UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
Vás zve na konferenci

PODNIKOVÝ PRÁVNÍK

2012
Generální partner:

5.4.2012
Přednáškový sál
společnosti Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10

Unie podnikových právník� �R o.s. p�ináší pro své �leny odborné seminá�e a konference a další p�íležitosti k
získání aktuálních poznatk� z jednotlivých oblastí práva. Tradi�ní jarní konference Podnikový právník poskytuje
možnost dozv�d�t se o aktuálních problémech práva a jejich �ešení a slouží rovn�ž k vým�n� zkušeností z práce Unie
podnikových právník� �R o.s.. Konference nabízí možnost navázání kontakt� a umož�uje prohloubení komunikace
mezi ú�astníky a je ur�ena jak podnikovým právník�m, tak i široké právnické ve�ejnosti.
�asový a odborný program:
9:00 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 16:00

Prezence ú�astník�
P�ivítání
P�ednášky s diskusí

09.45 – 10.45 Otázky právní úpravy kapitálových spole�ností s ohledem na rekodifikaci soukromého práva
p�ednášející – JUDr. Stanislava �erná, CSc., profesorka Právnické fakulty UK v Praze
10.45 – 11.00 p�estávka na kávu
11.00 – 12.00 �eská spole�nost a politika
p�ednášející – Prof. PhDr. Vladimíra Dvo�áková, CSc., vedoucí Katedry politologie na Fakult�
mezinárodních vztah� VŠE a p�edsedkyn� Akredita�ní komise �eské republiky
12.00 – 13.00 p�estávka na ob�d
13.00 – 14.00 Principy aplikace práva EU, a to na pozadí judikatury �eských soud�
p�ednášející – JUDr. Petr B�íza, LL.M., Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelá�
14.00 – 14.30 p�estávka na kávu
14.30 – 15.15 Nejaktuáln�jší soudní judikatura
p�ednášející - JUDr. Petr �ech, spolupracovník AK Glatzová a spol., PrF UK
15.15 – 16.00 Jak p�istoupit k implementaci rekodifikace soukromého práva v �R v podmínkách obchodní
korporace
p�ednášející – JUDr. Juraj Szabo, vedoucí právního útvaru �EZ, a.s.
Záv�re�ná diskuse, shrnutí, záv�r
Po�adatel si vyhrazuje právo zm�ny programu.
Po skon�ení konference se bude konat 1. ro�ník p�edávání cen Podnikový právník 2012 od 19 hod. v budov�
spole�nosti �eská spo�itelna, a.s. v ul. Rytí�ská, Praha 1 – pozvánka bude �len�m zaslána.
Závaznou p�ihlášku nám zašlete nejpozd�ji do 26.3.2012, a to na e-mailovou adresu info@uppcr.cz , na fax �.
267053377 nebo poštou na adresu Unie podnikových právník� �R o.s., Na Hroud� 19, 100 00 Praha 10 (na jednu
p�ihlášku lze napsat i více ú�astník�), kontakt: Ing. Kate�ina Jiroutová, tel. 267 053 727, 728 274 987.
Ú�astnický poplatek – bude fakturován po skon�ení akce:
Pro �leny UPP �R se spln�nými závazky k 31.3.2012
Pro �leny UPP �R s nespln�nými závazky k 31.3.2012
Pro ne�leny UPP �R

1.190,- K� bez DPH
1.990,- K� bez DPH
2.990,- K� bez DPH

Pro ú�astníky bude zajišt�n ob�d formou rautu.
Upozorn�ní:
Ú�ast na konferenci nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v p�ípad�, že nebudeme moci Vašemu požadavku
vyhov�t. Potvrzením závazné p�ihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i ú�astníka.
Unie podnikových právník� �R o.s.
Ob�anské sdružení registrované u MV pod �.j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroud� 19, 100 00 Praha 10, I�: 00552496, DI�: CZ00552496
www.uppcr.cz
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP �R

