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Unie podnikových právníků ČR a advokátní kancelář PRK Partners si Vás dovolují pozvat na 
odborný workshop pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR, který se koná dne

12. dubna 2011 od 9:30
v zasedacím sále společnosti Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 
- s důrazem na právní postavení a zájmy podnikatelských subjektů - 

Z kapacitních důvodů je možná účast maximálně dvou osob z každé společnosti, děkujeme za pochopení. Případné dotazy k odbornému 
programu workshopu směřujte na Kláru Lorencovou na emailovou adresu klara.lorencova@prkpartners.com. Svoji účast (případné odhlá-
šení), prosíme POTVRĎTE CO NEJDŘÍVE NA E-MAILOVOU ADRESU: katerina.jiroutova@pre.cz.

www.prkpartners.com

Odborní garanti: 
•	 Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš 

hlavní zpracovatel návrhu nového občanského zákoní-
ku

•	 Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
hlavní zpracovatel návrhu zákona o obchodních korpo-
racích, Of Counsel advokátní kanceláře PRK Partners

Moderuje:
•	 JUDr. Martin Kříž 

advokát a partner PRK Partners

Témata a přednášející:
9:30 - 9:45 
Úvodní slovo
•	 JUDr. František Korbel, Ph.D. 

náměstek ministra spravedlnosti - sekce legislativně-
právní, místopředseda Legislativní rady vlády

•	 JUDr. Marie Brejchová, LL.M.  
prezidentka Unie podnikových právníků ČR

9:45 - 13:00 
•	 Nová koncepce soukromého práva v ČR: 

idealistické nebo racionální řešení?  
- úvod do filosofie a systemu rekodifikace soukromého 
práva, rámcové vymezení dispozitivnosti/kogentnosti 
návrhu 
Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš

•	 Nové pojetí právního jednání a následků jeho vad a 
další instituty obecné části OZ  
Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš

•	 Právnické osoby – změny právní úpravy  
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

•	 Rozsáhlé změny v ochraně vlastnictví a jiných věcných 
práv  
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., člen rekodifikační komise, 
náměstek Ministra spravedlnosti ČR

•	 Některé instituty obecné úpravy závazků  
- platnost, účinnost, otázka transakčních nákladů 
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.,  člen rekodifikační komise, 
vedoucí odd. občanského práva hmotného PF ZČU 

•	 Diskuse k dopolednímu bloku

13:00 – 14:00 
Oběd formou rautu 

14:00 – 17:30 
•	 Náhrada škody – zpřesnění úpravy a rozšíření vymaha-

telnosti  
JUDr. Filip Melzer, Ph.D.

•	 Praktické dopady návratu principu superficies solo 
cedit do soukromého práva  
JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrál-
ního úřadu hl. m. Prahy

•	 Nástroje zajištění závazků a jejich správa   
- se zaměřením na zástavu a zajišťovací převod práva  
Mgr. Robert Němec, LL.M., advokát a partner PRK 
Partners  

•	 Splňuje návrh zákona o obchodních korporacích před-
poklady kvalitní corporate governance? 
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

http://www.pre.cz/pre/kontakty.html
http://www.uppcr.cz/cs/
http://prkpartners.com

