POZVÁNKA
Allen & Overy ve spolupráci s Unií podnikových právníků ČR Vás srdečně zve na
odpolední seminář

DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA:
Spory a vymahatelnost práv
který se bude konat dne 22. srpna 2013
v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Časový a odborný program:
12:30 – 13:00
13.00 – 14:30
14.30

Registrace
Přednáška
Diskuse

Přednášející: Na semináři vystoupí seniorní advokáti Allen & Overy specializující se na spornou
agendu Markéta Císařová a Robert Pavlů.
V rámci přednášky Vás Markéta s Robertem seznámí se změnami v oblasti náhrady škody,
bezdůvodného obohacení a promlčení, jakož i případů, kdy budou soudy nově moci zasahovat do
existujících smluvních vztahů. Konkrétní témata budou zahrnovat například otázky smluvní limitace
náhrady škody, prevenční povinnosti a předsmluvní odpovědnosti, novou úpravu promlčení a nové
instituty změny okolností a neúměrného zkrácení.
Změna programu vyhrazena.
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro
sebe.

Organizační informace:
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 14. 8. 2013, a to na e-mailovou
adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727,
mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR o.s., Na Hroudě 19, 100
00 Praha 10 ( na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).

Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 4 nebo č. 7 – výstupní stanice Kubánské
náměstí. Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 22 a 24 – výstup Kubánské náměstí.

Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR s uhrazenými závazky k 31. 7. 13 činí
299,- Kč bez DPH
Pro členy UPP ČR s neuhrazenými závazky k 31. 7. 13 činí
499,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR činí
899,- Kč bez DPH
Upozornění:
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu
požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora,
vysílající organizaci i účastníka.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
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