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UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vás zvou na 2. seminář podzimního cyklu seminářů 2006

AKTUALITY OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
OBCHODNÍ REJSTŘÍK
12. října 2006 - přednáškový sál Pražské energetiky, a.s. Praha

Anotace:
Přednáška seznamuje s novou právní úpravou obchodního zákoníku týkající se nejběžnějších právních
institutů jako je prodej podniku, valné hromady kapitálových společností. Dále pojednává novinky v oblasti
rozdělování obchodních společností. Vedle toho uceleně seznamuje s právními situacemi, v nichž je v praxi
často chybováno či nejsou po právní stránce zcela jasné (nepeněžité vklady a rušení a zánik společností).
Samostatně jsou pojednána nova v oblasti obchodního rejstříku v důsledku novely provedené zákonem
č. 59/2006 Sb., jakož i první judikatura reflektující zásadní novelizaci rejstříkového práva z 1. července 2005.
Přednáší:
JUDr. Josef Holejšovský
předseda senátu Vrchního soudu v Praze, jenž rozhoduje o odvoláních ve věcech statusových a rejstříkových
Publikace:
Holejšovský: Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy, C. H. Beck Praha 2003
Římalová, Holejšovský: Družstva, 2. vydání C. H. Beck Praha 2004
Dědič a kol. (člen autorského kolektivu): Obchodní zákoník - komentář, Nakladatelství POLYGON, Praha 2002
Holejšovský, Neplechová, Olivová: Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů, IFEC 2004
Holejšovský: Obchodní rejstřík, řízení před rejstříkovým soudem, Justiční akademie ČR 2005
Spoluautor připravovaného 7. vydání komentáře Občanského soudního řádu, C. H. Beck 2006
Pořadatel:
Unie podnikových právníků ČR
Na Hroudě 19
100 05 Praha 10 - Vršovice
www.uppcr.cz
Časový a odborný program:
8.30 - 9.00 Prezence
9.00 - 14.00 Přednášky
•
•
•
•
•
•

Prodej podniku případně části a další smlouvy týkající se podniku a jeho části z hlediska naplnění
podmínek ustanovení § 67a Obchodního zákoníku v současném znění
Rozdělení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti s důrazem na rozdělení odštěpením
Rozhodování valné hromady s. r. o. a valné hromady a. s. z pohledu posledních novelizací, jakož
i soudní praxe a judikatury
Nepeněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným a jeho splacení
(typy nepeněžitých vkladů a způsobu jejich splacení, jakož i jeho dokládání rejstříkovému soudu)
Praktické poznatky k likvidaci a zániku obchodních společností
Novinky ve věcech obchodního rejstříku:
a) věcná legitimace
b) souhlas se zápisem
c) podoba listin zakládaných do sbírky listin
d) nové instituty a nové rysy rejstříkového řízení

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
•

Datum a místo konání: čtvrtek 12. října 2006
přednáškový sál Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 9. října 2006 na adresu:
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz
elektronické přihlášky: www.unit.cz

•

CENA
pro členy Unie podnikových právníků ČR
vložné, textové materiály (včetně DPH) 1580 ,- Kč

•

CENA
vložné, textové materiály (včetně DPH) 1730,- Kč

•

Textové materiály
úplné znění Obchodního zákoníku - ÚZ č. 571, podle stavu k 14. 8. 2006, nakladatelství SAGIT
vybrané § 200a až 200de Občanského soudního řádu.

•
•

Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20629.
Upozornění:
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
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.
Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení - daňovému dokladu.
DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432
firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509
UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE DPH:
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového dokladu totožný s datem přijetí platby.
Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání semináře Vám ho
na vyžádání zašleme.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.

•
•
•
•

•

Organizační zajištění:
UNIT spol. s r.o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 952
tel., fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz

www.unit.cz
Blanka Tomíšková
•

602 337 780, Ing. Martina Novotná 605 257 127

Doprava do místa konání:
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, www.pre.cz
Metro trasa "A" - na stanici Strašnická přestup na tramvaj č. 7, 10, 19 na druhou zastávku - Kubánské náměstí.
Z Hlavního nádraží tramvají č. 19, výstup Kubánské náměstí, tramvaj č. 26 - výstup Na Hroudě.
Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6 - výstup Kubánské náměstí, tramvaj č. 22 a 24 - výstup Na Hroudě.
Odtud pěšky buď přímo ulicí Na Hroudě nebo Na Stezce, směrem k sportovnímu areálu Slavia (cca 380 resp. 250 m).
Parkovací možnosti pro osobní dopravu
Parkovat lze bez problémů v přilehlých ulicích, tzn. Na Hroudě, Na Vrších případně Na Stezce, která je jednosměrná
od ulice V Olšinách. Využít lze placené parkoviště před halou zimního stadionu, který sousedí s budovou PRE.

→ metro trasa A - Strašnická

