Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na

"PODZIMNÍ SEMINÁŘ PRÁVNÍKŮ ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ"
pořádaný energetickou sekcí Unie podnikových právníků ČR
4. - 5. října 2006 - Hotel OREA Dvořák, Tábor
ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:

středa 4. října 2006
11.00 - 12.00

příjezd účastníků, ubytování, prezence

12.00 - 13.00

oběd

13.00 – 13.30 slavnostní zahájení
projev paní Susanne Fabry, vedoucí právního oddělení společnosti E.ON Česká republika, a.s., která
je tentokrát hostitelem akce
13.30 - 16.00
Moderovaná panelová diskuse dle témat zadaných účastníky a připravených vedením sekce
energetiky UPP ČR
moderuje: JUDr. Josef Hubáček, právník oddělení majetku a pojištění společnosti E.ON Česká
republika, a.s.
16.00 – 16.15 přestávka na kávu
16.15 - 19.00
Zákoník práce, změny v právní úpravě a kolektivní vyjednávání
JUDr.Jaroslav Trkovský, advokát, advokátní kancelář Jaroslav Trkovský sen. & jun.
20.00

večeře

čtvrtek 5. října 2006
7.30 - 8.30

snídaně

9.00 - 10.00
Moderovaná panelová diskuse dle témat zadaných účastníky a připravených vedením sekce
energetiky UPP ČR
moderuje: JUDr. Josef Hubáček, právník oddělení majetku a pojištění společnosti E.ON Česká
republika, a.s.

10.00 - 12.00
Aktuality z obchodního práva
JUDr.Petr Čech, LL.M Od roku 2002 odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty
Univerzity Karlovy, říjen 1999 až březen 2002 ředitel legislativního a právního odboru Komise pro cenné
papíry.Člen rozkladové komise České národní banky, člen rozkladové komise Komise pro cenné papíry
člen předsednictva Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů (ARIZ ČR)

12.00 - 13.00

oběd, odjezd účastníků

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:
Závaznou přihlášku - viz příloha - nám zašlete nejpozději do 27. září 2006 na e-mailovou adresu
jitka.hlavackova@uppcr.cz nabo faxem na tel.č. 267053377.
Místo konání - Hotel OREA Dvořák, Tábor, Hradební 3037 (www.orea.cz/dvorakta)
Doprava do místa konání
- autem: rychlostní silnice Praha – Tábor nebo České Budějovice – Tábor, ve městě je přehledná
navigace až na místo
- autobusem: z Prahy Roztyly nebo Florence (www.idos.cz)
- vlakem z Prahy hl. nádraží (www.idos.cz)
Účastnický poplatek za seminář - bude fakturován po skončení akce
Pro členy UPP ČR
2.700,- Kč + DPH
Pro nečleny UPP ČR 2.900,- Kč + 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 4. - 5. 10. 2006 (1 noc).
Cena za ubytování se pohybuje od 1.700.- Kč do 2.000,- Kč (včetně DPH) za osobu a noc - bude
fakturováno podle skutečnosti.
Svůj požadavek na ubytování vyznačte na závazné přihlášce.
Organizační zajištění semináře:
Unie podnikových právníků ČR
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ: CZ00552495
www.uppcr.cz
kontakt: JUDr. Jitka Hlaváčková, jitka.hlavackova@uppcr.cz, mobil 606 850 900
JUDr. Josef Hubáček, josef.hubacek@eon.cz, tel. +420 387865550

Za výbor UPP ČR
JUDr. Marie Brejchová

