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Vás zve na odborný webinář: 

 
AKTUÁLNÍ JUDIKATURA KE KAPITÁLOVÝM 

SPOLEČNOSTEM 

 
Termín:   8. února 2022 (od 9:00 do 12:30 hod) 
 
Přednášející:  JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D., odborný asistent na katedře 

soukromého práva a civilního procesu PF UP a advokát 
v Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 

 
Cíl webináře:  Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuální judikaturou 

vrcholných českých soudů ke kapitálovým společnostem, a to i 
ve světle velké novely zákona o obchodních korporacích, která 
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021.  

 
Obsah webináře:    

Webinář se zaměřuje na významná aktuální rozhodnutí 
vrcholných českých soudů v otázkách kapitálových společností 
(společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti), 
zejména pak v otázkách jednání za kapitálovou společnost, 
v otázkách podílů či akcií vydaných kapitálovou společností, 
fungování nejvyššího orgánu kapitálové společnosti, respektive 
volených orgánů kapitálové společnosti, a na dopady těchto 
soudních rozhodnutí na podnikatelskou praxi. 
 

Místo konání: On-line přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických 
materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře 
na e-mail).  Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné 
sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče  
přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo 
sluchátka). 
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 
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Cílová skupina:  Webinář je určen pro podnikové právníky, advokáty či jiné 

zájemce o obor korporačního práva. 

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 3. února 2022 

 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze: 

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniJudikaturaKZakonuOObchodnic

hKorporacich.html 

 

 

Kontakt:           

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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