Okresní hospodářská komora v Příbrami Vás srdečně zve na sérii právních přednášek

I. „Zákonné povinnosti podnikatelů a jak je plnit“
Termín a místo konání: 1. října 2018, 9:00 - 13:00 hod. (8:40 hod. prezence)
zasedací místnost České spořitelny, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram
650,-- + 21% DPH (člen OHK Příbram)
950,-- + 21% DPH (ostatní)
10% zvýhodnění - účast na 2 odborných právních přednáškách
15% zvýhodnění - účast na 3 odborných právních přednáškách

Účastnický poplatek:

Seminář je zaměřen na přehled zákonných povinností, které se vztahují na podnikatele či
obchodní společnosti. K jednotlivým tématům je shrnuta právní úprava, rizika a možnosti
splnění.

Program:



















Povinnosti při správě společností - valné hromady, audit, výplata zisku, apod.
Publikační povinnost vůči obchodnímu rejstříku. Účetní závěrky, zpráva o vztazích, atd.
Evidence skutečných majitelů
Povinnosti dle živnostenského zákona. Odpovědný zástupce, označení provozovny,
dokumentární povinnosti, řádný chod živnosti, apod.
Povinnosti vůči spotřebitelům. Reklamační řízení, nároky spotřebitelů, atd.
Povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Další povinnosti zaměstnavatelů dle zák. práce. Evidence prac. doby. Informa ční povinnosti.
Exekuce zaměstnanců.
Povinnosti na úseku ochrany osobních údajů. Souhlas subjektu údajů, problematika přenosu os.
údajů. GDPR.
Nové možnosti kontroly nemovitostí dle katastrálního zákona. Hlídač katastru nemovitostí,
poznámky spornosti, atd.
Průkaz energetické náročnosti budov.
Povinnosti při přeměnách společností a převodech podniků.
Povinná zákonná pojištění –odpovědnost za prac. úrazy, povinné ručení, atd.
Zaměstnávání cizinců
Oznamovací povinnosti vůči ČNB
Poplatky rozhlasové, televizní a dle autorského zákona
Opatření na ochranu proti praní špinavých peněz. Informační povinnosti. Omezení plateb v
hotovosti.
Povinnosti na úseku hospodářské soutěže. Zákaz kartelových dohod.

Přednášející:
Mgr. Jiří Salač, LL.M., partner, advokát
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………
ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA * zasílejte na ohkpb@ohkpb.cz
I. „Zákonné povinnosti podnikatelů a jak je plnit“ 1.10.2018
II. „Exekuce zaměstnanců, ukončování pracovního pom ěru“ 12. 10. 2018
III. „Flexibilita pracovního poměru“ 29.10.2018
Člen OHK Příbram
Sleva 10 % - účast na 2 přednáškách
Ostatní
Sleva 15 % - účast na 3 přednáškách
Jméno a příjmení účastníka:
Firma – organizace (vč. adresy):
IČO:

Tel.:

DIČ:

E-mail:

Podpis a razítko:

Po obdržení závazné přihlášky Vám bude zaslána faktura – daňový doklad.
Účastnický poplatek je nevratný i v případě Vaší neúčasti! OHK Příbram je plátcem DPH.

www.ohkpb.cz

