Unie spolků insolvenčních správců, z. s.,
si dovoluje prostřednictvím společnosti ACCRETION s.r.o. pozvat všechny insolvenční správce, jejich asistenty a další
širokou odbornou veřejnost zajímající se o novinky a praxi v insolvencích, na seminář s názvem:

Péče řádného hospodáře a další povinnosti členů
statutárních orgánů a dalších osob
a podnikatelská seskupení
Ostrava
Kód: 18121430
Termín konání:

14. prosince 2018 - v době od 9:45 – 16:45 hodin
(prezence od 9:15 hod.)

Místo konání:

Kulturní dům AKORD,
nám. SNP 1, Ostrava – Zábřeh

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK,
spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová a spol.,
poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro NOZ

Obsah přednášky: naleznete na druhé straně
Účastnický poplatek

2.275,- Kč
Cena pro člena Unie spolků insolvenčních správců 1.875,- Kč
(k částce bude připočteno DPH ve výši 21%)
Cena oběd (polévka a hlavní chod):
90,- Kč
(k částce bude připočteno DPH ve výši 15%, obědy nejsou povinnou
součástí účastnického poplatku

Přihlásit se můžete prostřednictvím přiložené přihlášky na adresu: seminare@accretion.cz nejpozději
do 10. 12. 2018.
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou adresu k úhradě.
Platbu nutno provést do 10. 12. 2018 na účet číslo: 249438382/ 0300 vedený u ČSOB, a.s. Opava, pod
variabilním symbolem – číslo zálohové faktury (do poznámky uveďte jméno plátce). Daňový doklad bude
předán při prezenci.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den včetně podkladů, občerstvení během školících bloků a nelze jej
vrátit.

Své návrhy na obsah přednášky a dotazy ke zpracování prosím zašlete v době co nejkratší na
adresu: info@uniespravcu.cz nebo seminare@accretion.cz

Děkujeme a budeme se těšit na vaši účast na semináři.

Obsah přednášky:

 péče řádného hospodáře (včetně pravidla podnikatelského úsudku) a její
praktické projevy (např. kterak unést důkazní břemeno o vynaložené péči)
 náhrada způsobené újmy a možnost modifikovat její rozsah a způsob
 další důsledky porušení péče (vydat prospěch, diskvalifikace z funkce)
 (sankční) ručení člena orgánu za dluhy společnosti, včetně za neřádné
odvracení hrozícího úpadku
 společnická žaloba na člena orgánu a hmotněprávní možnosti žalujícího
společníka
 přímá odpovědnost členů statutárních orgánů vůči třetím osobám za škodu
způsobenou při výkonu funkce pro společnost
 povinnost loajality společníků, její projevy a důsledky porušení
 vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika
 koncernové „privilegium“ (koncept
předpoklady, důsledky, úskalí

Rozenblum

v českém

právu)

–

 nástroje ochrany mimostojících společníků
 povinnosti vlivných / ovládajících a řídících osob při odvracení hrozícího
úpadku ovlivněné / ovládané / řízené společnosti a odpovědnost za jejich
porušení

