UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vás zve na konferenci

PODNIKOVÝ PRÁVNÍK
2008

Generální sponzor:

3.4.2008
Přednáškový sál
Pražské energetiky, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10

Konference je ji tradiní jarní akcí Unie podnikovch právník R o.s. a navazuje na pedchozí úsp né
konference s podobnm zamením. Konference je tak, jako pravidelné odborné semináe UPP R, dal í
píleitostí pro získání aktuálních poznatk od odborník z rznch oblastí práva a slouí rovn k vmn
zku eností z práce Unie podnikovch právník R o.s. i dal ích len ECLA. Konference nabízí monost
navázání kontakt a umo uje prohloubení komunikace mezi úastníky. Je urena podnikovm právníkm,
externím právníkm i iroké právnické veejnosti.
asov a odborn program:
8:30 – 9:00
9:00 – 16:00

Prezence
Pednáky

∞ Pivítání a úvodní slovo
∞ Správní soudnictví – zkuenosti z rozhodování NSS
JUDr. Jan Passer, Nejvy í správní soud
∞ Hospodáská sout v EU

Robert Pelikán, advokát, Linklaters
Kamil Blaek, advokát, Linklaters
∞ ivnostensk zákon z pohledu ivnostenského úadu
Ing. Josef Prosick, vedoucí odboru ivnostenského, Mstská ást Praha 12,úřad Městské části
∞ Nejvznamjí zmny v da ovch a souvisejících pedpisech u zamstnanc a
managementu od 2008
Dana Trezziová
∞ Soubh vkonu funkce vedoucího zamstnance (manaera) a statutárního orgánu nebo jeho
lena (statutára) z pohledu právního a da ového
Nata a Randlová a Dana Trezziová
∞ Legal privilege ve svtle pípadu AZKO Nobel
Paul de Jonge, prezident ECLA
∞ Závre ná diskuse, shrnutí, závr
Poadatel si vyhrazuje právo zmny programu
_____________________________________________________________________________

Závaznou pihláku nám zalete nejpozdji do 27.3.2008, a to na e-mailovou adresu info@uppcr.cz , na
fax . 267053377 nebo po tou na adresu Unie podnikovch právník R o.s., Na Hroud 19, 100 00 Praha
10 (na jednu pihlá ku lze napsat i více úastník). kontakt: Ing. Kateina Jiroutová, tel. 267 053 727,
728 274 987
Ú astnick poplatek – bude fakturován po skonení akce:
Pro leny UPP R ………….2.000,- K + DPH
Pro neleny UPP R ………3.500,- K + DPH
Pro úastníky bude zaji tn obd formou rautu.
Upozornní:
Úast na konferenci nepotvrzujeme, zprávu za leme pouze v pípad, e nebudeme moci Va emu
poadavku vyhovt. Potvrzením závazné pihlá ky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající
organizaci i úastníka.
Unie podnikovch právník R o.s.
Obanské sdruení registrované u MV pod .j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroud 19, 100 00 Praha 10, I: 00552496, DI: CZ00552496
www.uppcr.cz
JUDr. Marie Brejchová
pedsedkyn UPP R o.s.

