POZVÁNKA
Advokátní kancelář CMS Cameron McKenna, v.o.s. ve spolupráci s Unií podnikových právníků
ČR o.s. Vás srdečně zvou na seminář

„Změny v nemovitostním právu podle NOZ“
který se bude konat dne 20. srpna 2014
v prostorách CMS Cameron McKenna v.o.s.,
na adrese Palladium, Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
8,30 – 9,00 hod.

Prezence účastníků

Program:
9,00 - 10,15 hod.

1. část

• Úvod do nové právní úpravy nemovitostního práva – nejvýznamnější změny a nové
pojmosloví podle NOZ
• Větší míra ochrany vlastnických práv k nemovitostem
• Změny ve fungování katastru – jaká je nová úloha katastru a jak se změnila jeho každodenní
činnost?
• Změny v úpravě nájemních vztahů - dopad NOZ na smlouvy uzavřené před jeho účinností,
nové možnosti ukončení nájemních smluv a praktické tipy při uzavírání nových smluv
10,15 - 10,45 hod.

Přestávka na kávu a občerstvení

10,45 - 12, 00 hod.

2. část

• Budovy nově jako součást pozemku – jak se tuto právní úpravu daří naplňovat a jaký dopad
to přináší?
• Právo stavby – realizace stavby na cizím pozemku
12,00 - 12,30 hod.

Diskuse

Změna programu vyhrazena.
Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR a účast je bezplatná.

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:
-

Lukáš Hejduk
Lucie Kislerová

Organizační informace:
Svoji účast, prosíme, potvrďte do 8. srpna 2014 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.

Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
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