Česká advokátní komora
regionální středisko Jižní Čechy
Vás zve na seminář pro advokáty na téma

VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH
KORPORACÍCH - ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VÝLUČNĚ SRO
(VČETNĚ DOPADŮ ZMĚN Z OBECNÉ HLAVY)
Termín semináře:

pátek 10. prosince 2021 od 9,00 do 16,00 hodin

Místo konání:

Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
ve velkém sále (vchod z boku budovy)
parkování: záchytné parkoviště P+R - Jírovcova, pěšky cca 2 minuty

Seminář povede:

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na katedře
obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní
kanceláře Glatzová a spol.

Obsah semináře:
Seminář podrobně vyloží změny, které se týkají SRO (ať již jde o změny v hlavě IV zákona, nebo o
dopady změn z obecné hlavy I zákona) a jejichž předmětem jsou zejména:
• tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (dopady změn z obecné části)
• postavení jednatelů (dopady změn z obecné části, zákaz konkurence aj.)
• 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 (zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění
s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání), protest
• další změny
Časový rozvrh:
09,00 – 10,30
10,30 - 10,45
10,45 – 12,15
12,15 – 13,00
13,00 - 14,30
14,30 - 14,45
14,45 – 16,00
Cena semináře:

seminář
přestávka
seminář
přestávka na oběd
seminář
přestávka
seminář
1.600,- Kč

Informace pro advokáty:
účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.
Informace pro advokátní koncipienty:
seminář je započitatelný za 2 polodenní volitelné semináře.

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Seminář je organizačně zajišťován prostřednictvím J. Vosejpkové–vzdělávání, IČO:
71581944. Semináře se mohou účastnit advokáti a advokátní koncipienti, kteří zašlou přihlášku
nejpozději do 5. prosince 2021 a současně zaplatí účastnický poplatek ve výši 1.600,- Kč za
účastníka na účet č. 2300377394/2010, var. symbol xxxxx (variabilní symbol je pětimístné číslo
registrace advokáta nebo advokátního koncipienta v seznamu ČAK).
Při zrušení přihlášky 5 dnů před seminářem se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.
Daňový doklad obdrží plátce při prezenci na semináři.
Těšíme se na setkání s Vámi.

JUDr. František Smejkal
regionální představitel ČAK pro Jižní Čechy
_

______________________________________________________________________________________________

Přihlášku zašlete poštou na adresu: Jitka Vosejpková, Vrbová 6, 373 16 Dobrá Voda u ČB
nebo elektronicky na adresu jitkavosejpkova@seznam.cz, mobil: 774 326 123.

P ř i h l á š k a – odeslat do 5. prosince 2021
Titul, jméno a příjmení:…..………………………………………………..č. advokáta……………….
(adv. koncipienta)
1. Účastním se semináře pro advokáty a současně poukazuji vložné 1.600,-Kč na účet
č. 2300377394/2010, var. symbol _________

V …………………….dne…….2021

…………………………………………….

