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Vážené dámy, vážení pánové, 

advokátní kancelář Weinhold Legal si Vás dovoluje pozvat na webinář 
s názvem: 

„Novinky v digitálním právu, aneb co nás 
čeká a nemine ve světě online“ 

 

KDY 

12.4.2022 od 10:00 do 11:00 hod.           

RSVP 

Pokud máte zájem se webináře 
zúčastnit, závazně potvrďte svou 
účast vyplněním registračního 
formuláře nejpozději do 11. dubna 
2022.  

Webinář je bezplatný a pozvánku 
lze přeposlat na kolegy ve Vaší 
společnosti, pro které je tematika 
webináře relevantní. Materiály i 
webinář budou v českém jazyce. 

Webinář není určen pro poradce 

nebo zaměstnance poradenských 

společností. Advokátní kancelář 

Weinhold Legal si vyhrazuje 

právo určit seznam účastníků. 

JAK 

Po registraci na webinář vám bude 
nejpozději v den konání zaslán 
odkaz, pomocí kterého bude možné 
se připojit.  

KONTAKT 

V případě dotazů prosím kontaktujte 
Evu Koloničnou na 
eva.kolonicna@weinholdlegal.com 

 

 
Facebook 

 
LinkedIn 

 
Twitter 

 

Jakub Nedoma 
Vedoucí advokát 
 
 
               Jaroslav Denemark 
            Advokátní koncipient 

   Přednášející 

Tendence Evropské unie na poli regulace jednotného digitálního trhu jsou 
již pro všechny účastníky těchto trhů více či méně patrné. Ať už se jedná 
o novinky v oblasti elektronických komunikací, úpravy povinností platforem 
pro sdílení videonahrávek, autorského práva v rámci online prostředí či 
o tzv. „tlačítkovou novelu“, podnikatelé budou nuceni přijmout mnoho změn 
v přístupu ke svým zavedeným obchodním (online) modelům. 

Podnikáte v online prostředí? Nebo zde inzerujete? Provozujete e-shop, 
online platformu či call centrum, nebo máte na starosti jejich compliance? 
Pokud ano, náš webinář je určen právě pro Vás. 

Pojďte se s námi přehledně a prakticky podívat na související novinky 
v českém právu, i na to, co nás čeká a v blízké budoucnosti nemine 
(s ohledem na evropskou úpravu). Věnovat se budeme zejména 
následujícím tématům: 

• nová právní úprava cookies a telemarketingu; 

• nová regulace reklamy pro platformy věnující se online sdílení 
videonahrávek (standardní inzerce i propagace produktů a služeb 
ve videích – „youtubeři“); 

• „tlačítková novela“ občanského zákoníku dopadající na e-shopy 
a související nová práva spotřebitele (a povinnosti provozovatele) 
při nákupu online; 

• Nová úprava uveřejňování výňatků (náhledů) zpráv/článků 
online (povinnosti zejména pro agregátory obsahu); 

• Nové zásadní povinnosti pro online platformy pro sdílení 
digitálního obsahu (konec tzv. safe harbour). 

Webinář se koná 12. dubna 2022 od 10:00 do 11:00 hod., pokud máte 
zájem o účast, registrujte se prosím zde. 
 
Těšíme se na Vás. 
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář 
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