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POZVÁNKA
TÉMA:

ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV

Dátum konania:

20. jún 2019

Miesto konania:

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:

9:00 hod. – 15:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektori:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Následne
absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a
daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému
„Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“.
Pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin
College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený
akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo.
Dr. Michal Kočiš v minulosti pôsobil v poprednej medzinárodnej
poradenskej spoločnosti (Big4) a tiež v medzinárodných a špecializovaných
advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa
intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej praxe v advokátskej kancelárii
KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a
odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného
zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a
konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.V roku 2018 bol
nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý
odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania
Arbitrážnej konvencie EÚ.
Mgr. Juraj Kočiš LL.M.
Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Po úspešnom ukončení štúdia na Univerzite Komenského Juraj absolvoval
postgraduálny študijný program na Ludwig Maximilians-Universität v
Mníchove, Nemecku, zameraný na európske a medzinárodné obchodné
právo, za ktorý mu bol udelený akademický titul LL.M. Počas štúdia v
Nemecku, ako aj po jeho skončení, Juraj absolvoval stáže v renomovaných
medzinárodných spoločnostiach, ako napr. v spoločnosti Allianz, či
medzinárodnej advokátskej kancelárii Noerr. Okrem vyššie uvedeného Juraj
absolvoval taktiež viacero ďalších odborných študijných pobytov v zahraničí.

Cieľ seminára:

Podať “právne minimum” pre ľudí, ktorí pravidelne vo svojej praxi
prichádzajú do kontaktu s obchodnoprávnou problematikou, ale nemajú
hlbšie právne vedomosti či vzdelanie. Seminár nie je určený pre
advokátov/advokátske kancelárie.
Seminár bude venovaný najmä základným obchodnoprávnym inštitútom,
pochopeniu ich vzájomného vzťahu a vnútorných súvislostí, no
predovšetkým problematike obchodných zmlúv – na čo si dať pozor pri
príprave a pripomienkovaní zmlúv s obchodnými partnermi. Dotkneme sa aj
dôležitých verejnoprávnych aspektov, najmä otázky povinného
zverejňovania zmlúv a problematiky ochrany osobných údajov.
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Program:

Úvod do obchodného práva
o Základné inštitúty obchodného práva
o Založenie, vznik a fungovanie obchodných spoločností
o Konanie v obchodných spoločnostiach
o Zrušenie a zánik obchodných spoločností. Zmena právnej formy.
o Stručná charakteristika jednotlivých druhov obchodných spoločností
Obchodné záväzkové vzťahy
o Základné druhy obchodných záväzkových vzťahov
o Druhy, typy a formy obchodných zmlúv
o Proces uzatvárania obchodných zmlúv
o Zabezpečovacie inštitúty v obchodnom práve
o Zmluvná pokuta
Obchodné záväzkové vzťahy v kontexte verejno-právnej regulácie
o Daňové aspekty (zrážková daň, transferové oceňovanie a pod.)
o Povinne zverejňované zmluvy
o Register partnerov verejného sektora a konečný užívateľ výhod
o Ochrana osobných údajov
Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch a bezdôvodné
obohatenie
o Predpoklady nároku na náhradu škody. Objektívna a subjektívna
zodpovednosť.
o Skutočná škoda versus ušlý zisk. Abstraktný zisk
o Komparácia škody a bezdôvodného obohatenia
Zánik obchodných zmlúv
o Splnenie záväzku
o Odstúpenie od zmluvy, dôvody odstúpenia. Vrátenie nárokov
o Odstupné a výpoveď
Zodpovednosť za omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa. Premlčanie
o Právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa v obchodných
zmluvách
o Zodpovednosť za škodu v kontexte omeškania dlžníka a veriteľa
o Premlčanie nárokov v zmluvných vzťahoch, pri náhrade škody a
bezdôvodnom obohatení
Kúpna zmluva
o Všeobecná charakteristika
o Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
o Právne a skutkové vady
o Nebezpečenstvo škody na tovare
o Kontrahovanie kúpnej ceny, spôsoby určenia kúpnej ceny,
modifikácia kúpnej ceny
Zmluva o dielo
o Všeobecná charakteristika
o Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
o Právne a skutkové vady
o Nebezpečenstvo škody na diele
o Kontrahovanie ceny diela, spôsoby určenia ceny za dielo,
modifikácia ceny diela
Diskusia

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Floriánska 7, 040 01 Košice
Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

Účastnícky
poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok:

14. jún 2019
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu skôr, pri dosiahnutí max.
povoleného počtu účastníkov.

Kontakt:

RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE
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PRIHLÁŠKA
ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV

/ Košice, 20. jún 2019 /
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie
( stále je ale možné poslať náhradníka ).
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.
Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 190620

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

