UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY o.s.

POZVÁNKA
Vážená kolegyně, vážený kolego
UPP ČR si Vás, ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o., dovoluje pozvat
na dvoudenní seminář:

„CO NÁM PŘINESE REKODIFIKACE“
který se bude konat ve dnech 17. – 18. 7. 2012
v hotelu Oáza v Říčanech (Praha - východ)

Časový a odborný program:
Úterý 17. 7. 2012
Hlavní přednášející: Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
08:30 - 09:15

příjezd účastníků, prezence, ubytování

09:15 - 09:30

Úvodní slovo JUDr. Marie Brejchové, LL.M., prezidentky UPP ČR

09:30 - 12:30

Pojetí právnické osoby podle nového občanského zákoníku
Pojetí právního jednání podle NOZ ve vazbě na zakladatelská právní
jednání
Pojem obchodní korporace a jejich dělení
oběd

12:30 - 13:30
13:30 - 17:00

Pravidla pro správu obchodní korporace
(smlouva o výkonu funkce, režim odměňování, vyloučení z výkonu funkce,
péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku, náhrada škody a
její možné vyrovnání, ručení statutárního orgánu za dluhy korporace)
Základní změny v osobních společnostech
(základní změny v úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové
společnosti)

18:00

Přechodná ustanovení a zákon o veřejných rejstřících (vč. obchodního)
večeře

Středa 18. 7. 2012
Hlavní přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
08:00 - 09:00

snídaně

09:00 - 12:30

Úvod do nového občanského zákoníku
(filosofie nového občanského zákoníku, přechodná ustanovení, postavení
člověka, základní změny v zastoupení, věc v právním slova smyslu, pojetí
nemovitostí, význam času v právu)

12:30 - 13:30

oběd

13:30 - 17:00

Úvod do uzavírání smluv, vlastnické právo, náhrada škody
(kontrakce, smlouvy uzavírané adhezním způsobem, ochrana spotřebitele,
vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, nabývání a omezení vlastnického
práva, zástavní právo, věcná břemena, právo stavby, náhrada škody)

18:00

odjezd

Změna programu vyhrazena.

Přednášející:
>
>

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., autor nového zákona o obchodních korporacích, spoluautor
nového občanského zákoníku a Of Counsel v advokátní kanceláři PRK Partners
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., spoluautor nového Občanského zákoníku a Of Counsel
v advokátní kanceláři PRK Partners

Organizační informace:
Závaznou přihlášku (viz přílohu) nám zašlete nejpozději do 9. 7. 2012 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).

Místo konání:
Hotel OÁZA Říčany, V Chobotě 2112, 251 01 Praha – východ
www.oazaricany.cz
GPS: 49o 58´ 55.826" N, 14o 39´ 26.097" E

Doprava do místa konání:
Trasu naleznete na www.mapy.cz (plánovač trasy)
Doprava autobusem, vlakem (spojení naleznete na www.idos.cz)

Účastnický poplatek pro členy UPP ČR:
Účastnický poplatek bude fakturován po skončení akce:
Vložné bez ubytování -splněné závazky vůči UPP ČR k 30.6.12
Vložné s ubytováním ve dvoulůžkovém pokoji-splněné závazky k 30.6.12
Vložné s ubytováním v jednolůžkovém pokoji-splněné závazky k 30.6.12
Vložné bez ubytování – nesplněné závazky vůči UPP ČR k 30.6.12
Vložné s ubytováním ve dvoulůžkovém pokoji-nesplněné závazky k 30.6.12
Vložné s ubytováním v jednolůžkovém pokoji-nesplněné závazky k 30.6.12
Uvedené ceny jsou bez DPH

2.790,-Kč
3.390,-Kč
3.990,-Kč
3.690,-Kč
4.290,-Kč
4.890,-Kč

Ubytování:
Ubytování je zajištěno na noc ze 17. na 18. 7. 2012 v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Počet jednolůžkových pokojů je omezen, budou rezervovány podle pořadí přijatých přihlášek.
V případě většího počtu zájemců má pořadatel právo změnit ubytování v jednolůžkovém pokoji na
ubytování v pokoji dvoulůžkovém. Svůj požadavek na ubytování vyznačte v závazné přihlášce.

Stravování:
Je zajištěno v místě konání semináře.

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
Budeme se těšit na setkání s Vámi.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

