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PPoozzvváánnkkaa  nnaa  sseemmiinnáářř  VVoollbbaa  pprráávvaa  aa  vvoollbbaa  ffóórraa  vv  mmeezziinnáárrooddnníí  pprráávvnníí  pprraaxxii  

• Datum konání: 25. 2. 2019, 9:00 – 13:00 hod. 
• Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1 

Praktický workshop zaměřený na volbu práva a fóra v zahraničních kontraktech. 

Seminář se zaměří na oblast přípravy nových smluvních dokumentů, úpravy stávajících smluv, zejména 
všeobecně používaných a též posuzování již existujících ujednání s ohledem na případné spory a jejich 
řešení. 
 
Důraz bude kladen na porozumění problematice správné volby práva, základních výchozích podmínek a 
správné volby s ohledem na praktičnost a vymahatelnost případných pohledávek. Obdobně budou 
účastníci semináře seznámeni s problematikou volby fóra, výchozími právními úpravami, možnostmi a 
jejich výhodami či nevýhodami. 
 
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi. 

Určeno pro:  
 
Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti mezinárodního obchodu; tj. prodeje zboží, 
služeb, dodávek, investic, apod. s mezinárodním prvkem. U mezinárodních smluvních vztahů má správná 
volba rozhodného práva a fóra, tj. soudu či rozhodčího soudu kritickou důležitost. Mnohé spory jsou 
velice problematicky řešitelné, a to díky nevhodné volbě práva či vymahatelnosti rozhodnutí, a to na 
základě nevyhovující volby fóra. Bezpochyby se jedná o oblast značně komplikovanou, kde hrají velkou 
roli nejenom znalosti z příslušné oblasti práva, ale i praktické zkušenosti s řešením sporů a 
vymahatelností rozhodnutí. 
 
Přednášející:  
 
Michal Matějka – partner PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 
 
Program: 

Volba rozhodného práva 
• úvod do problematiky – výchozí podmínky pro volbu práva 
• volba práva – meze volby, do's and don'ts 
• volba práva – případové studie a diskuse 
 

Volba fóra 
• úvod do problematiky – výchozí podmínky pro volbu fóra 
• volba fóra – meze volby, do's and don’ts 
• volba práva – případové studie a diskuse 
 

Příprava nových smluv, lokalizace smluvních dokumentů, posuzování již existujících ujednání 
• diskuse 

Cena: 3.000,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme slevy pro více kolegů z jedné společnosti 
 
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz 
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