
Termín: 
čtvrtek 15. října 2020 od 8.00 do 13.00 hodin
Parkování: 
na okolních parkovištích (u OD Kaufland - za poplatek, 
či před Domem kultury města Ostravy)
Místo: 
kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava
(změna místa konání semináře vyhrazena)

Kontaktní osoby: 
Registrace: 
Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328, 
e-mail: l.kozak@khkmsk.cz
Úhrada registračního poplatku 
a organizační informace:
Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099, 
e-mail: seminare.ova@prkpartners.com

•   prostřednictvím registračního formuláře na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz
•   registrace je možná nejpozději do pondělí 12. 10. 2020
•   účast je možné zrušit nejpozději do 09. 10. 2020; následně je již možná pouze změna účastníka  

•   členové KH ČR:         968,- Kč (800,- Kč plus 21% DPH)
•   ostatní:                    1 452,- Kč (1 200,- Kč plus 21% DPH)
•   faktura Vám bude zaslána na e-mail použitý při registraci a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře

Registrace

V ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu semináře.

Podmínky přihlášení

PRK Partners a Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou
na další seminář

NOVELA ZÁKONA
O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
účinná od 1.1.2021

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

15. října 2020
od 8.00 do 13.00 hodin

Sídlo PRK Partners,
28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

Předmětem semináře budou změny zákona o obchodních korporacích ve znění poslední novely 
účinné od 1. 1. 2021. Probereme zásadnější změny tohoto zákona v kontextu praktických dopadů na obchodní 
korporace. Budeme se zabývat tématy jako je snížení administrativní zátěže při založení s.r.o., zástavou podílu 
a jinými věcnými právy spojenými s podílem, změnami v monistickém systému akciových společností a dalšími 
tématy z oblasti obchodního práva.

Přednášející:
Mgr. Jan Krömer, 
seniorní advokát se specializací 
na korporátní právo, PRK Partners s.r.o.

Přednášející:
Mgr. Jaroslav Seborský, 
advokátní koncipient, 
PRK Partners s.r.o.

Své dotazy týkající se přednášeného tématu 
nám prosím zasílejte na e-mail: 
jaroslav.seborsky@prkpartners.com

Vaše dotazy budou zodpovězeny během 
praktické části semináře.

Registrační poplatek

www.prkpartners.com www.khkmsk.cz

ÚČAST ON-LINE. Semináře je možné se zúčastnit rovněž online (formou webináře). V takovém případě Vám před 
seminářem na e-mail zašleme prezentaci a semináře se zúčastníte on-line přenosem. Otázky lze pokládat přednášejícím přes chat.
Prosíme Vás o sdělení, zda se na seminář dostavíte osobně či se připojíte online.
Možnost účasti on-line nelze pro účastníky v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členů KHKMSK.


