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OBCZAN LIVE – DUBNOVÁ INTERPRETAČNÍ BESEDA
23. 3. 2015 /

Admin Tým

Příští interpretační beseda se bude konat 14. dubna 2015 v aule PrF MU v Brně, tentokrát pod záštitou místopředsedy
Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy
Stejný formát, jako měla první interpretační beseda v Praze na PFUK, chceme nyní zopakovat v Brně.
Místo: Aula Právnické fakulta Masarykovy univerzity
Datum: 14. dubna 2015
Čas: 14:00–17:30
Formát:
Panelová diskuse s aktivní účastí publika. Každé téma bude na úvod krátce shrnuto odborným referentem, který popíše současnou
právní úpravu a dosavadní publikované texty. Následně bude téma diskutováno pozvanými účastníky panelu i publikem. Do
diskusního panelu zveme významné akademiky, praktiky a soudce.
Program a referenti:
●

●

●

●

●
●

Lze si sjednat režim jednostranné změny obchodních podmínek i u smluv, které nesplňují podmínky § 1752 NOZ?
(Mgr. Petr Měšťánek; Kinstellar)
Pokud společenská smlouva mlčí ve věci možnosti vlastnictví více podílů, může společník nabýt další podíl stejného
druhu bez předchozí změny společenská smlouvy? (Mgr. Jan Juroška; Kinstellar)
V jakém rozsahu odpovídá dodavatel za újmu způsobenou poddodavatelem a v jakém rozsahu naopak odpovídá
přímo poddodavatel za újmy způsobené objednateli? (Mgr. Richard Baček; Siemens)
Vztahují se pravidla o střetu zájmu podle ZOK také na společníka/akcionáře kapitálové obchodní korporace; a v jaké
rozsahu? (Mgr. Jiří Remeš; JŠK)
Kdy je nutný souhlas nejvyššího orgánu s převodem části závodu (JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.; PF UK)
Vztahuje se ochrana nabyvatele podle § 984 NOZ i na převody a zápisy práv provedených před 1. 1. 2015? (JUDr. Pavel
Koukal, Ph.D.; PrF MU)

Změna programu vyhrazena.
Registrace:
Účast je zdarma, avšak z kapacitních důvodů je třeba se registrovat ZDE.
Živý přenos:
Avizovaný streaming na PF UK a na internetu se bohužel z technických důvodů nepodařilo zajistit.
Na příští interpretační besedy průběžně sbíráme návrhy na témata i referenty. Pokud nějaké máte, prosíme, dejte nám vědět na
redakce@ obczan.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
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