
 
                                                          

 

U N I E   P O D N I K O V Ý CH   P R Á V N Í K Ů   Č R  o. s. 

 

P O Z V Á N K A 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,   

dovolujeme si Vás pozvat na pravidelný jarní seminář určený pro členy UPP ČR 

 

   Aktuální otázky podnikové právní praxe 
který se bude konat ve dnech  15. – 16.5.2009 

v hotelu Ostrov - Nymburk 

 

Časový a odborný program: 

 

Pátek 15.5.2009 

12:00 – 13:30  Příjezd účastníků, ubytování, prezence   

13:30 – 18:00 Aktuální úkoly podnikové právní kanceláře v současné ekonomické situaci a 

řešení pracovně právních vztahů v ní s upozorněním na zbytečné a opakující se 

nedostatky v jednotlivých právních úkonech a dokumentaci. 

JUDr. Antonín Havlík, člen Rady UPP ČR, člen Asociace pro kolektivní 

vyjednávání a pracovně právní vztahy, lídr diskusního fóra Pracovní právo 

Mgr. Stanislav Servus, LL.M., advokát, partner AK DVOŘÁK & spol. 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., předsedkyně UPP ČR, vedoucí sekce Právní 

Pražská energetika, a.s. 

JUDr. Alois Dvořák, exlegal manager Česká rafinérská, a.s., konzultant, prezident 

Asociace rozhodců ČR 

 

Sobota 16.5.2009 

08:00 – 09:00             Snídaně 

09:00 – 12:00 Diskusní fórum na aktuální otázky podnikové právní praxe, zejména nad 

problematickým rozhodnutím ve věci souběhu funkce člena statutárního orgánu a 

vedoucího zaměstnance v pracovním poměru, rozhodování o odměňování (odměnách 

a mzdě členů statut. orgánů nejen při souběhu funkcí, publikování ve výročních 

zprávách nebo jinde…). 

 JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., ředitel Právního útvaru společnosti ČEZ, a.s. 

12:00 – 13:00  Oběd, odjezd   

    

 

Změna programu vyhrazena 

   

 

Organizační informace: 

 

Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 5.5.2009, a to na e-mailovou adresu 

info@uppcr.cz , na fax 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


Doprava do místa konání  hotel Ostrov, Na Ostrově 432/1, Nymburk 

 

GPS: 50°11'0.959"N, 15°2'55.644"E   (Loc: 50°11'33.158"N, 15°10'58.819"E dle www.mapy.cz) 

- autem : směr od Prahy - dálnice D11 směr Hradec Králové, D11 exit 42 (Poděbrady-východ), silnice I. 

třídy 32,  Nymburk, silnice III. třídy 32919,  silnice III. třídy 32920 - cíl 

směr od Brna – dálnice D1 směr Velké Meziříčí, exit 112 (Pávov), silnice I. třídy 38 Havlíčkův Brod, Světlá 

nad Sázavou, Čáslav, Kolín, D11, D11 exit 42 (Poděbrady-východ),  silnice I. třídy 32,  Nymburk, silnice 

III. třídy 32919,  silnice III. třídy 32920 - cíl 

 

- vlakem z Prahy – Praha hl. nádraží (www.idos.cz) 

- vlakem z Brna – Brno hl. nádraží 

- autobusem z Prahy – autobusové nádraží Horní Počernice nebo Černý Most  

- autobusem z Brna – Benešova třída hotel Grand 

 

 

 
 

Účastnický poplatek pro členy UPP ČR bude fakturován po skončení akce: 

Vložné - bez ubytování      1 399,- Kč bez DPH  

Ubytování v jednolůžkovém pokoji     1 462,- Kč bez DPH    

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji při obsazení dvěma osobami     731,- Kč bez DPH os/noc 

Ubytování v apartmá při obsazení jednou osobou   1 900,- Kč bez DPH 

Ubytování v apartmá při obsazení dvěma osobami        950,- Kč bez DPH os/noc    

 

Ubytování 

Je zajištěno z 15. na 16.5.2009 v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a apartmánech. Počet 

jednolůžkových pokojů je omezen, budou rezervovány podle pořadí došlých přihlášek. Svůj požadavek na 

ubytování vyznačte v závazné přihlášce.   

 

Stravování 

Je možné v místě konání semináře. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení v průběhu semináře (nápoj, 

káva, minerálka, ovoce, sladké pečivo), večeře 15.5.2009 a snídaně 16.5.2009. Obědy nejsou v ceně, ale je 

možné si je na místě objednat na vlastní náklad. 

 

Upozornění:  

Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku 

vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i 

účastníka.  

 

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, LL.M. 

předsedkyně UPP ČR 

http://www.idos.cz/
http://www.uppcr.cz/

