Vážená paní, vážený pane,
srdečně Vás zveme na

"PODZIMNÍ SEMINÁŘ PRÁVNÍKŮ ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ"
pořádaný energetickou sekcí Unie podnikových právníků ČR o.s.
ve spolupráci s ČEZ, a.s.

6. - 8. října 2009 – Rekreační zařízení Nový Dvůr
ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:
úterý 6.10.2009
12.30 - 13.30

příjezd účastníků, ubytování, prezence

13.30 - 14.30

oběd

14 30– 15.00
Zahájení
Marie Brejchová, prezidentka UPP ČR a vedoucí sekce Právní Pražské energetiky, a.s.
Juraj Szabó, vedoucí právního odboru ČEZ, a.s.
15:00 – 16:00 Dopady krize - pohledávky a insolvenční řízení
Přednášející bude upřesněn
16:00 – 16:30

Přestávka na kávu

16.30 - 18.30
EZ a připravovaná novela stavebního zákona
přednášející JUDr. Jaroslav Trkovský, advokát a právníci Skupiny ČEZ, EON a PRE zabývající se
touto oblastí.
19.00

večeře

středa 7.10.2009
7.30 - 8.30

snídaně

8.30 – 10.00 Novela energetického zákona – k pozadí prací nad novelou, nejvýznamnější

ustanovení a jejich důsledky pro energetické společnosti
Ing. Jan Kanta, ředitel útvaru Trh a regulace, ČEZ, a.s
10.00 – 10.30 přestávka na kávu
10.30 - 12.30 Odezvy semináře 2.7. k výkladu energetického zákona
Moderovaná diskuse s příspěvky : Ondřej Běhal a Vladimír Jaroušek (PRE), Jiřina Králová a Jan
Kanta (ČEZ), Soňa Hušková (E.ON)
12.30 – 13.30

oběd

13.30 – 15.00

Aktuální změny v základních právních předpisech

(změny v občanském a obchodním zákoníku, novela OSŘ včetně vazby na úpravu doručování a
úpravu datových schránek)
přednášející AK bude upřesněna organizátory.
15.00 – 15.30 přestávka na kávu
15.30 – 17.30 Aktuální změny v základních právních předpisech (pokrač.)
18.00

večeře

čtvrtek 8.10.2009
7.30 – 8.30

snídaně

8.30 – 11.30

Prohlídka JE Temelín

12.00 – 13.00 oběd, odjezd účastníků
Změna programu vyhrazena
Závaznou přihlášku - viz příloha - nám zašlete nejpozději do 26.8.2009 na e-mailovou adresu
info@uppcr.cz nebo katerina.jiroutova@pre.cz nebo faxem na tel.č. 267053377.
Místo konání - Rekreační zařízení Nový Dvůr, Hosty 6, 375 01 Týn nad Vltavou,
www.novydvursro.cz
Doprava do místa konání
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy
Loc: 49°14'8.951"N, 14°23'27.517"E
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na

www.idos.cz

Účastnický poplatek za seminář - bude fakturován po skončení akce

Vložné bez ubytování pro členy
Vložné bez ubytování pro nečleny
Vložné s ubytováním 1 noc pro členy
Vložné s ubytováním 1 noc pro nečleny
Vložné s ubytováním 2 noci pro členy
Vložné s ubytováním 2 noci pro nečleny

2.490,- Kč bez DPH
2.990,- Kč bez DPH
3.290,- Kč bez DPH
3.790,- Kč bez DPH
3.990,- Kč bez DPH
4.490,- 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 6. - 8.10.2009 (2 noci):
Svůj požadavek na ubytování vyznačte v závazné přihlášce.

Organizační zajištění semináře:
Unie podnikových právníků ČR o.s.
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ: CZ00552496
www.uppcr.cz
kontakt: Ing. Kateřina Jiroutová 728274987, fax 267053377, info@uppcr.cz, katerina.jiroutova@pre.cz

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

