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.
POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
Unie podnikových právníků ČR z. s. ve spolupráci s advokátní kanceláří Taylor Wessing Vás tímto srdečně zve na
odpolední seminář

„Smlouva o dílo – praktické zkušenosti, aktuální otázky a
související judikatura“
který se bude konat dne 11. září 2017 v prostorách společnosti Siemens, s.r.o. ,
Siemensova 1, Praha 13 – budova E (ta menší) v zasedací místnosti E.335 ve třetím patře
od 14:00 do 16:00 hodin

Témata semináře
1. Essentialia negotii smlouvy o dílo
Náležitosti
Co se rozumí dílem
Kogentnost a dispozitivnost ustanovení
2. Provádění díla zhotovitelem
Součinnost objednatele
Příkazy objednatele
Kontrola objednatele
Řádná péče zhotovitele – upozornění na nevhodnost věci / příkazu
3. Vlastnické právo k dílu – kdy přechází
4. Provedení díla
Kdy je dílo provedeno
Kdy je dílo dokončeno
Kdy je dílo předáno / převzato
5. Cena za dílo

6. Vady díla
Záruční doba a reklamace
Přístup k reklamovaným vadám
Reakce na reklamaci
Komunikace s objednavatelem
Součinnost při reklamaci a odstraňování vad
Povinnost odstraňovat vady
7. Stavba jako předmět díla
Postřehy z praxe
Čeho se vyvarovat při vyjednávání SOD
Soudní spory
8. Dotazy a prostor pro diskuzi

Prezentuje:
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner AK
Změna programu vyhrazena.
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.

Organizační informace:

Svoji účast, prosíme, potvrďte do 5. září 2017 na e-mailové adrese info@uppcr.cz, kontaktní osoba K. Jiroutová
tel.: 267 053 727, mobil 728 274 987. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity zasedací místnosti.
Pro účastníky nebude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR
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 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496

