
 
Vážená paní, vážený pane, 
srdečně Vás zveme na  
 

"JARNÍ  SEMINÁŘ PRÁVNÍKŮ ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ"     
 

pořádaný energetickou sekcí Unie podnikových právník ů ČR o.s.  
ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 
23. -  24. dubna 2012  

Golf Hotel Jesenice – Jesenice u Rakovníka  
  

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 

  
pond ělí 23.4.2012 

  
11.00 – 12.00 příjezd účastníků, ubytování, prezence 
 
12.00 – 13.00 oběd 
 
13:00 – 13:15 Úvodní slovo  – JUDr. Marie Brejchová, LL.M.  prezidentka UPP ČR, vedoucí sekce 

Právní, Pražská energetika, a.s. a JUDr. Jan Kužílek , ČEZ Distribuce, a. s.  
 
13:15 – 14:15 přednáška Technická řešení požadavk ů energetické legislativy v praxi  
  Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a. s. 
 
14.15 - 14.30 přestávka na kávu 
 
14.30 – 15.30  přednáška Informace o aktuálním stavu energetické legislativy  se zaměřením na 

obnovitelné zdroje 
 Ing. Jan Kanta, ČEZ, a.s. 
 
15:30 – 15.45   přestávka 

15.45 – 16.45  přednáška – Dopady energetické legislativy EU do českého prost ředí  

  Ing. Tomáš Hüner, předseda dozorčí rady OTE a.s. a ČEPS, a.s. 

16.45 – 16.55 přestávka 

16.55 – 17.55 přednáška Zákon o trestní odpov ědnosti právnických osob 
  JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., ČEZ, a.s. 
 
18.00 – 19.00 večeře 

úterý 24.4.2012 

7.30 -  8.30      snídaně 
  
8.30 – 10.00 přednáška "Aktuální domácí a zahrani ční judikatura v oblasti energetiky 

a související otázky" 
 JUDr. Petr Zakoucký a Mgr. Tomáš Doležil, LL.M., AK Clifford Chance, Praha 
 
10.00 – 10.15 přestávka na kávu 



10.15 – 11.15  přednáška K některým aspekt ům práv k cizím nemovitostem pro inženýrské sít ě 
veřejné technické infrastruktury 

      JUDr. Jan Kužílek, ČEZ Distribuce, a.s., JUDr. Jaroslav Trkovský, AK JAROSLAV 
TRKOVSKÝ sen. & jun., Louny 

 
11:15 – 12:00 diskuse nad aktuálními tématy  
 
12.00 - 13.00    oběd 

Od cca 13.30 do cca 15.30 hod. pro zájemce možnost skupinového tréninku golfu v Golfclubu 
Podbo řánky. 

Změna programu vyhrazena. 

Závaznou p řihlášku  - viz příloha - nám zašlete nejpozd ěji  do  11. dubna 2012 na e-mailovou adresu 
info@uppcr.cz nebo katerina.jiroutova@pre.cz nebo se přihlaste na tel. č. 728 274 987, faxovém čísle 
267 053 377. 

Místo konání   - Hotel Jesenice, 270 33 Jesenice u Rakovníka, www.hotel-jesenice.cz 

Doprava do místa konání 
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy 
GPS: 50°5´1.698´´N, 13°27´51.449´´E 
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na  www.idos.cz  

 

Účastnický poplatek  za seminář - bude fakturován po skončení akce  

Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním        2.690,- Kč bez DPH  
Vložné pro člena s ubyt. s nesplněnými závazky vůči UPP ČR k 31.3.12  3.690,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena UPP ČR bez ubytování     1.990,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena bez ubyt. s nesplněnými závazky vůči UPP ČR k 31.3.12  2.990,- Kč bez DPH  
Vložné pro nečlena UPP ČR s ubytováním     4.690,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena UPP ČR bez ubytování     3.990,- Kč bez 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 23. - 24.4.2012 (1 noc). UPP ČR si vyhrazuje možnost změnit požadované 
ubytování v jednolůžkovém pokoji na ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, pokud se přihlásí vyšší počet 
účastníků. Svůj požadavek na ubytování vyznačte v závazné přihlášce. 
 
Organiza ční zajišt ění seminá ře:  
Unie podnikových právník ů ČR o.s. – www.uppcr.cz       
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R 
Na Hroudě 19, 100 00  Praha 10, IČ: 00552496, DIČ: CZ00552496 
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR        


