
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
srdečně Vás zveme na  
 

"JARNÍ  SEMINÁŘ PRÁVNÍKŮ ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ"     
 

pořádaný energetickou sekcí Unie podnikových právník ů ČR o.s.  
ve spolupráci s ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 

 
20. -  21. dubna 2011 - Hotel Galant - Mikulov  

  

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 

  
středa 20.4.2011 

  
11.00 - 12.00     příjezd účastníků, ubytování, prezence   

12.00 - 13.00     oběd 
 
13.00 – 13.15  zahájení  
 
Úvodní slovo: JUDr. Marie Brejchová, LL.M.,  prezidentka UPP ČR, vedoucí sekce Právní, Pražská 

energetika, a.s.  
 
13:15 – 14:45 JUDr. Petr Víška , právník ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.  

představení spole čnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 
JUDr. Miroslav Matoušek , právník ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.   
Vymáhání pohledávek, insolven ční a dědické řízení     

 
14:45 – 15:00 přestávka na kávu 
 
15.00 - 16.30 Ing. Jan Kanta , ředitel úseku legislativa a trh, ČEZ, a.s.   

Aktuality z energetické právní úpravy  (nový připravovaný zákon o podporovaných 
zdrojích energie nahrazující stávající zákon č.180/2005 Sb., o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů a připravovaná novela energetického zákona)  

 
16.30- 18:00    Volný blok 

18:00 – 19:00  večeře 

čtvrtek 21.4. 2011  

7.30 -  8.30      snídaně 
  
8.30 – 9.30 JUDr. Juraj Szabó, Ph.D. , ředitel úseku právního, ČEZ, a.s.   

Nevýhoda dominantního obchodníka, nekalosout ěžní jednání malých 
obchodník ů, diskuse  

 
9.30 – 9.45 přestávka na kávu 
      
9.45 - 11.15 JUDr. Petr Čech, LL.M.,  odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické 

fakulty UK   
Aktuální judikatura  



11:15 – 12:00 Panelová diskuse nad aktuálními tématy  – moderuje JUDr. Petr Víška, právník ČEZ 
Zákaznické služby, s.r.o. 

 
12.00 - 13.00    oběd, odjezd účastníků 

Změna programu vyhrazena 

Závaznou p řihlášku  - viz příloha - nám zašlete nejpozd ěji  do 1.dubna 2011 na e-mailovou adresu 
info@uppcr.cz nebo katerina.jiroutova@pre.cz nebo na tel. č. 728 274 987, fax. č. 267 053 377. 

Místo konání   - Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov, okres Břeclav, http://hotel-galant.hotel.cz/ 

Doprava do místa konání  
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy 
Loc:  48°48'29.701"N, 16°38'27.547"E 
  
Doprava autobusem , vlakem – spojení naleznete na  www.idos.cz  

 

Účastnický poplatek  za seminář - bude fakturován po skončení akce  

Vložné pro člena UPP ČR bez ubytování    2.499,- Kč bez DPH  
Vložné pro nečlena UPP ČR bez ubytování    3.499,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena s ubytováním 1/1        4.299,- Kč bez DPH  
Vložné pro člena s ubytováním 1/2       3.499,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena s ubytováním 1/1     5.299,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena s ubytováním 1/2     4.499,- Kč bez DPH 
    
Stravování  - je zajištěno v místě konání semináře. 
 
Ubytování  - pro účastníky je v místě konání semináře zajištěno ubytování v jedno a dvoulůžkových 
pokojích ve dnech 20. - 21. 4. 2011 (1 noc). UPP ČR si vyhrazuje možnost změnit požadované 
ubytování v jednolůžkovém pokoji na ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, pokud se přihlásí vyšší počet 
účastníků. 
 
Svůj požadavek na ubytování vyznačte v závazné přihlášce. 
 
Organiza ční zajišt ění seminá ře:  
 
Unie podnikových právník ů ČR – www.uppcr.cz       
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R 
Na Hroudě 19, 100 00  Praha 10, IČ: 00552496, DIČ: CZ00552496 
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR        


