
 
Česká advokátní komora  

regionální středisko Severní Morava 
 

Vás zve na třídenní seminář na téma  
 
 

VELKÁ NOVELA  
ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

 
 

Termín semináře:  čtvrtek 10. září 2020 od 9,00 až sobota 12. září 2020 
do 16,30 hodin 

 
Místo konání:  Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácena 2703, Ostrava-Zábřeh   

 
Lektoři:    JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK,  
spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol., lektor Justiční 
akademie 

 
JUDr. Petr Šuk 
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího  
soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen  
Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční  
akademie 
 

Obsah semináře: 
 
1) úvodní informace k novele, k jejímu záměru, vzniku, vývoji a projednávání (aneb jak novelu  
    číst a vykládat)  
 
2) změny, které se týkají všech obchodních korporací bez rozdílu (v hlavě I zákona) a jejichž   
    předmětem jsou zejména 

• vkladová a doplatková povinnost 

• věcná práva k podílům 

• dělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku, vypořádací 
podíl 

• střet zájmů při zastupování společnosti, samokontraktace 

• vznik a zánik funkce člena voleného orgánu, smlouva o výkonu funkce, odměňování 

• právnická osoba coby člen voleného orgánu  

• vyloučení z funkce, nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za 
jejich nesplnění 

• podnikatelská seskupení a koncernové právo 
 
3) změny, které se týkají specificky SRO (v hlavě IV zákona) a jejichž předmětem jsou zejména: 

• druhy podílů a (omezení) nakládání s nimi, kmenové listy 

• zánik účasti jinak než převodem, uvolněný podíl a vypořádací podíl 

• společnická žaloba, hlasovací právo, vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele, další 
práva společníka 

• rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, nové typy notářského zápisu 

• působnost valné hromady, protest 
 

4) změny, které se týkají specificky AS (v hlavě V zákona) a jejichž předmětem jsou zejména: 
• druhy akcií a (omezení) nakládání s nimi 
• právo na vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy, jmenovat / odvolat členy volených 

orgánů, akcionářská žaloba, vytěsnění (squeeze out), další akcionářská práva 
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• valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, rozhodování, včetně per 
rollam, osvědčování notářským zápisem, protest) 

• povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace 
• monistický systém řízení a správy 

 

 
Číslo semináře:   56005 
 
Cena semináře:   6.000,- Kč včetně DPH v zákonné výši 
    (vložné nezahrnuje ubytování, ani stravování)  
 
Uzávěrka přihlášek:  3. září 2020, po tomto termínu, nechť zájemci kontaktují Mgr. Pavla 

Otipku, regionálního představitele regionu Severní Morava na e-mailu 
otipka@advokati-toc.cz 

 
Časový rozvrh: 
čtvrtek 09,00 - 16,30     seminář 
pátek  09,00 - 16,30     seminář 
sobota 09,00 - 16,30     seminář 
přestávky včetně obědové pauzy určí přednášející a organizátoři na místě dle potřeb 
pednášejícího a účastníků 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 18 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 
1. Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přiloženou přihlášku mailem nebo 
poštou na adresu: Mgr. Pavel Otipka, advokát, Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní 1794/17, 
PSČ 702 00, mail: otipka@advokati-toc.cz  a uhradí účastnický příspěvek (vložné) ve výši 
6.000,- Kč (včetně 21% DPH) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol 0308, variabilní 
symbol 56005 společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta bez uvedení pomlčky či 
lomítka (např. 5600512345). Vložné nezahrnuje občerstvení ani ubytování. 
 
2.  Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na základě 
této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře vystaven 
daňový doklad, který je cca do 10-ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky 
objednatele. 
Zrušení účasti lze provést pouze písemně – emailem, a to nejméně 3 pracovní dny předem.  
Zaplacené vložné se bez omluvy, jen ze závažných důvodů sdělených písemně nejméně 3 dny 
před konáním semináře, nevrací. 
Pokud je nepřítomnost na semináři avizována méně jak 3 pracovní dny, lze přijmout pouze 
omluvu písemně doložitelnou (např. lékařským potvrzením o náhlém onemocnění, úrazu apod.). 
Bez písemné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním 
systémem ČAK a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě 
vložného. 

 
3. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) 
nebo při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.                
 
 

   Mgr. Pavel Otipka 
regionální představitel ČAK pro Severní Moravu                   

mailto:otipka@advokati-toc.cz
mailto:otipka@advokati-toc.cz

