
 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 
srdečně Vás zveme na  
 

"JARNÍ  SEMINÁŘ PRÁVNÍKŮ ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ"    
 

pořádaný energetickou sekcí Unie podnikových právníků ČR o. s. 
ve spolupráci se společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 

 
 

27. -  28. května 2008 – Hotel Harmonie – Zastávka u Brna 

  

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 

  

úterý 27. května 2008 
  

11.00 - 12.00  příjezd účastníků, ubytování, prezence 

12.00 - 13.00      oběd 
 
13.00 – 17.00     Přednášky: 
 

Antonín Panák (ERÚ) – energetická legislativa 
 

Zbyněk Loebl – ochrana osobních údajů, eGovernment act, e-justice 
 
17.00 -18.00       Diskuse k přednášeným tématům 

 
18.30          večeře  

středa 28. května 2008 

7.30 -  8.30       snídaně 
  

8.30 - 12.00 Moderovaná panelová diskuse k tématům: insolvenční řízení a další  

aktuální právní problémy v energetice.     
 
12.00 - 13.30      oběd, odjezd účastníků 

Změna programu vyhrazena 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

Závaznou přihlášku - viz příloha - nám zašlete nejpozději do 18. května  na e-mailovou 

adresu info@uppcr.cz nebo katerina.jiroutova@pre.cz , faxem na tel.č. 267053377 (kontaktní 
osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727, mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu: Unie 
podnikových právníků ČR o. s., Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10. Na jednu přihlášku lze 
napsat i více účastníků. 

mailto:info@uppcr.cz
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Místo konání  - Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, Zastávka u Brna, www.harmonie-
centrum.cz 
 
 Doprava do místa konání 

- autem: směr od Prahy - dálnice D1 směr Brno – exit 178 Ostrovačice – silnice II. třídy 
386 – silnice II. třídy 602 – silnice III. třídy 00216 – silnice III. třídy 00215 – silnice I. 
třídy 23 směr Rosice – silnice I. třídy – Zastávka 

- autem: směr od Brna – dálnice D1 směr Praha – výjezd z D1 na silnici I. třídy 23 směr 
Rosice – Zastávka u Brna 

- vlakem: z Prahy Holešovic www.idos.cz 
- vlakem z Brna hl. nádraží 

 

GPS: Loc: 49°11'16.787"N, 16°21'47.149"E 
 

 

Účastnický poplatek za seminář - bude fakturován po skončení akce  

Cena pro členy UPP ČR bez ubytování  1.530,- Kč bez DPH 
Cena pro nečleny UPP ČR bez ubytování  1.930,- Kč bez DPH  
Cena ubytování jedné osoby při obsazení  
dvoulůžkového pokoje dvěma osobami 2/2 675,- Kč bez DPH (jedna noc) 
Cena ubytování jedné osoby při obsazení        
dvoulůžkového pokoje jednou osobou 1/2  900,- Kč bez DPH (jedna noc) 

 
Stravování - je zajištěno v místě konání semináře. 
 
 
Ubytování – je zajištěno v místě konání akce z 27. na 28.5.2008 v jednolůžkových a 
dvoulůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů je omezen, budou rezervovány podle 
pořadí došlých přihlášek. 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 
 

JUDr. Marie Brejchová 
předsedkyně UPP ČR  
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