
 
 

                                                          
 

 
 

U N I E   P O D N I K O V Ý CH  P R Á V N Í K Ů  Č R  z. s. 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
Unie podnikových právníků ČR z.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

„Novela zákona o obchodních korporacích“  
 

který se bude konat dne 12. 2. 2020 
v přednáškovém sále spol. Pražská energetika, a.s.,  Na Hroudě 4, Praha 10   

 
 
Časový a odborný program: 
 
8:30 – 9:00  Prezence účastníků 
9:00 – 16:00  Seminář včetně přestávek 
 
Program: 
 

- velká novela zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ohledem na: 
o tvorbu a distribuci vlastních zdrojů,  
o střet zájmů při zastupování společnosti,  
o vznik a zánik funkce člena voleného orgánu, smlouvu o výkonu funkce, odměňování 

a vyloučení z funkce, 
o nové povinnosti při úpadku společnosti a odpovědnost za jejich nesplnění, 
o podnikatelská seskupení a koncernové právo,  
o rozhodování per rollam, dodatečné hlasování a nové typy notářského zápisu, 
o povinnou a dobrovolnou zaměstnaneckou participaci, 
o monistický systém řízení a správy a.s. 

- nová evidence skutečných majitelů a dopady nesplnění povinnosti  
 

Přednášející:  

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva UK 

 

Změna programu vyhrazena. 
 
Vaše dotazy zasílejte předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si 
připravujeme pro sebe. 
 
 



 
 
 
 
 
Přihlásit se můžete  prostřednictvím odkazu https://forms.gle/pqXPtUg4ecqmuSro7  
nejpozději do 6. února.  

 
 
Účastnický poplatek za seminář -  bude fakturován po skončení akce:  
Pro členy UPP ČR činí                  1.290,- Kč bez DPH  
Pro nečleny UPP ČR činí    2.590,- 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 
Unie podnikových právníků ČR z. s. - www.uppcr.cz 
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821 
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496       
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.       
prezidentka UPP ČR 
 
 
 
 
Kontaktní osoba: Kateřina Jiroutová, mobil: 728 274 987, info@uppcr.cz  
 

         


