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PROGRAM 

 
„OCHRANA SPOTREBITEĽA V KONTEXTE PRÁVA SR A EÚ (PRE KE, PO)“ (projekt EHP),“ 

 

10. MÁJ 2010, KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH 

Lektormi podujatia sú: 

� Doc. JUDr. Josef Kotásek, PhD., Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne 
� JUDr. Markéta Selucká, PhD. Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne 
�  JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., odborný asistent Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty 

UPJŠ v Košiciach  
 
 

Podtémi podujatia: 

Dátum: 10.05. 2010 (pondelok) 

8.00 – príchod účastníkov, registrácia 

 

09.00 – 10.00 - odborný výklad, prezentácia  

 

- pojem „spotrebiteľ“ a „dodávateľ“ v právu ČR a v právu ES 
- směrnice 93/13/EHS a její implementace 
- nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách 
- rozhodčí doložka jako nepřiměřená podmínka ve spotřebitelských smlovách 

 

10.00 – 10.20 - prestávka 

 

10.20 – 12.00 - odborný výklad, prezentácia 

 

- smlouvy sjednané na dálku 
- právo na odstoupení od smlouvy 
- informační povinnost jako základní instikt ochrany spotrebitele 
- smlovy sjednané mimo provozovnu 
- spotrebitelské úvěry, rozbor nové úpravy 
- ochrana spotrebitele před směnkou a šekem 
- informační povinnlosti poskytovatelů spotřebitelských úvěrů 



    

 

Posilnenie uplatňovania Schengenského acquis a práva Európskej únie 
justičnými orgánmi Slovenskej republiky (SK 0117) 

Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu  
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 
 

Justičná akadémia Slovenskej republiky      fax: + 421 33 69 03 320 

Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok      tel.: + 421 33 69 03 319 

www.ja-sr.sk   

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 – prestávka na obed 

 

 

13.00 – 14.30 - odborný výklad, prezentácia 

 

- neprijateľné podmienky a všeobecné obchodne podmienky, 
-  spotrebiteľská kúpa vrátane regresného obchodnoprávneho nároku, 
-  vzťah spotrebiteľského práva a obchodného práva, 
- obchody na diaľku. 
-  spotrebiteľské združenia a ich nároky (osobitný akcent na primerané 
- zadosťučinenie 
- kolíznoprávne špecifiká, cezhraničné spotrebiteľské vzťahy 

 

 

14.30 – 14.45 - prestávka  

 

 

14.45 - 16.00 - odborný výklad, prezentácia, záver dňa, zhrnutie výstupov  


