
 

  Partneři projektu: 
    

   www.glatzova.com  

Turné byznys snídaní PRÁVO V PRAXI PODNIKATELE je určené 
manažerům a top managementu firem. Naši zkušení právníci pro Vás 
připravili tematické setkání, které by Vám mělo pomoci v lepší 
orientaci v problematice právních předpisů, jež bezprostředně 
ovlivňují Vaše podnikání… Ve vašem regionu.   
 

Sejdeme se na snídani… 
Ústí nad Labem - Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 
 
 

Klíčová témata:  
Pohledávky v kostce  
Společnost a její společník  
Smlouvy (Právní minimum ke smlouvám obecně) 
Zcela nové obchodní právo účinné od 1. 1. 2014 
 

4. června 2013 
od 9:00 hod  
Cena: 500,- Kč/ osoba  
 

Přednášející:  
Mgr. Ing. Markéta Tvrdá  
JUDr. Martin Dančišin 
Mgr. Jindřich Král  
Glatzová & Co., s.r.o. 
 

Registrace:  
E-mailem roadshow@glatzova.com  
(do předmětu zprávy uveďte město, kde 
se chcete akce zúčastnit) nejpozději do 
týdne před plánovaným termínem akce.  

www.glatzova.com/akce   

Program:  
 

8:30 Snídaně pro účastníky 

9:00 
Start semináře  
BLOK I. – pohledávky 

9:45 Coffee Break I. 

10:00 
BLOK II. – společnost  
a její společník 

10:45 Coffee Break II. 

11:00 
BLOK III. – 
smlouvy 

11:45 
Diskuse, závěr 
semináře 

 

Dozvíte se:  
POHLEDÁVKY: Jak správně postoupit 
pohledávky? Kdy a jak lze pohledávku 
platně započíst? Co dělat s nedobytnou 

pohledávkou? Jak správně uplatnit 
pohledávku v insolvenčním řízení? Jaká 
jsou pravidla pro daňový odpis 
pohledávek? Kdy lze odepsat 
pohledávku za zahraničním subjektem, 
který je v insolvenci? Co je to 
kapitalizace pohledávek a jak ji správně 
provést? Co je příplatek mimo základní 
kapitál a jak jej správně provést? Co 
nového ve vztahu k pohledávkám 
přinese od ledna 2014 zcela nový 
občanský zákoník?  
 

SPOLEČNOST A JEJÍ SPOLEČNÍK: Jaká 
práva a povinnosti má společník ke své 
společnosti? Kdo je ovládající osoba a co 
z toho plyne? Co je zpráva o vztazích 
mezi propojenými osobami a proč je 
potřeba ji vypracovat? Jak správně 

vyplácet dividendy a jiné kapitálové 
fondy? Jaká jsou pravidla pro uzavírání 
smluv ve skupině a s členy orgánů? Kdy 
společník/akcionář ručí za závazky 
společnosti? Jak se změní postavení 
společníka po 1. 1. 2014 a na co bude 
potřeba si dát pozor?  
 
PRÁVNÍ MINIMUM KE SMLOUVÁM 
OBECNĚ: Kdy je smlouva uzavřena?  
Kdo může za společnost smlouvu 
uzavřít? Lze smlouvu vždy ukončit?  
Jaká je odpovědnost za porušení 
povinností ze smlouvy? Sjednávat 
rozhodčí doložky ve smlouvách? Jak se 
změní pravidla uzavírání smluv  
po 1. 1. 2014? 
 

mailto:roadshow@glatzova.com

