Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
ve spolupráci s Unií podnikových právníků ČR
Vás zvou na dopolední seminář

Náhrada škody podle nového
občanského zákoníku
V pondělí 6. 1. 2014 od 9.00 do 12.00 v prostorách
přednáškového sálu Pražská energetika, a.s., Na Hroudě
1492/4, 100 05 Praha 10.
PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Martin Šolc, partner Kocián Šolc
Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., přední
expert nejen v oblasti korporačního práva,
fúzí a akvizic a restrukturalizací
JUDr. PhDr. David Elischer, PhD., of
counsel Kocián Šolc Balaštík, advokátní
kancelář, s.r.o., specializující se mj. na otázky
náhrady škody

PROGRAM:

Jungmannova 24
CZ-110 00 Praha 1
tel.: +420 224 103 316
fax: +420 224 103 234
e-mail: ksbpraha@ksb.cz

Na Vyhlídce 53
CZ-360 21 Karlovy Vary
tel.: +420 353 225 996
fax: +420 353 227 781
e-mail: ksbvary@ksb.cz

Českobratrská 7
CZ-702 00 Ostrava
tel.: +420 553 030 511
fax: +420 553 030 512
e-mail: ksbostrava@ksb.cz

• Koncepční změny v úpravě náhrady škody a východiska
• Novinky ohledně vzdání se práva na náhradu škody,
vyloučení povinnosti k náhradě škody
• Změny v prevenční povinnosti
• Okolnost vylučující protiprávnost
• Zákonná povinnost vs. smluvní povinnost
• Vybrané skutkové podstaty:
(i) Škoda způsobená při provozu + zvlášť nebezpečném
provozu
(ii) Škoda způsobená na nemovité věci
(iii) Škoda způsobená věcí
(iv) Škoda způsobená informací nebo radou
• Základní novinky ve způsobu a rozsahu náhrady škody
Široký prostor pro dotazy účastníků semináře.
Závaznou přihlášku-viz příloha nám zašlete do 31. 12. a to na
e-mailovou adresu info@uppcr.cz, kontakt. osoba Ing. Kateřina
Jiroutová +420 728 274 987, 267 053 727.

Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat Vaše
dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro sebe.
Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR s uhrazenými závazky k 31. 12. 13 činí
Pro členy UPP ČR s neuhrazenými závazky k 31. 12. 13 činí
Pro nečleny UPP ČR činí

400,- Kč bez DPH
800,- Kč bez DPH
1.200,- Kč bez DPH

Upozornění:
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu
požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora,
vysílající organizaci i účastníka.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Organizační zajištění semináře
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