úterý 28. května 2019
od 8 do 12 hodin
Sídlo PRK Partners,
28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

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

UZAVÍRÁNÍ
(OBCHODNÍCH)
SMLUV
Na semináři budou diskutovány hlavní otázky, které je potřeba při uzavírání
(nejen obchodních) smluv zvážit, aby smlouvy byly platné, měly požadovaný účinek
a minimalizovala se rizika pro danou smluvní stranu.

V rámci semináře také probereme, se kterými
právními instituty/klauzulemi se v „dobrých“
smlouvách obvykle pracuje (např. klauzule o ukončování

smlouvy, sankce, limitace náhrady škody, reklamace vad,
promlčení atd.). Seminář bude koncipován jako interaktivní,
tedy bude zde prostor pro konkrétní dotazy účastníků.

Přednášející:

Garant projektu:

Mgr. Radan Janoš,

Mgr. Kateřina Fritzlová,
advokátka

advokát

Termín:
úterý 28. května 2019 od 8 do 12 hodin

Kontaktní osoby:
r egistrace: Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328,
e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

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)

ú hrada registračního
poplatku
a organizační informace:
Lenka Jurovatá,
tel.: 558 889 099,
e-mail: lenka.jurovata@prkpartners.com

Podmínky přihlášení
Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz a to nejpozději
do pátku 24. 5. 2019. Účastnický poplatek je nutné uhradit do 24. 5. 2019. Účast je možné zrušit nejpozději do tohoto
data; následně je již možná pouze změna účastníka. Přihláška je platná až po uhrazení účastnického poplatku.
Registrační poplatek:
členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21 % DPH)
ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21 % DPH)
Registrační poplatek je splatný do 24. 5. 2019. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700,
variabilní symbol pro tento seminář je 28052019. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší
společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte
naši asistentku Lenku Jurovatou.

www.prkpartners.czwww.khkmsk.cz

