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Vážené dámy, vážení pánové,

jako podnikový právník nesete zodpovědnost za soulad všech činností Vaší společnosti s právními předpisy.
Je nutné, abyste obsáhl(a) velmi široký záběr právních oborů. Máte k dispozici aktuální informace z pracovního, občanského a obchodního práva? Je činnost Vašeho právního oddělení optimální?

Institute for International Research Vás zve na odbornou konferenci „Podnikové právo v praxi“, která se
uskuteční ve dnech 22. – 23. ledna 2008 v hotelu Crowne Plaza Prague Hotel v Praze. Zástupci renomovaných
firem a špičkoví odborníci z oboru s Vámi budou diskutovat o nejproblematičtějších oblastech agendy podnikového práva a optimálním nastavení a organizaci právních služeb ve společnosti.

Na konferenci se zaměříme mimo jiné na následujícími otázky:
• Jaké jsou pravomoci podnikového právníka a optimální způsob organizace jeho práce v rámci společnosti?
• Kdy je vhodné využít externích právních služeb a jaká rizika to obnáší?
• Jak ovlivní chystaná rekodifikace občanského zákoníku práci podnikového právníka?
• Jak optimálně ošetřit obchodní vztahy a předejít vzniku pohledávek?
• Jaké jsou nejpalčivější problémy pracovního práva v agendě podnikového právníka a jak je řešit?

Využijte možnosti k setkání se svými kolegy a načerpejte důležité informace na konferenci „Podnikové právo
v praxi“. Těším se na setkání s Vámi.

S přátelským pozdravem

Mgr. Eva Mejdrová
Conference Producer
Institute for International Research

P.S.: Získejte aktuální informace, inspirujte se zkušenostmi kolegů!
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ÚTERÝ 22. LEDNA 2008
Předsednictví: JUDr. Helena Hrabánková, ředitelka
právního oddělení, Zentiva, a.s., Praha

Plánované změny v občanském zákoníku
a jeho dopady na podnikové právo

Od 8.30 hod.
Přivítání a výdej podkladů ke konferenci

11.30 hod.

9.00 hod.

Získejte informace o probíhajících přípravách
rekodifikace občanského zákoníku

Uvítací projev Institute for International Research a předsedy
dne

Práce podnikového právníka
a jeho postavení ve společnosti
9.10 hod.

Systém a organizace právní služby v rámci
společnosti

• Stav prací na osnově občanského zákoníku
• Myšlenkový základ rekodifikace
• Nejdůležitější navrhované změny v soukromém právu
• Předpokládané dopady navrhovaných změn pro praxi
• Uvažovaný termín účinnosti, přechodné období
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Katedra obchodního práva,
Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
12.30 hod. Společný oběd

• Organizace poskytování právní služby ve společnosti
– decentralizovaná/centralizovaná organizace – výhody
a nevýhody
• Vykonávání právních služeb různými specializovanými útvary
ve finanční instituci
– začlenění právní služby do struktury
společnosti

Příklad
z praxe

– dělba práce a spolupráce s ostatními
specializovanými útvary
• Postavení, kompetence a pravomoci podnikového právníka
• Jakými nástroji zajistit efektivní spolupráci právního oddělení
(podnikového právníka) s ostatními odděleními společnosti?
• Efektivní organizace práce v právním oddělení
• Spolupráce právního oddělení s externími advokátními
kancelářemi
– politika angažování advokátních kanceláří
– politika odměňování externích právních služeb

Zorientujte se v obchodním právu a zaveďte
efektivní management pohledávek
13.30 hod.

