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Záznam webináře Odpovědnost členů volených orgánů kapitálových 

společností nejen ve světle novely ZOK  
aneb pro dobrotu na žebrotu? 

 

Jaké jsou povinnosti členů statutárních a jiných volených orgánů ve společnosti s ručením 

omezeným a akciové společnosti? Jaké změny v této oblasti přinese novela zákona o 

obchodních korporacích? 

 

Přednáší: JUDr. Jiří Kunášek, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Nahrávka webináře je zaměřena zejména na práva a povinnosti členů statutárních a 

kontrolních orgánů kapitálových společností – společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti, a to včetně úpravy práv a povinností ve smlouvě o výkonu funkce. Nahrávka se 

dále zabývá obsahem povinnosti péče řádného hospodáře a předpoklady pro vznik 

odpovědnosti za její případné porušení. 

 

Komu je záznam webináře určen:  

Nahrávka webináře je určena pro jednatele a členy dozorčí rady společností s ručením 

omezeným a členy představenstva a dozorčí rady, případně statutární ředitele a členy správní 

rady akciových společností a to bez ohledu na obor či oblast působení dané společnosti. 

Nahrávku doporučujeme také pro majitele společností s ručením omezeným a akciových 

společností. 

 

Program nahrávky webináře: 

Charakteristika voleného orgánu obchodní korporace 

Třídění volených orgánů; 

Působnost statutárního orgánu; 

Působnost kontrolního orgánu (dozorčí rady); 

Vznik a zánik funkce; 

Práva a povinnosti členů volených orgánů 

Smlouva o výkonu funkce 

Povinnost péče řádného hospodáře a následky jejího porušení 
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Závazná objednávka záznamu webináře Odpovědnost členů volených 

orgánů kapitálových společností 
Cena dvouhodinového záznamu webináře: 1980,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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