POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS ve spolupráci s Unií podnikových právníků ČR
si Vás dovolují pozvat na seminář

„Věci a věcná práva“
Termín:
Čas:
Místo:

pondělí 24. června 2013
9,00 – 15,00 hod.
PETERKA & PARTNERS, Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

Přednášející: Mgr. Ondřej Dušek
Advokát, Partner
PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář
Časový a odborný program
8:30 – 9:00

Prezence účastníků

Dopolední blok:
• Nájem
• Věcná práva – zásadní změny v nové právní úpravě
• Nové širší pojetí pojmu „věc“ a jeho dopady na podnikání
• Zásada „Superficies solo cedit“
• Držba a vydržení
• Nabytí vlastnického práva a smluvní dispozice s nemovitostmi
• Omezení vlastnického práva k nemovitostem
• Právo stavby
Odpolední blok:
• Spoluvlastnictví
• Bytové spoluvlastnictví
• Věcná břemena
• Katastr nemovitostí
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.
Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR a je zdarma.

Organizační informace:
Svoji účast prosíme potvrďte nejpozději do 19. 6. 2013 na emailové adrese info@uppcr.cz,
kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727, mobil 728 274 987.
Upozornění: Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme
moci Vašemu požadavku vyhovět. Potvrzením účasti jsou tyto podmínky závazné pro organizátora,
vysílající organizaci i účastníka.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Doprava do místa konání Karlovo náměstí 671/24, Praha 1
Metrem „B“ do stanice Karlovo náměstí
Tramvají č. 3, 9, 14 nebo 24 do zastávky Vodičkova nebo č. 4, 6, 10, 16, 18, 22 a 24 do zastávky
Karlovo náměstí.
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