
Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 
1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu 
ITMS2014+: 313031I870.

Obchodné právo v kocke

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, 
so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského 
samosprávneho kraja.

Kontakt na tím:
RP NPC Trnava: rp.tt@npc.sk
RP NPC Nitra: rp.nr@npc.sk
RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
RP NPC Žilina: rp.za@npc.sk
RP NPC Košice: rp.ke@npc.sk
RP NPC Prešov: rp.po@npc.sk
RP NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

ONLINE

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3uGNzip

Podnikatelia, prinášame vám stručný prehľad 
o vybraných inštitútoch obchodného práva 
s dôrazom na praktické otázky zmluvného 
práva a niektoré daňové súvislosti.

Harmonogram kurzu:
• 1. deň (3.5.): Obchodné zmluvy
• 2. deň (4.5.): Zmluvné škody a pokuty
• 3. deň (5.5.): Transferové oceňovanie

3.-5.5.2022
9:00 - 13:00 hod.
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ČO SA DOZVIETE

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 
1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu 
ITMS2014+: 313031I870.

ČO SA DOZVIETE?
 » konanie podnikateľa (štatutárne orgány, prokuristi, zamestnanci – rozsah konania   

a zákonné limity)
 » uzatváranie zmlúv (pripomienkovanie zmlúv, predzmluvná zodpovednosť za škodu, 

dôvernosť rokovaní)
 » plnenie zmluvy (splnenie záväzku a omeškanie s plnením)
 » zánik zmluvy (odstúpenie a výpoveď zmluvy, základné rozdiely a právne následky)
 » zmluvná pokuta
 » ručenie

Obchodné zmluvy
3

ČO SA DOZVIETE?
 » náhrada škody (predpoklady zodpovednosti za škodu, uplatnenie náhrady škody voči 

štatutárnemu orgánu a vo vzťahu k obchodným partnerom)
 » zmluvná úprava práv a povinností s ohľadom na vznik škody a bezdôvodného 

obohatenia
 » kúpna zmluva (podstatné náležitosti a špecifiká podľa obchodného práva)
 » vybrané aspekty kúpnej zmluvy (práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť   

za vady a záruka za akosť)
 » diskusia zmluvná pokuta

Zmluvné škody a pokuty
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Transferové oceňovanie
ČO SA DOZVIETE?
 » zmluvné vzťahy medzi závislými osobami – právne a daňové súvislosti
 » princíp nezávislého vzťahu a transferové oceňovanie
 » vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní (povinný rozsah 

dokumentácie a upozornenie na vybrané riziká a povinnosti)
 » dôležité termíny na splnenie povinností

5

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.  
-advokát, člen Slovenskej advokátskej 

komory a partner advokátskej kancelárie KOČIŠ 
& PARTNERS s.r.o.. Vo svojej odbornej praxi sa 
intenzívne zameriava najmä na obchodné a 
daňové právo, právo nehnuteľností, medicínske 
právo a problematiku ochrany osobných 
údajov. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, 
pravidelne publikuje v domácich a zahraničných 
periodikách. V roku 2015 vo vydavateľstve 
Wolters Kluwer publikoval monografiu „Úvod do 
práva transferového oceňovania“, ktorá sa ako 
prvá publikácia na Slovensku venuje právnym 
aspektom transferového oceňovania.

VÁŠ LEKTOR JE 


