
           
 

        
                                                  

 
 

 
P O Z V Á N K A 

 
Unie podnikových právníků ČR z. s. ve spolupráci s Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. 
Vás srdečně zvou na seminář 
 

„Obrana dodavatele proti nefér postupu zadavatele“ 
 

který se bude konat ve čtvrtek 16. března 2017 
ve spol. Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13 – budova „E“ 

(ta menší), v zasedací místnosti E.335 ve třetím patře. 
 
 
   
Program: 
 
8:30  –  8:45  Prezence účastníků 
 
8:45  – 12:00  Odborná přednáška na témata:     

 Nejčastější chyby či prohřešky zadavatelů a tipy, jak se jim bránit 
(příklady a tipy z rozhodovací praxe) 

 Námitky – strategie, časování 
 Správní přezkum a jeho procesní úskalí (zejm. výrazný koncentrační 

charakter) 
 Správní soudnictví 

Změna programu je 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. 
 
 
Přednášející: Mgr. Tomáš Kruták 

 
Odborný garant:      JUDr. Silvie Součková, STRABAG, a.s. 
 
 
 
Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR, upřednostněni budou členové Sekce 
stavebního práva a VZ. Účast je bezplatná.  
V případě neúčasti očekáváme včasnou omluvu, abychom akci mohli nabídnout dalším 
zájemcům, neboť počet účastníků je limitován. 



 
 

Organizační informace: 
 
Svoji účast, prosíme, potvrďte do 8. března 2017 na e-mailové adrese info@uppcr.cz, kontaktní 
osoba K. Jiroutová, tel.: 267 053 727, mobil 728 274 987. Přihlášky budou přijímány do naplnění 
kapacity přednáškového sálu. 
 
V podzemních garážích budovy D je možné zajistit parkování, pokud někdo z přihlášených 
bude mít zájem, nechť pošle do 13. 3. svůj požadavek s uvedením jména, příjmení a RZ vozidla 
na mailovou adresu david.matejka@siemens.com. 
 
Občerstvení nebude zajištěno. 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.  
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.       
prezidentka UPP ČR        
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