Česká advokátní komora
regionální pracoviště Střední Morava
Vás zve na seminář pro advokáty na téma:

VÝBĚR Z OBCHODNĚPRÁVNÍ JUDIKATURY
ZA POSLEDNÍ PŮLROK (ZÁVĚR ROKU 2019
A PRVNÍ MĚSÍCE ROKU 2020)
Termín semináře:

pátek 19. června 2020 od 09,00 do 16,00 hodin

Místo konání:

Hotel FLORA, Krapkova 439/34, Olomouc

Seminář povede:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře
obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní
kanceláře Glatzová & Co., s.r.o.

Odborný program semináře:
•

•

obchodní korporace
▪ společnost s ručením omezeným
▪ akciová společnost
▪ družstvo
smluvní a závazkové právo
▪ obecně k právnímu jednání – určitost, platnost, relativní neúčinnost, výklad
▪ změna, zánik závazku
▪ náhrada škody v podnikání
▪ promlčení práva
▪ zajištění a utvrzení dluhu
▪ koupě, dar, dílo, nájem

Číslo semináře:

55002

Cena semináře:

968,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek:

12. června 2020, po tomto datu telefonicky kontaktujte
advokátní kancelář JUDr. Lenky Vidovičové, tel: 585 208 801

Časový rozvrh:
08,30-09,00 prezence
09,00-10,30 seminář
10,30-10,45 přestávka
10,45-12,15 seminář
12,15-13,00 přestávka
13,00-14,30 seminář
14,30-14,45 přestávka
14,45-16,00 seminář, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Informace pro advokáty:
účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání
advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty:
seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.
Organizační pokyny a informace pro účastníky:
Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku na e-mail:
vidovicova@akvidovicova.cz a poukáží účastnický příspěvek ve výši 968,- Kč včetně 21%
DPH na účet číslo 6724361001/2700, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 55002
společně s registračním pětimístným číslem advokáta bez uvedení pomlčky či lomítka
(např. ve formě 5500222123). Platba v hotovosti na místě u prezence semináře není možná.
Fakturu za seminář zašle ČAK do datové schránky objednatele.
Uzávěrka přihlášek je 12.06.2020, po tomto datu nechť zájemci telefonicky kontaktují
advokátní kancelář JUDr. Lenky Vidovičové, LL.M., advokátka, Zámečnická 497/3a, 779 00
Olomouc, tel. 585 208 801.
Přihláška je závazná. Zrušení účasti lze provést pouze písemně – emailem, a to
nejméně 3 pracovní dny předem. Zaplacený účastnický příspěvek se bez vážně
odůvodněné omluvy, sdělené písemně nejméně 3 dny před konáním semináře, nevrací.
Bez písemné omluvy je daňový doklad automaticky vystaven ČAK a i v případě
nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného.
Těšíme se na setkání s Vámi.

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.
regionální představitelka
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