
 
Vážená paní, vážený pane, 
srdečně Vás zveme na 
 

"JARNÍ  SEMINÁŘ PRÁVNÍKŮ ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ"     
 

pořádaný Energetickou sekcí Unie podnikových právník ů ČR  
ve spolupráci se společností Pražská energetika, a.s., 

 
který navazuje na  Energetické sympozium po řádané UPP spolu  

s Ústavem práva a technologií PF MU  
http://energylaw.weebly.com/  

 
25. -  26. května 2016  

Hotel AKADEMIE, Velké Bílovice – okres B řeclav  
  
ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 

  
středa 25. 5. 2016 

  
15.30 – 16.30 Příjezd účastníků, ubytování, prezence 
 
16.30 – 16.45  Úvodní slovo – Ondřej Běhal , vedoucí Energetické sekce UPP ČR 

http://www.uppcr.cz/cs/o-unii/sekce/energeticka-sekce/ a vedoucí oddělení Všeobecně 
právní společnosti Pražská energetika, a.s. 

   
16:45 – 17.45 Shrnutí Energetického symposia, poslední vývoj v oblasti výroby z FVE 

Jan Urban , advokát  
   
17.45 – 18.30 Přetoky elektřiny v souvislosti s výrobou z FVE podle § 28 odst. 5 EZ 
  Ondřej Běhal , Pražská energetika  
  
18.30 – 19.30 Večeře 
 
čtvrtek 26. 5. 2016 

7.30 -  08.30      Snídaně 
  
8.30 – 9.30 Slučování odběrů bytových domů do centrálního odběrného místa na patě domu 
 Jiří Mikšík,  odborný konzultant 
 
9.30 – 10.15 Ochrana spotřebitele, lhůta pro podání výpovědi ze smlouvy dle § 11a odst. 3 EZ 
 Vladimír Jaroušek , právník, Pražská energetika, a.s.  
 
10.30 – 10.50 Zákazník v oddlužení - dluhy vzniklé po povolení oddlužení 
 Adam Hasák , právník, Pražská energetika, a.s. 
 
10.50 – 11.30 Dopady zákona o registru smluv do podnikání v energetických odvětvích 
 Lucie Kavková , právnička, Pražská energetika, a.s. 
 
11.30 – 12.30  Diskuse, shrnutí, závěr 
 
12.30 - 13.30    Oběd 



 

Změna programu vyhrazena. 

Závaznou p řihlášku  - viz příloha - nám zašlete nejpozd ěji  do  13. května 2016 na e-mailovou 
adresu info@uppcr.cz nebo katerina.jiroutova@pre.cz, kontaktní osoba ing. Kateřina Jiroutová,  tel. č. 
267 053 727, mobil 728 274 987, fax 267 053 377. 

Místo konání :  

hotel AKADEMIE , Zahradní 1295, 691 02 Velké Bílovice, okres Břeclav - www.hotel-akademie.cz  

Doprava do místa konání: 
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy 
 
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na  www.idos.cz  

 

Účastnický poplatek  za seminář - bude fakturován po skončení akce  

Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 1/1        2.990,- Kč bez DPH  
Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 1/2     2.785,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena UPP ČR bez ubytování     1.940,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena s nesplněnými závazky bez ubytování    2.940,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena s nesplněnými závazky s ubyt. v 1/1    3.990,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena s nesplněnými závazky s ubyt. v 1/2    3.785,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena UPP ČR s ubytováním v 1/1     4.990,- Kč bez DPH  
Vložné pro nečlena UPP ČR s ubytováním v 1/2    4.785,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena UPP ČR bez ubytování     3.940,- 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 25. - 26. 5. 2016 (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 z.s. – www.uppcr.cz       
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821 
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496 
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR        


