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Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

CENTRUM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

si Vás dovoluje pozvat na workshop 

 

OBCHODOVÁNÍ S NĚMECKEM - OBCHODNĚ-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA 

 

Termín: úterý 28. června 2016 od 9.00 – 13.00 hod.  

Místo konání: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (Výstavní 2224/8,    
709 00  Ostrava-Mariánské Hory)  

Program: 

8:30 – 9:00  Prezence účastníků  

9:00 – 12:00 Prezentace a diskuse k uvedeným tématům 

 Platnost německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám 

 Povinnosti českých firem ve vztahu k německým úřadům, když vysílají své zaměstnance nebo 

živnostníky do Spolkové republiky  Německo 

 Jaká jsou rizika, když nejsou tyto povinnosti splněny a jaké jsou případné pokuty německých úřadů. 

 Problematika ošetření smluv uzavíraných s německým obchodním partnerem  

 Smlouvy o dílo, smlouvy o zastupování, kupních smlouvy a všeobecné obchodní podmínky 

 v nich uvedených. 

 Postup v případech, kdy německý odběratel neplatí z důvodu reklamace, opožděných dodávek           

či z důvodu jiných škod 

 Insolvenční řízení 

 Možnost trestního oznámení přímo proti jednateli firmy, který na sebe podal insolvenční řízení. Možnost 
věřitelů 

 domáhání se práva proti nově založené firmě, která má stejnou obchodní činnost jako firma, která se nachází             

 v insolvenci. 

 Příslušnost soudu a s tím spojené právní a soudní poplatky 

 Diskuse 

12:00 – 13:00  Individuální konzultace 

 

Lektor:  Marcella Pawelka - německá advokátka (hovořící česky) zastupující české firmy v Německu            

s orientací na vypracovávání obchodních smluv a s praxí ve vymáhání pohledávek českých       
firem u zahraničních odběratelů – více na www.kanzleipawelka.de  

Účastnický poplatek: členové HK ČR 726 Kč (600,- + 21% DPH) 

 ostatní  1210 Kč (1000,- + 21% DPH)  

Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 24. 6. 2016 

 jako variabilní symbol uveďte kód 1616, specifický symbol = vaše IČ 

 

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. 
Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad              

o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192). 

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

Uzávěrka přihlášek:       24. června 2016   

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz 
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