
 
                                                          

 

U N I E   P O D N I K O V Ý CH   P R Á V N Í K Ů   Č R  o. s. 
 

P O Z V Á N K A 
 
Vážená kolegyně, vážený kolego,   
dovolujeme si Vás pozvat na jarní seminář určený pro členy UPP ČR 
 

Nový občanský zákoník 
a 

zákon o obchodních korporacích,  
 

který se bude konat ve dnech  15. – 16. 5. 2012 
v hotelu Oáza – Praha východ - Říčany   

 
Časový a odborný program: 
 
Úterý 15. 5. 2012 
 
12:00 - 13:30  příjezd účastníků, ubytování, prezence, oběd   

13:30 - 14:00 úvodní slovo - JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka UPP ČRJ 
http://blog.aktualne.cz/blogy/jaromir-jirsa.php v Praze, v letech 2002-2008 prezident Soudcovské unie. Narodil se 5. 5. 1966 v Praze. V 

14:00 - 18:00 Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.- vysokoškolský pedagog, člen LRV, hlavní právní poradce 
předsedy vlády Petra Nečase a of counsel advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. 
Mgr. Robert Němec, LL.M., advokát a partner advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. 

  
• přechodná ustanovení v novém OZ a v ZOK 
• právní jednání: úvod do problematiky právního jednání fyzických a právnických osob 

18:30  večeře  

Středa 16. 5. 2012 

8:00 - 9:00 snídaně 
 
9:00 - 12:00 Úvod do rekodifikace 

JUDr. Petr Čech, LL.M.- odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty 
UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová a spol. 

 
• koncepce, filozofie, hlavní zásady a tendence nového občanského zákoníku a zákona o 

obchodních korporacích (smluvní volnost, vigilantibus iura aj.), obecně i na konkrétních 
příkladech 

• struktura nové právní úpravy, přechodná ustanovení 
• kogentnost vs. dispozitivnost nové právní úpravy, nové pojmosloví 

12:00 - 13:00 oběd, odjezd 
 
Změna programu vyhrazena. 



 
   
Organizační informace: 
 
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 7. 5. 2012, 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). 
 
Místo konání: Hotel OÁZA Říčany, V Chobotě 2112, 251 01 Praha – východ, www.oazaricany.cz 
GPS: 49o 58´ 55.826" N, 14o 39´ 26.097" E 
 
Doprava do místa konání: 
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy 
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na  www.idos.cz 
 

    
 
Účastnický poplatek pro členy UPP ČR bude fakturován po skončení akce: 
Vložné bez ubytování  - splněné závazky vůči UPP ČR k 30.4.12    1.190,- Kč bez DPH  
Vložné s ubytováním ve dvoulůžkovém pokoji  - splněné závazky k 30.4.12    1.990,- Kč bez DPH 
Vložné s ubytováním v jednolůžkovém pokoji – splněné závazky k 30.4.12  2.390,- Kč bez DPH 
Vložné bez ubytování – nesplněné závazky vůči UPP ČR k 30.4.12   1.990,- Kč bez DPH 
Vložné s ubytováním ve dvoulůžkovém pokoji – nesplněné závazky k 30.4.12  2.790,- Kč bez DPH 
Vložné s ubytováním v jednolůžkovém pokoji – nesplněné závazky k 30.4.12  3.190,- Kč bez DPH 
    
Ubytování 
Je zajištěno z 15. na 16. 5. 2012 v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů 
je omezen, budou rezervovány podle pořadí došlých přihlášek. Pořadatel má právo, v případě většího počtu 
zájemců, změnit ubytování v jednolůžkovém pokoji na ubytování ve dvoulůžkovém. Svůj požadavek na 
ubytování vyznačte v závazné přihlášce.   
 
Stravování 
Je možné v místě konání semináře. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení v průběhu semináře (nápoj, 
káva, minerálka, ovoce, sladké pečivo, chlebíček), večeře 15.5.2012 a snídaně 16.5.2012. Obědy nejsou 
v ceně, ale je možné si je na místě objednat na vlastní náklad. 
 
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.  
 
Organizační zajištění semináře 
Unie podnikových právníků ČR o.s., www.uppcr.cz  
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R 
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496 
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR 


