
   Soudcovská unie ČR   

a 

Unie podnikových právníků ČR 
 

Vás zvou na seminář 
 

Jednání za právnické osoby 
 

Koná se v úterý 30. ledna 2018 od 9,30 do 14,30 hodin 
v konferenčním sálu České spořitelny, a.s., Rytířská  536/29, Praha 1 – Staré Město 

 
Seminář bude zahrnovat výklad právního jednání včetně důvodů jeho neplatnosti, a to se specifiky 
jednání za právnické osoby a jejich zastoupení včetně opatrovníka právnické osoby v oblasti 
sjednávání finančních služeb a bankovních produktů.  
 
Časové rozvržení semináře: 
9,00 – 9,30   Registrace účastníků 
9,30                     Zahájení  semináře zástupci pořádajících institucí  
9,45   Přednáška 
11,30 – 12,30 Přestávka na oběd 
12,30  Pokračování přednášky 
  Diskuse 
14,30  Shrnutí a závěr 
 
Přednášející:  
JUDr. Blanka Trávníková, soudkyně Městského soudu v Praze, odvolací úsek 
Od roku 1999 do roku 2010 byla soudcem Obvodního soudu pro Prahu 8 a od roku 2010 do roku 2014 
pracovala u Městského soudu v Praze na obchodním úseku v agendě obchodních závazků  
a průmyslových práv. Od roku 2014 až dosud působí v odvolacím úseku MS v Praze. 
Je jednou ze spoluautorů soudcovského komentáře Občanského soudního řízení (komentář k části péče o 
nezletilé, osvojení), dále je spoluautorkou učebnice pro e-learningové vzdělávání odborného justičního 
personálu, publikovala v Právním prostoru několik článků k řešení problémů nájemních vztahů za 
účinnosti úpravy občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2015 pro Justiční akademii s tématy procesního práva, 
obchodního závazkových vztahů, nájemního práva a rodinného práva. Dne 20. 5. 2016 vedla celodenní 
přednášku o právní úpravě nájmu a pachtu pro Jednotu českých právníků, od září 2017 je lektorkou 
Institutu pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, kde vede přednášky na téma nájemních vztahů při 
hospodaření se státním majetkem.  

 
Přihlášky k účasti a konkrétní dotazy a podněty k tématu  

přijímá kancelář SU ČR do 15. ledna 2018. 
E-mailový kontakt: kancelar@soudci.cz     

telefon: 221 093 397 
 

Občerstvení zajištěno. 

Akci podporuje Česká spořitelna, a.s. 


