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Nahrávka webináře Novela zákona o obchodních korporacích pro a.s. – 

základní přehled změn 
Co všechno se zásadně mění v praxi obchodních společností od 1. ledna 2021 

 

Novela zákona o obchodních korporacích má zásadní dopad na řízení akciových společností. 

Seznamte se přehledně s nejdůležitějšími změnami, které je nezbytné v praxi zohlednit. 

 

Přednáší: Mgr. Jan Turek, EY Law 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře Vás seznámí se všemi změnami, které přinesla novela zákona o obchodních 

korporacích, a stručně objasní podstatu jednotlivých změn pro snazší aplikaci nové právní 

úpravy do Vaší každodenní praxe.  

Získáte informace o změnách, které se dotknly smlouvy o výkonu funkce, o odpovědnostech 

členů představenstva a dozorčích rad, akciích a dividendách, o nové koncepci monistického 

systému vnitřní struktury uspořádání akciových společností, transakcích s částí závodu, o 

evidenci skutečných majitelů i nových povinnostech v obchodním rejstříku. 
 

Komu je záznam webináře určen: Záznam webináře je určen členům představenstva a 

dozorčí rady, prokuristům, ředitelům a jiným vysokým manažerům a dalším vedoucím 

pracovníkům společností, interním právníkům s.r.o. všech odvětví v soukromém sektoru. 

 

Program nahrávky webináře: 

Novela ZOK – účinnost, přechodná ustanovení 

Dividendy, jiné distribuce kapitálu 

Smlouva o výkonu funkce 

Akcie 

Monistický systém 

Představenstvo/správní rada 

Dozorčí rada 

Transakce s částí závodu 

Obchodní rejstřík 

Evidence skutečných majitelů 

mailto:info@delego.cz
http://www.delego.cz/


 
 

DELEGO s.r.o. 

Zákaznický servis, Neklanova 42/152, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 

E: info@delego.cz, Tel: +420 601 281 281, Fax: +420 223 014 155, www.delego.cz 

 

 

 

 

Závazná objednávka záznamu webináře Novela ZOK pro a.s. 
Cena záznamu webináře: 1590,- 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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