Kocián Šolc Balaštík
advokátní kancelář, s.r.o.
Jungmannova 24
CZ-110 00 Praha 1
tel.: +420 224 103 316
fax: +420 224 103 234
e-mail: ksbpraha@ksb.cz

POZVÁNKA

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. ve spolupráci s Unií podnikových právníků ČR Vás
zvou na seminář

„Smlouva o dílo podle NOZ“
který se bude konat dne 24. října 2013
v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10

8:30 – 9:00

Prezence účastníků

9.00 – 12.30

Program:
-

Na co nezapomenout při sjednávání smlouvy
Smlouva o dílo ve staronovém
Není dílo jako dílo aneb co je předmětem smlouvy, cena za dílo a její
změny
Převzít či nepřevzít, toť otázka?
přestávka 10:30 – 11:00
Jak ze smlouvy ven a rizika s tím spojená, smluvní pokuta vs. náhrada
škody
Zajišťovací instrumenty ve světle NOZ
Když už nic nepomáhá - soudní a rozhodčí řízení

Změna programu vyhrazena.
Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR a účast je bezplatná.
Na semináři se např. dozvíte, jak je podle NOZ možné sjednat změnu ceny díla v průběhu jeho
realizace, že NOZ zavádí nový postup v případě zmaření díla a jaké mohou být nově důsledky
„ztráty způsobilosti“ zhotovitele díla. Za povšimnutí stojí též otázka vlastnického práva k předmětu
díla, a to i s ohledem na novou úpravu absolutních majetkových práv v NOZ.

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, který si připravujeme pro
sebe.

Přednášející:
-

Dana Čiháková, advokátka
Ján Béreš, advokát
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Organizační informace:
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 18. 10. 2013, a to na e-mailovou
adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727,
mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR o.s., Na Hroudě 19, 100
00 Praha 10 (na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).

Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:
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.
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.
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