: ............................................ 
 
Č. bank. spojení:.........................…..................IČO: ...….........................……...…............. 
 
Počet účastníků školení: ……………….. 

 


