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               Zpráva  sekce 

                                  e k o n o m i c k o   p r á v n í   p o r a d e n s t v í 

 

 Plnění  plánu práce od posledního konání shromáždění statutárních  zástupců organizací SVPS  

  do dnešního dne t.j 30.5.2019. 

Podle plánu práce byly plněny tyto úkoly: 

listopad-prosinec 2018 

                         -    Vypracování nových  smluv sekcí a dalších odměňovaných členů. 

                         -    Úkoly plynoucí z VH a ze  zadání  představenstva spolku. 

leden –únor  2019 

- Jednání Sak Brno JUDr.Ševčík ml. 

- Příprava činnosti sekce ek.právní,zajišťování podkladů, 

- Info všem členům SVPS-pozvánka na seminář 9.5-10.5.2019 

- Sb.zákonů,poradce podnikatele ,věstníky atp.   

březen – duben  2019                          

- Projednání programu semináře GDPR-informace všem členům SVPS 

- Příprava semináře ek.právní poradenství-viz.pozvánka 9.5.2019   

- Další práce a činnost v oblasti denních osobních i telefonních 

                               konzultací dle požadavku jednotlivých členů SVPS. 

        

Seminář 9.5.2019-Účast 45 členů SVPS,přednášející :  JUDr. Ludvík Ševčík, ml.,  
                                                                                                          Společná  AK,602 00  Brno, Kobližná 19. 
1) ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY PO ROCE UPLATŇOVÁNÍ (tzv. GDPR) 

a) Proč chci údaje shromažďovat?  
b) https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938  
c) Klíčové rozhodnutí ÚOOÚ  
d) Co je a co není shromažďování osobních údajů? 
e) Skutečně je nutné získat souhlas? 
f) GDPR a obchodní korporace, resp. podnikání  
g) Vztah zákoníku práce a GDPR 

GDPR řeší „zpracování osobních údajů“ – tj. operace s údaji prováděné 

h) Vztah občanského zákoníku (ochrana osobnosti) a GDPR 
2) SJEDNÁVÁNÍ SMLUV A VZTAH KE SMLUVNÍ SVOBODĚ 

a) Co je smlouva o dílo a co je smlouva kupní aneb právní čistota a praxe 
b) Řetězení smluv – subdodávky  
c) Vliv objednávky a podobných dokumentů na smluvní povinnosti 
d) Vztah smluvní pokuty a náhrady škody včetně limitace odpovědnosti podnikatele 
e) Garantované protiplnění odběratele 
f) Předání, převzetí, výzva k převzetí…. 
g) Která ustanovení NOZ vyloučit? 
h) Předsmluvní odpovědnost  

i) Vady a nedodělky „nebránící provozu“  …….. viz.OSNOVA zaslána všem 
členům SVPS. 

Průběžně   : 
říjen 2018-duben 2019 

Právní a poradenská činnost v různých ekonomických a právních  věcech  pro členy SVPS. 

 

V  Břeclavi dne 27.5.2019 

                                sekce 

            ekonomicko- právní poradenství 

http://svps.cz/aktuality.htm
http://www.svps.cz/
https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

