U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů ČR o. s.
POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Právnický podzim“
který je určen podnikovým právníkům České a Slovenské republiky
a zaměřuje se na aktuální právní témata včetně evropských
Seminář opětovně pořádá Unie podnikových právníků ČR o.s.
ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci výzkumného záměru
č. MSM0021622405
ve čtvrtek 22. října 2009 na Právnické fakultě MU
Časový a odborný program:
8:30 - 9:30

Příjezd účastníků, prezence

9:30 – 10:00

Úvodní slovo – JUDr. Marie Brejchová, LL.M. - prezidentka UPP ČR

10:00 – 11:00

Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Děkanka právnické fakulty MU
Řešení sporů mezi obchodníky (se zaměřením na mezinárodní spory)

11:15 – 12:30

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí ÚOHS
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

12:30 – 13:30

Oběd

13:30 – 14:30

Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
Docent na katedře obchodního práva PrF Masarykovy univerzity
Aktuální otázky obchodních závazkových vztahů, zejména se
zaměřením na smlouvu o dílo

15:00 – 16:00

JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Odborný asistent katedry právní teorie PrF Masarykovy univerzity
Elektronické dokumenty (elektronické smlouvy)

Změna programu vyhrazena

Organizační informace:
Závaznou přihlášku nám zašlete nejpozději do 11.10.2009 (v případě požadavku na ubytování do
7.10.09), 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 zasílací adresu Unie podnikových právníků ČR o.s.,
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 ( na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).
Místo konání – Právnická fakulta Masarykovy univerzity
1. patro, místnost č. 109, Veveří 70, 611 80 Brno
Doprava v Brně do místa konání:
Tramvaj č. 3 a 11 (zastávka Rybkova) a č. 12 a 13 (zastávka Nerudova)
Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR a SR
1.175,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR a SR 1.475,- Kč bez DPH
Stravování – je zajištěno v místě konání semináře
Ubytování není součástí poplatku. Pro účastníky máme možnost zajistit na požádání ubytování po skončení
semináře, kdy bude prostor pro pokračování diskuse nejen k tématům přednášených na semináři. Jde o
nocleh z 22.10. na 23.10. v hotelu Continental, ul. Kounicova (více informací najdete na:
http://80.83.66.190/CZ ) s tím, že kapacita lůžek je omezena, proto objednejte ubytování nejpozději do
7.10.2009. Svoji objednávku ubytování vyznačte v závazné přihlášce. Platbu ubytování provede účastník
přímo v hotelu hotově nebo kreditní kartou. Cena za ubytování je výhodná, pro účastníky semináře stojí
jednolůžkový pokoj se snídaní 1.050,- Kč vč. DPH, dvoulůžkový pokoj se snídaní pak 1.500,- Kč vč. 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.
Organizační zajištění semináře
Unie podnikových právníků ČR o. s.
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496
www.uppcr.cz
Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

