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:

Základy právní úpravy jednání (za) podnikatele a náhrady
škody v podnikání
Kód: 19020102
Termín konání:

1. února 2019 - v době od 9:00 – 16:00 hodin
(prezence od 8:30 hod.)

Místo konání:

Bredovský dvůr (konferenční místnost Sydney)
Olivova 2096/4, Praha 1

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK,
spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová a spol.,

Obsah přednášky: naleznete na druhé straně
Cena:

2.450,- Kč
Cena pro člena Unie spolků insolvenčních správců 2.050,- Kč
(ke všem částkám bude připočteno DPH ve výši 21%)

Cena oběd (polévka a hlavní chod):
151,- 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 28.1.2019.
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou adresu k úhradě.
Platbu nutno provést do 29.1.2019 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:


 Zastupování obchodní společnosti členem statutárního orgánu





rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu
způsob zastupování a jeho nedodržení
vnitřní omezení a jejich nedodržení
zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování

 Smluvní / zákonné zastoupení podnikatele / společné otázky





prokura / filiální prokura
zastoupení osobami pověřenými určitou činností při provozu závodu
plná moc a její náležitosti, určitost i forma
kdy jednání (ne)váže zastoupeného (jak spolehlivě projevit, že
jednáním má být vázán zastoupený, nikoliv zástupce)
 jak přesně v písemném právním jednání označit osobu podepisující za
podnikatele a důvod jejího oprávnění zastupovat

 Náhrada škody
 pojem škody, rozsah a způsob její náhrady
 meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
 náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou,
kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku
(subdodavatelem) / při své činnosti
 příčinná souvislost
 kontraktní vs. deliktní odpovědnost (vs. úmyslné jednání proti dobrým
mravům)
 vybrané zvláštní skutkové podstaty odpovědnosti za škodu

