
PROGRAM
08:30–09:00 Registrace účastníků a snídaně 
09:00–09:20 Stručná historie rekodifikačního procesu, hlavní principy a představení 

vystupujících / Michaela  FUCHSOVÁ, advokátní a patentová kancelář VYSKOČIL, 
KROŠLÁK a spol.  

09:20–09:50 Nové možnosti v právní úpravě právnických osob dle zákona o obchodních 
korporacích i nového občanského zákoníku  
/ Martin KOFROŇ, KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

09:50–10:00 Diskuse  
10:00–10:30 Úprava smluvního práva podle nového občanského zákoníku – nové možnosti, 

nová rizika / Ondřej MAJER, PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář
10:30–10:40 Diskuse  
10:40–11:00 Coffee Break 
11:00–11:30 Superficies solo cedit a další revoluční změny v úpravě právních vztahů 

k nemovitostem (absolutní majetková práva)  
/ Vladimír NYČ, advokátní kancelář BIRD&BIRD, s.r.o. 

11:30–11:40 Diskuse  
11:40–12:10 Nové možnosti v oblasti správy cizího majetku (svěřenectví)  

/ Iva  JAVORSKÁ, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
12:10–12:30 Závěrečná diskuse  
12:30–13:30 Oběd formou bufetu  

JAK NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH 
KORPORACÍCH OVLIVNÍ FUNGOVÁNÍ FIREM V ČESKÉ 
REPUBLICE?
• Zásadní změny se týkají jak právnických, tak i fyzických osob  

– kdy a jak na ně vedení firem má reagovat? 
• Jakým způsobem budou muset být upraveny smlouvy s klienty a dodavateli? 
• Jak lze nově upravit vnitřní poměry společností? 
• Co nesmí uniknout Vaší pozornosti, jste-li vlastníkem či uživatelem nemovitosti? 
• Jaké jsou možnosti v oblasti správy cizího majetku?  

termín: pátek 20. září 2013, 8h30–13h30
místo: hotel Century old town prague, na poříčí 7, praha 1      

Ke dni 1. 1. 2014 nabudou účinnosti nové 
právní předpisy, z nichž nejvýznamnější 
je nový občanský zákoník (zák.č. 89/2012 
Sb.) a zákon o obchodních korporacích 
(zák.č. 90/2012 Sb.), které tvoří pilíře 
zásadní rekodifikace soukromého práva 
v České republice. Nový občanský 
zákoník bude nadále upravovat i vztahy 
mezi podnikateli při jejich podnikatelské 
činnosti a spolu se zákonem o obchodních 
korporacích zcela nahradí doposud tuto 
oblast upravující obchodní zákoník, který 
se ruší. Cílem kulatého stolu je informovat 
účastníky o nejdůležitějších změnách, 
poskytnout návod, jak se na ně připravit 
a zohlednit je v životě firem. 

—
Simultánní překlad je zajištěn. Poplatek 
činí 1 000 Kč bez DPH pro členy a 2 000 Kč 
bez DPH pro nečleny. Úhradu účastnického 
poplatku Vám budeme fakturovat 
po konání kulatého stolu. Zrušení přihlášek 
přijímáme do dvou dnů před termínem 
konání akce, poté Vám budeme nuceni 
účtovat storno ve výši 100 % účastnického 
poplatku. 

noVÝ oBčanskÝ 
zákoník 2014

CHAMBREDECOMMERCE
FRANCO-TCHÈQUE
FRANCOUZSKO-ČESKÁ
OBCHODNÍKOMORA

KULAtÝ StůL NA tÉMA:  


