
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
rádi bychom vás pozvali na první setkání nové sekce Nové občanské právo (dále jen NOZOK), které se 
uskuteční dne 20. 7. 2016 od 14:00 v prostorách České Pojišťovny, Na Pankráci 121, Praha 4.  
Posláním sekce je zejména umožnit podnikovým právníkům členů UPP ČR sdílení a výměnu informací, 
názorů a zkušeností v oblasti občanského a obchodního práva, ať už se jedná o sdílení praktických 
zkušeností, participaci při řešení výkladových či jiných právních problémů či sdílení judikatury 
v oblasti civilního práva.  
Pokud se tedy občanskému právu v rámci své profese věnujete a jste ochotni věnovat čas a úsilí 
právním otázkám občanského a obchodního práva v rámci sekce NOZOK, prosím informujte o svém 
zájmu o členství v sekci NOZOK Gabrielu Pekárkovou, na email gabriela.pekarkova@uppcr.cz .   
Na prvním setkání sekce NOZOK bude vypracován předběžný harmonogram právních témat a otázek 
pro letošní rok a forma, jakou by se jimi sekce zabývala. Stejně tak bude třeba definovat témata, jimž 
by se sekce měla věnovat systematicky a dlouhodobě. V této souvislosti bychom rádi požádali o 
zaslání občanskoprávních témat, která jsou pro Vás z tohoto hlediska klíčová, co nejdříve, aby bylo 
možné připravovaný harmonogram přizpůsobit co nejvíce potřebám členů UPP ČR. 
K naplnění našeho cíle bychom se rádi věnovali mj. pořádání odborných vzdělávacích seminářů 
z oblasti občanského práva, jejichž cílem by bylo jak seznámení se s názory a zkušenostmi odborníků 
např. z oblasti justice, advokacie, veřejné správy či akademické půdy, tak neformální výměna 
právních názorů a zkušeností mezi podnikovými právníky. Proto UPP ČR připravila na 27. - 28. 7.2016 
seminář k Novému občanskému zákoníku s osvědčeným lektorem JUDr. Petrem Bezouškou. 
V rámci přípravy semináře bychom Vás rádi požádali o zaslání občanskoprávních témat a okruhů 
otázek, které bychom měli do programu semináře zařadit. Podrobnosti bude možné upřesnit na 
zasedání sekce NOZOK, nicméně zadání je třeba lektorům poskytnout dříve. Vámi preferovaná 
témata zasílejte prosím co nejdříve na emailovou adresu email gabriela.pekarkova@uppcr.cz .    
S přáním hezkého letního dne 
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