Obchodní právo v rámci EU a mezinárodní
smlouvy
• Vliv EU na úpravu obchodního práva České republiky:
– přímo účinná nařízení Evropského společenství
– nařízení nutná implementovat do českého právního řádu
a způsob jejich implementace
– předpokládaný vývoj obchodního práva v rámci EU
a celosvětově
• Obchodní vztahy se zahraničím:
– specifika a typy obchodních vztahů překračujících hranice ČR
– mezinárodní obchod a legislativa
– typy mezinárodních smluv a podmínky jejich uznávání
(klausule o výběru práva a sídla soudu)

JUDr. Iva Štěpánková, ředitelka právního odboru,
Komerční banka, a.s., Praha

Referent kontaktován

10.10 hod. Přestávka na kávu

Ošetřete optimálním způsobem Vaše
obchodní vztahy a předejděte vzniku
pohledávek!

10.30 hod.

Právní podpora dynamické obchodní
společnosti
• Úloha právníka v obchodní společnosti
• Hodnoty a potřeby společnosti vs. právní limitace
• Promítnutí hodnot společnosti do práce právníka
• Rozdíl v přístupu a možnostech interního a externího právníka
• Principy efektivní právní podpory
• Komunikace s klientem a zpětná vazba
Mgr. Petr Příhoda, General Counsel,
Vodafone Czech Republic, a.s., Praha

Příklad
z praxe

14.30 hod.

• Jaké obchodní vztahy je nutné v rámci společnosti ošetřit?
– typy obchodních vztahů a smluv
– nastavení smluvních podmínek a nejproblematičtější otázky
při tvorbě smlouvy
– identifikace a specifikace rizik ve smlouvách
• Hlavní nástroje účinné prevence vzniku pohledávek:
– jak a kdy ověřit platební morálku obchodních partnerů
– nástroje spolehlivé prevence vzniku pohledávek a jejich
smluvní ošetření
• Jakou roli hraje pojištění pohledávek v řízení dodavatelských
rizik?
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STŘEDA 23. LEDNA 2008
• Stěžejní promlčecí lhůty upravené obchodním zákoníkem
a jejich běh
JUDr. Jan Rakušan, senior právník,
T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha

9.00 hod. Úvodní řeč předsedy dne

Správa podniku z pohledu podnikového
právníka

15.30 hod. Přestávka na kávu
15.45 hod.

9.10 hod.

Efektivní management pohledávek – jak
naložit se vzniklou pohledávkou?

Problematika obsahu stanov akciové
společnosti

• Východiska pro volbu postupu proti dlužníkovi
– důkazní hodnota dokumentace pohledávky, běh
promlčecích a prekluzivních lhůt
• Možnosti mimosoudních postupů vůči dlužníkům
při zpožďování plateb
– zajištění pohledávek a příslušenství pohledávky
• Příprava a vyvolání příslušných řízení před oprávněným orgánem
– soudní řízení, správní řízení, rozhodčí řízení, exekuce
• Nestandardní průběh řešení pohledávky
– konkurs, likvidace, úmrtí dlužníka, kapitalizace pohledávky
– hlavní změny v Insolvenčním zákoně oproti Zákonu
o konkursu a vyrovnání
• Změny v osobě věřitele či dlužníka: postoupení pohledávky,
přistoupení k závazku, převzetí závazku
• Postup v případě veřejné dražby
• Průmět problematiky pohledávek do práva trestního
• Důsledky pohledávek pro účetnictví
Mgr. Jan Svoboda, Euphony Czech Republic a.s., Praha

• Charakteristika a právní úprava
• Obligatorní náležitosti stanov (např. sídlo společnosti,
předmět podnikání, akcie, svolávání valné hromady, rozdělení
zisku a úhrada ztráty)
• Fakultativní náležitosti stanov (např. vydávání různých druhů
akcií, odstoupení z výkonu funkce člena představenstva,
dozorčí rady, tvorba rezervního fondu, možnost usnášení
členů představenstva nebo dozorčí rady při jiné než
nadpoloviční většině hlasů přítomných, jednání mimo
zasedání)
• Doplnění a změny stanov (např. postupy, povinnosti
společnosti, práva akcionářů, změna stanov na základě jiných
právních skutečností, účinnost, zápis do obchodního rejstříku)
• Judikatura
Mgr. et Mgr. Eva Boháčová, právník společnosti,
Pražská teplárenská a.s., Praha
10.10 hod. Přestávka na kávu

16.45 hod.

