
 
 

                                                          
 

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

P O Z V Á N K A 
   

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,   
Unie podnikových právníků ČR Vás tímto srdečně zve na odborný webinář na téma 

 

             „Velká novela zákona o obchodních korporacích 
výběr hlavních změn týkajících se zejména akciových společností  

 
s JUDr. Petrem  Čechem, Ph.D., LL.M. 

středa 11. listopadu 2020  
 

Časové rozvržení 
  
08:30  - 09:00 přihlášení účastníků (příp. prezence) 
09:00 – 10:30 přednáška  
10:30 – 10:45 přestávka na kávu 
10:45 – 12:15 přednáška  
12:15 – 13:00 přestávka na oběd 
13:00 – 14:30 přednáška  
14:30 – 14:45 přestávka na kávu 
14:45 – 16:15 přednáška 
 
Dozvíte se více o následujících tématech:  
 

- tvorba a rozdělení vlastních zdrojů  
- postavení členů volených orgánů, zákaz konkurence 
- druhy akcií a (omezení) nakládání s nimi 
- právo na vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy, jmenovat / odvolat členy volených 

orgánů, akcionářská žaloba, další akcionářská práva 
- valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, 

osvědčování notářským zápisem, protest) 
- povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace 
- monistický systém řízení a správy 
- další změny 

 
Pokud máte k tématu konkrétní dotaz, zašlete ho, prosíme, předem na info@uppcr.cz . Závěrem 
webináře JUDr. Petr Čech Vaše dotazy zodpoví. 
 



Účastnický poplatek bude fakturován po skončení akce:  
Pro členy UPP ČR činí     1.200,- Kč bez DPH                
Pro nečleny UPP ČR činí     2.900,- Kč bez DPH   
   
 
Přihlásit se můžete k online účasti prostřednictvím odkazu: 
https://forms.gle/DF2jvLAMkduv33H37 do 6. 11. 2020.  
 
V případě uvolnění opatření Vám nabídneme možnost osobní účasti na místě v přednáškovém 
sále společnosti Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10.  
 

Upozornění:  
Účast na webináři 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.  
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

JUDr. Marie Brejchová, LL. M.  

prezidentka UPP ČR 

 

Unie podnikových právníků ČR z. s.  
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821  
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10  
IČO: 00552496, DIČ CZ00552496 

www.uppcr.cz   

 
 
 
 
 
Kontaktní osoba: Kateřina Jiroutová, mobil +420 728 274 987, info@uppcr.cz    
 


