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Konference je ji� tradi�ní jarní akcí Unie podnikov�ch právník� �R o.s. a navazuje na p�edchozí úsp�	né 
konference s podobn�m zam��ením. Konference je tak, jako pravidelné odborné seminá�e UPP �R, dal	í
p�íle�itostí pro získání aktuálních poznatk� od odborník� z r�zn�ch oblastí práva a slou�í rovn�� k v�m�n�
zku	eností z práce Unie podnikov�ch právník� �R o.s. i dal	ích �len� ECLA. Konference nabízí mo�nost 
navázání kontakt� a umo�
uje prohloubení komunikace mezi ú�astníky. Je ur�ena podnikov�m právník�m, 
externím právník�m i 	iroké právnické ve�ejnosti. 

�asov� a odborn� program:

8:30 – 9:00  Prezence 
9:00 – 16:00  P�edná�ky 

∞ P�ivítání a úvodní slovo      

∞ Správní soudnictví – zku�enosti z rozhodování NSS 
JUDr. Jan Passer, Nejvy		í správní soud 

∞ Hospodá�ská sout�� v EU 
Robert Pelikán, advokát, Linklaters 
Kamil Bla�ek, advokát, Linklaters 

∞ �ivnostensk� zákon z pohledu �ivnostenského ú�adu 
Ing. Josef Prosick�, vedoucí odboru  �ivnostenského, M�stská �ást Praha 12,úřad Městské části

∞ Nejv�znam�j�í zm�ny v da	ov�ch a souvisejících p�edpisech u zam�stnanc
 a 
managementu od 2008  

 Dana Trezziová  
∞ Soub�h v�konu funkce vedoucího zam�stnance (mana�era) a statutárního orgánu nebo jeho 

�lena (statutára) z pohledu právního a da	ového 
Nata	a Randlová a Dana Trezziová 

∞ Legal privilege ve sv�tle p�ípadu AZKO Nobel 
Paul de Jonge, prezident  ECLA

∞ Záv�re�ná diskuse, shrnutí, záv�r

Po�adatel si vyhrazuje právo zm�ny programu 
_____________________________________________________________________________ 

       

Závaznou p�ihlá�ku nám za�lete nejpozd�ji do 27.3.2008, a to na e-mailovou adresu info@uppcr.cz , na 
fax �. 267053377 nebo po	tou na adresu Unie podnikov�ch právník� �R o.s., Na Hroud� 19, 100 00 Praha 
10 (na jednu p�ihlá	ku lze napsat i více ú�astník�). kontakt: Ing. Kate�ina Jiroutová, tel. 267 053 727, 
728 274 987

Ú�astnick� poplatek  – bude fakturován po skon�ení akce: 
Pro �leny UPP �R ………….2.000,- K� + DPH 
Pro ne�leny UPP �R ………3.500,- K� + DPH 
Pro ú�astníky bude zaji	t�n ob�d formou rautu.

Upozorn�ní:
Ú�ast na konferenci nepotvrzujeme, zprávu za	leme pouze v p�ípad�, �e nebudeme moci Va	emu 
po�adavku vyhov�t. Potvrzením závazné p�ihlá	ky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající 
organizaci i ú�astníka.  
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JUDr. Marie Brejchová
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