Pracovní právo a rizika spojená
se zpracováním osobních údajů

Rozhodčí řízení jako speciální forma
zajištění pohledávek
• Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, v platném znění a další právní normy
upravující problematiku rozhodčího řízení
• Kdy je vhodné sepsat rozhodčí smlouvu?
• Jaká ustanovení by neměla chybět v rozhodčí smlouvě
sepsané Vaší společností?
• Jak postupovat v případě rozhodčího řízení?
• Přínosy a hrozby rozhodčího řízení pro podnik?
• Má rozhodovat jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí
soud?
JUDr. Vojtěch Trapl, Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o.; rozhodce Rozhodčího soud při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky, Praha
17.45 hod.
Závěrečné shrnutí prvního dne konference předsedou
17.50 hod. Následuje koktejl

KOKTEJL
Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve
na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální
výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře

10.30 hod.

Nejčastější otázky pracovního práva
• Náležitosti a možné komplikace při vzniku a trvání pracovního
poměru
• Pracovní smlouvy v teorii a praxi
• Možnosti a důsledky výpovědi a délka výpovědní doby
• Náhrada škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli
při výkonu práce
JUDr. Věra Hrouzková, ředitelka, HR Consult, s.r.o., Praha
11.30 hod.

Jak uchopit fenomén ochrany osobních
údajů?
• Zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění a aktuální problémy
ochrany osobních údajů
• Nejproblematičtější oblasti ochrany osobních údajů v praxi
– rizika při zpracování osobních údajů třetími osobami
– povinnosti správce neboli zpracovatele osobních údajů
– práva subjektů údajů, tzn. osob jejichž údajů správce
zpracovává a další
• Jaké sankce hrozí správci údajů při porušení povinností
plynoucích ze zákona?
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• Výkon dozoru v oblasti ochrany osobních údajů, odpovědnost
a postih správce a zpracovatele orgánem dozoru
• Náhrada škody
JUDr. Olga Sovová, vedoucí katedry management,
Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze,
spol. s. r. o, Praha
12.30 hod. Společný oběd

Workshop:

Evropské právo volné
hospodářské soutěže
ČTVRTEK 24. LEDNA 2008, 9.00 – 16.00 hod.

Pravidla volné hospodářské soutěže
a oblast veřejných zakázek
13.30 hod.

Jak předcházet porušování soutěžního
práva? Jak se vyhnout trestu?
• Rámec právní regulace ochrany hospodářské soutěže v ČR
a EU
• Nejčastější způsoby protisoutěžního jednání podniků v praxi
• Compliance programy jako nástroj prevence protisoutěžního
jednání
• Sankce a sankční politika Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže
• Nový leniency program jako nástroj odhalování
protisoutěžního jednání, ale i možnost úniku trestu
• Pravidla komunikace s Úřadem, pravidla jeho šetření
JUDr. Robert Neruda, ředitel Sekce hospodářské
soutěže, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
14.30 hod.

Právní úprava veřejných zakázek
• Přehled zákonů a prováděcích vyhlášek upravujících oblast
veřejných zakázek
• Průběh zadávacího řízení a jeho úskalí
• Využití rámcové smlouvy a opčního práva
• Jak správně požadovat a prokazovat kvalifikaci
• Role úřadu pro ochranu volné hospodářské soutěže v oblasti
veřejných zakázek
Mgr. Tomáš Machurek,
partner, ROWAN LEGAL, sdružení advokátů;
předseda, Asociace pro veřejné zakázky, Praha
15.30 hod. Zhodnocení druhého dne konference
15.40 hod. Konec konference

S kým se setkáte na naší konferenci
s podnikovými právníky
s komerčními právníky
se zástupci advokátních kanceláří
se zástupci poradenských společností

Pravidla hospodářské soutěže jako jeden
z nejdůležitějších regulačních nástrojů
pro fungování jednotného vnitřního
trhu EU
• Jaké je základní poslání pravidel hospodářské soutěže?
• Kompatibilita podmínek volné hospodářské soutěže
v ČR s legislativní úpravou EU
• Je poskytování veřejné podpory v souladu s ochranou
volné hospodářské soutěže?

