
 

 

8. srpna Věcná práva, převody vlastnického práva a nemovitosti 
O kolik silnější bude ochrana nabyvatelů nemovitostí a jiných věcí oproti současnosti? 
Přednášející: Mgr. Ondřej Dušek 

Registrace  
do 5. srpna 

 

 Zásada superficies solo cedit – jak se promítne do praxe převodů nemovitostí? 
 Co znamená pro spoluvlastníky zrušení předkupního práva? 
 Jaké jsou praktické dopady nové úpravy nakládání s byty? 
 Jak bude využitelné právo stavby? 
 Posílení postavení zástavních věřitelů 

15. srpna Pozor na odpovědnost podle nové úpravy korporací  
Nová úprava práva korporací – dopad na koncerny a členy managementu a jejich 
odpovědnost 
Přednášející: JUDr. Adéla Krbcová  

Registrace  
do 12. srpna 
 

 Nová úprava corporate governance 
 Povinnosti a odpovědnost členů statutárních orgánů 
 Nová úprava koncernů, odpovědnost vlivných a ovládajících osob 
 Odpovědnost členů managementu a koncernu v případě insolvence 

22. srpna Smlouvy  
Jak se změní práce se smlouvami podle NOZ? Praktické dopady nové právní úpravy  
na přípravu a vyjednávání smluv 
Přednášející: Mgr. Ondřej Majer 

Registrace  
do 19. srpna 

 Změna konceptu a struktury smluvního práva a její praktické dopady  
 Praktické dopady posílení autonomie vůle, nové pojetí právního jednání a neplatnosti smluv 
 Ochrana slabší strany  
 Uzavírání smluv, nové způsoby kontraktace a předsmluvní odpovědnost 

29. srpna 
 

Pohledávky a jejich zajištění  

Jak se změní práce s pohledávkami podle NOZ?  

Jak nově pracovat se zajištěním, na co dát pozor a čeho využít. 

Přednášející: Mgr. Ondřej Majer 

Registrace  
do 26. srpna 
 

 Dispozice se závazky a pohledávkami 
 Zajišťovací a utvrzovací prostředky a jak s nim pracovat 
 Základní změny v oblasti zástavního práva 
 Základní praktické dopady insolvenčního práva a nové úpravy korporací 

 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI 
Cyklus pracovních snídaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snídaně se konají vždy od 9:30 do 11:00 v prostorách advokátní kanceláře na adrese:  
Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1.  
 
Registrovat se můžete na adrese: ernestova@peterkapartners.cz nebo na telefonu 246 085 325. 
Účast na akci je bezplatná. 


