
Pozvánka na seminá ř

Obchodní smlouvy dle nového 
občanského zákoníku
6. listopadu 2013

Advokátní kancelá ř Clifford Chance ve spolupráci s Unií
podnikových právník ů ČR si Vás dovolují pozvat na seminá ř

Obchodní smlouvy dle nového ob čanského 
zákoníku

Termín: st ředa, 6. listopadu 2013
Čas: od 9:00 – 15:00
Místo: P řednáškový sál spole čnosti Pražská energetika a.s.

Na Hroud ě 1492/4, Praha 10

Přednášející:
JUDr. Tomáš Richter, LL.M., PhD.,
Of Counsel, Clifford Chance / Professor, Radboud Un iversity 
Nijmegen

Závaznou p řihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozd ěji do 31. 10. 2013 , 
a to na e-mailovou adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 
kontaktní osoba: Ing. K. Jiroutová, tel. 267053727, mobil 728 274 987  
nebo poštou na adresu: 
Unie podnikových právník ů ČR o.s ., Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 
(na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).

Doprava do místa konání: 
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 4 nebo č. 7 – výstupní 
stanice Kubánské náměstí. Další možnosti ze středu města  - tramvaj č. 22 a 24 –
výstup Kubánské náměstí. 

Těšíme se na setkání s Vámi.



Časový a odborný program:

8:30 – 9:00 Prezence účastníků

Dopolední blok - obecné právo obchodních smluv
• Předsmluvní odpovědnost
• Proces uzavírání smluv (včetně jednání za strany a zastupování stran)
• Substantivní ujednání a výklad smluv
• Procesní a další praktická ujednání
• Změny, postoupení a ukončení smluv
• Plnění smluv (včetně alternativ jako započtení) 
• Výjimky z povinnosti plnit
• Práva vyplývající z porušení povinnosti plnit
• Neplatnost a neúčinnost smluv
• Promlčení práv ze smluv

Odpolední blok – zajišt ění dluh ů v obchodní kontraktaci
Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku 
• obecně
• kvázizajištění
• osobní zajišťovací instrumenty
• věcněprávní zajišťovací instrumenty

Seminář se uskuteční výhradně v českém jazyce. 

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.

Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR s uhrazenými závazky k 31. 10. 13 činí 999,- Kč bez DPH
Pro členy UPP ČR s neuhrazenými závazky k 31. 10. 13 činí 1.699,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR činí 2.199,- Kč bez DPH

Organiza ční zajišt ění seminá ře:

Unie podnikových právníků ČR o.s. - www.uppcr.cz
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

Upozorn ění: 
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. 


