U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č R z. s.
POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
Unie podnikových právníků ČR z. s. a její sekce Procesního práva a alternativního řešení sporů ve
spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy tímto srdečně zve své členy na dopolední seminář
na téma

„CO MŮŽE PŘINÉST UZÁKONĚNÍ HROMADNÝCH ŽALOB?“
který se bude konat dne 13. listopadu 2018 v prostorách advokátní kanceláře
Allen & Overy, V celnici 1031/ 4, 110 00 Praha od 9:00 do 11:00 hodin
Časový a odborný program semináře:
09.00 - 9:20

Registrace

09.20 - 10.50 Přednáška:
-

Přehled aktuálního věcného záměru zákona o hromadných žalobách a jeho
nejkontroverznějších aspektů

-

Aktuální postoj Evropské unie k tématu hromadných žalob

-

Praktické zkušenosti s hromadnými žalobami a obraně proti nim v zemích,
kde již fungují

10:50 - 11:00 Diskuse a závěr
Prezentují seniorní advokáti AK Allen & Overy specializující se na spornou agendu:
Mgr. Ing. Markéta Císařová
Mgr. Robert Pavlů

Změna programu vyhrazena.

Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro
sebe.
Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR. Účast je bezplatná.
V případě neúčasti očekáváme včasnou omluvu, abychom seminář mohli nabídnout dalším
zájemcům, neboť počet účastníků je limitován.
Organizační informace:
Svoji účast, prosíme, potvrďte do 1. listopadu 2018 na e-mailové adrese info@uppcr.cz.
Kontaktní osoba K. Jiroutová, tel.: 267 053 727, mobil 728 274 987. Přihlášky budou přijímány do
naplnění kapacity zasedací místnosti.
Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení.
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR
Unie podnikových právníků ČR z. s. - www.uppcr.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821
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