CENTRUM PRÁVNÍ KOMPARATISTIKY A ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
Vás zvou na mezinárodní seminář na téma:

ZÁKLADNÍ OTÁZKY ODPOROVATELNOSTI
PODLE OZ A V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
Termín semináře:

čtvrtek 29. listopadu 2018 od 14,00 do 18,00 hodin

Místo konání:

palác Dunaj, Praha 1, Národní 10 (vchod z Voršilské ul. č.14)

Program semináře:

Luboš TICHÝ, Centrum právní komparatistiky PF UK
„Obranné“ právní instituty v civilním právu – význam a
pojmosloví
Reinhard BORK, Univerzita Hamburk
Odporovatelnost jako institut občanského a insolvenčního práva
ve světle zvýhodnění zajištěného věřitele
Diskuse
Přestávka
Zdeněk PULKRÁBEK, soudce Krajského soudu Plzeň
Obsah odpůrčího nároku podle občanského zákoníku
Tomáš TROUP, Centrum právní komparatistiky PF UK, advokát
Obranné námitky žalovaného v insolvenčním sporu
Diskuse, ukončení semináře

Moderace: Tomáš RICHTER, advokát Clifford Chance
Simultánní tlumočení zajištěno

Číslo semináře:
Cena semináře (vložné):
Uzávěrka přihlášek:

41839
zdarma
22. listopadu 2018, pokud jsou ještě volná místa, můžete se
přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Informace pro advokátní koncipienty:
seminář je započitatelný za polodenní volitelný seminář. Výkaz o účasti je nutné odevzdat
při prezenci a potvrzený bude vrácen na konci semináře.

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Zájemci o účast na této akci, nechť vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na
www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce
ČAK, u každého semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe emailem na adresu
seminare@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1,
110 00.
2. Účast na školení (semináři) je zdarma.
3. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům
přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních
důvodů nebudou zařazeni na seminář, e-mailem informujeme.
4. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.
5. Sál je klimatizován. Prosíme všechny o včasný příchod, pozdním příchodem rušíte lektora
a ostatní přítomné.
6. Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251

Těšíme se na setkání s Vámi.
Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
vedoucí centra právní komparatistiky

Ing. Lenka Matoušková
vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK

