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

POZVÁNKA NA SNÍDANI

Unie podnikových právníků ČR o. s. ve spolupráci s Ernst & Young s.r.o. si Vás tímto dovolují
pozvat na pracovní snídani, která se bude konat v prostorách společnosti Ernst & Young s.r.o., na
adrese Karlovo nám. 10, Praha 2, dne 30. 5. 2012, od 8,30 do 11,00 hod., jejímž tématem bude

„Role soudního znalce při soudních sporech a arbitrážích“

Program:

8,30 – 9,00 hod.

Prezence účastníků

9,00 – 9,05 hod.

Zahájení, představení hostitelské společnosti a přednášejících

9,05 – 11,00 hod.

1. Škoda a ušlý zisk podle obchodního práva, předvídatelnost, rozumná
odhadnutelnost škody a ušlého zisku, odvracení a zmírnění škody
2. Úloha konzultanta a nezávislého znalce, postavení znalce v ČR a
v zahraničí
3. Metody ke stanovení škody a ušlého zisku
4. Obsah posudku a nutné podklady pro jeho vypracování, součinnost
zúčastněných stran
5. Případové studie k problémům dvojího započtení škody a ušlého zisku, co
je ekonomicky možné zohlednit do stanovení škody, zohlednění nákladů na
soudní řízení, fixní a variabilní náklady, zohlednění následných událostí,
zdanění přijaté náhrady, diskontní sazba a úročení škody a ušlého zisku

Přednášející:
Petra Wendelová je partnerkou oddělení transakčního poradenství v České
republice se zaměřením na asistenci při akvizicích a divesticích, projektové
financování a oblast mezinárodních arbitráží a soudních sporů o náhradu škody.
Během své praxe vedla významné projekty fúzí/akvizic a podnikového oceňování.

Boris Mišun je výkonným ředitelem divize transakčního poradenství společnosti
Ernst & Young a zároveň ředitelem znaleckého ústavu E & Y Valuations s.r.o., kde
se specializuje na fúze/akvizice, oceňování v rámci obchodního práva a soudní
spory a arbitráže. Je rovněž soudním znalcem na oceňování podniků.

Jan Zadražil je senior konzultantem v oddělení transakčních poradenských služeb
Ernst & Young v České republice. Specializuje se především na projekty zaměřené
na oceňování podniků, hmotného a nehmotného majetku (včetně finančních
derivátů) a také na oceňování pro účely soudních sporů a arbitráží.

Místo konání: Ernst & Young s.r.o., Karlovo nám. 10 (4. patro), Praha 2
Účastnický poplatek: zdarma

Svoji účast prosíme potvrďte nejpozději do 20. 5. 2012, na elektronické adrese info@uppcr.cz,
nebo fax. č. 267 053 377, tel. č. 267053727, mob. tel. č. 728 274 987, kontaktní osoba ing. K. Jiroutová.
Počet míst je omezen. Akce se můžete zúčastnit jen v případě, že budete mít od nás potvrzenou
účast.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

