
Obchodní společnost a  
rekodifikace soukromého práva
Náš jednodenní seminář vás provede rekodifikací soukromého práva, zejména 
občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Prostřednictvím 
konkrétních příkladů vám usnadní orientaci v pravidlech účinných od roku 2014.

The Academy

Proč právě Akademie? 

V PwC máme v oblasti právního 
poradenství bohaté zkušenosti 
a své klienty pravidelně 
vzděláváme z hlediska 
praktických zkušeností i 
nejnovějších trendů. Všechny 
semináře obsahují kromě 
teoretického výkladu i 
případové studie zaměřené  
na aplikaci v praxi.

Benefity pro vás a vaši společnost
Po absolvování semináře budete:

• Moci využít nových pravidel fungování vaší společnosti / vašeho koncernu
• Mít výhodu spočívající v povědomí o novinkách smluvních vztahů
• Schopni reagovat na požadavky vašich obchodních partnerů
• Mít jasný přehled o krocích, které je nutné učinit ve vztahu k orgánům veřejné moci

Dopolední část:
• Seznámení s podstatou rekodifikace - důvody, struktura a rozsah změn, terminologie
• Smluvní vztahy podle nových pravidel - od vyjednávání podmínek až po ukončení smluv
• Praktické příklady vybraných smluvních typů - koupě a prodej, zhotovení díla, nájem 
• Dopady porušení zákonných a/nebo smluvních povinností, bezdůvodné obohacení

Odpolední část:
• Nemovitosti a nová pravidla, věcná práva – vlastnictví či právo stavby, novinky v zajištění 
• Zákon o obchodních korporacích - novinky v obchodních společnostech
• Vymezení orgánů obchodních společností a jejich činnosti
• Změny v odpovědnosti a ručení statutárních orgánů

Program semináře 



Detaily
Datum a místo konání:                 12. prosince 2013 v Praze
                                                                 13. prosince 2013 v Brně

Čas konání:                                           9:00 - 16:30 hod. 
Jazyk:     čeština
Cena semináře:        4 900,- Kč + DPH 

Cena semináře zahrnuje studijní materiály, dopolední a 
odpolední občerstvení.  
Za účast na jednom dni semináře získáváte 8 CPD bodů 
pro váš rozvoj (Continuous Professional Development).

Jak si rezervovat místo?
Pro rezervaci účasti vyplňte registrační 
formulář na našich webových stránkách  
www.pwc.cz/academy.  
V případě otázek nám napište email na adresu 
the.academy@cz.pwc.com nebo kontaktujte 
Darii Šaškovou, tel: +420 251 152 446.
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Mgr. Petr Kincl

Petr  Kincl je vedoucím advokátem 
advokátní kanceláře PwC Legal. Petr je 
zkušeným advokátem s praxí nejen  
v České republice, ale i v dalších zemích. 
Specializuje se na evropské právo, právo 
korporací, antitrust a sektorové 
regulace. Rekodifikaci soukromého 
práva vám přiblíží způsobem 
obohaceným o jeho odborné znalosti  
a zkušenosti, které získal během své 
advokátní praxe a poradenství s klienty.

Mgr. Petr Glogar

Petr Glogar je členem brněnského týmu 
kanceláře PwC Legal. Má bohaté 
zkušenosti s právním poradenstvím  
se zaměřením na obchodní právo a 
související smluvní vztahy, fúze  
a akvizice a dále na právo pracovní.  
S novou právní úpravou je podrobně 
seznámen a díky svým předchozím 
zkušenostem je schopen výklad 
přizpůsobit potřebám praxe.

Mgr. Miloš Sochor
Miloš Sochor je členem brněnského 
týmu PwC Legal. Specializuje se nejen  
na obchodněprávní problematiku,  
ale dlouhodobě se věnuje i otázkám 
regulatorním. Má odborné znalosti a 
zkušenosti se zastupováním klientů 
před orgány veřejné moci. V souvislosti  
s rekodifikací soukromého práva vám 
může poskytnout cenné rady, jak řešit 
aktuální problémy.

Kdo vás bude školit?
Specialisté z advokátní kanceláře PwC Legal.

Cílem kurzu je seznámit s danou problematikou zejména 
jednatele a členy představenstva obchodních společností. 
Dále je vhodný pro finanční či obchodní ředitele a 
vrcholový management. Program semináře je zaměřen na 
ucelené seznámení se zásadními novinkami a poskytnutí 
praktických rad a návodů, jak v nejbližší době postupovat 
při přizpůsobení se novým pravidlům.

Komu je kurz určen?