Jak ovlivňují pravidla volné hospodářské
soutěže ekonomiku v ČR?
• Jak ovlivňují pravidla volné hospodářské soutěže
konkurenceschopnost českých firem
• Jaká jsou nejčastější provinění proti pravidlům volné
hospodářské soutěže v ČR a jak těmto situacím
předcházet?

Role a možné zásahy úřadu pro ochranu
volné hospodářské soutěže
• Jak jsou nejčastěji poručována pravidla volné
hospodářské soutěže a jak těmto situacím předcházet?
• Jaké sankce hrozí subjektům při porušení pravidel volné
hospodářské soutěže?
• Co zahrnuje tzv. leniency program pro potlačování
praktik nekalé hospodářské soutěže?

Ovlivňují Váš cílový trh kartelové
dohody?
• Kartelové dohody jako jeden z nejčastějších způsobů
porušování pravidel volné hospodářské soutěže
• Jak fungují kartelové dohody v praxi?
• Postavení antimonopolního úřadu v otázce kartelových
dohod
• Je výše sankcí dostatečně vysoká, aby postihla i mocné
a bohaté společnosti?
Příklad porušování volné hospodářské soutěže
z praxe
Odborné vedení:
Robert Pelikán, advokát,
Linklaters, v.o.s., advokátní kancelář, Praha
Václav Staňkovský, koncipient,
Linklaters, v.o.s., advokátní kancelář, Praha
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TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference: Podnikové právo v praxi
Úterý 22. ledna 2008, 8.30 – 17.50 hod., následuje koktejl
Středa 23. ledna 2008, 9.00 – 15.40 hod.
Workshop: Evropské právo volné hospodářské soutěže
Čtvrtek 24. ledna 2008, 9.00 – 16.00 hod.
Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů
za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent
je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem konference.
Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR:
CROWNE PLAZA PRAGUE HOTEL****, Koulova 15, 160 45 Praha 6
tel.: +420 296537111, fax: +420 296537535
sales@crowneplaza.cz, www.crowneplaza.cz

ODSTOUPENÍ

podpis

Přeji si informace e-mailem z oblasti práva
Pokud máte zájem dostávat informace z jiných oblastí, zaregistrujte se
na www.konference.cz
Konference se nemohu zúčastnit, objednávám
dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990,– Kč + DPH

Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 3.000,– Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem
konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých
důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne 29. 10. 2007.
Objednávám dokumentaci z minulých konferencí:
Finanční a daňová kontrola (9/2007), cena 3.990,– Kč + DPH

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za:
Registrace a cena:
konferenci
konferenci + workshop

zvýhodněná: do 5. 11. 07
23.995,– Kč + DPH
36.500,– Kč + DPH

zvýhodněná: 6. 11. 07 – 31. 12. 07
24.995,– Kč + DPH
37.995,– Kč + DPH

základní: od 1. 1. 08
25.995,– Kč + DPH
39.995,– Kč + DPH

Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto
v České republice. Prosíme – uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0758. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu.

VÁŠ KONTAKT NA NÁS
Přihláška:
Obsah konference:
Změny adresy/marketing:
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Mgr. Eva Mejdrová
Veronika Svítková
Bc. Magdalena Kopecká

konference@konference.cz
eva.mejdrova@konference.cz
veronika.svitkova@konference.cz
magdalena.kopecka@konference.cz

PŘIHLASTE SE ON-LINE: www.konference.cz

+420 222 074 555
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