ORGANIZAČNÍ POKYNY:
•

Datum a místo konání:
čtvrtek 6. dubna 2006
Klub LÁVKA, Novotného lávka 1, Praha 1 (www.lavka.cz)
Doprava do místa konání:
metrem trasa A, výstupní stanice Staroměstská, odtud cca 10 minut pěšky

•

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 31. března 2006 na adresu:
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz

UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

elektronické přihlášky: www.unit.cz
Na jednu přihlášku lze zapsat i více účastníků.

®
•

CENA
pro členy Unie podnikových právníků ČR
vložné včetně DPH

•

4.200,- Kč

CENA
vložné včetně DPH

5.400,- Kč

Vás zvou na konferenci
•

Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20605.

•

Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení.

•
•

DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432
firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509

•

PRO PLÁTCE DPH
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového dokladu totožný
s datem přijetí platby.
Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání
konference Vám ho na vyžádání zašleme.

•

Pro účastníky je zajištěno stravovaní - oběd.

•

Upozornění:
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní,
účastnický poplatek se nevrací. Účast na konferenci 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.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

PODNIKOVÝ PRÁVNÍK

6. dubna 2006
Klub LÁVKA, Praha

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:

Anotace
Konference je již tradiční jarní akcí Unie podnikových právníků České republiky a
navazuje na předchozí úspěšné konference s obdobným zaměřením. Konference je
(kromě pravidelných odborných seminářů UPP ČR) další příležitostí pro získání
aktuálních poznatků od odborníků z různých oblastí práva a rovněž pro výměnu
zkušeností z práce Unie podnikových právníků ČR i dalších členů ECLA. Dále nabízí i
možnost navázání kontaktů a prohloubení komunikace mezi účastníky. Je určena
podnikovým právníkům, externím právníkům spolupracujícím s právníky interními i široké
právnické veřejnosti.
Pořadatel:
Unie podnikových právníků ČR
Vinohradská 174
130 19 Praha 3

Prezence
Přednášky

• Přivítání a úvodní slovo

JUDr. Alois Dvořák
Česká rafinérská a.s. Litvínov
• Informace o UPP ČR a ECLA

Mgr. Ing. Petr Šmelhaus
předseda Unie podnikových právníků ČR
člen Výboru ECLA
• Aktuální problémy právní úpravy akciových společností

JUDr. Petr Čech, LL.M.
odborný asistent Právnické fakulty UK, Katedra obchodního práva
člen rozkladové komise České národní banky a Komise pro cenné papíry
předseda dozorčí rady RM-Systém, a. s.

www.uppcr.cz
Organizační zajištění:
UNIT spol. s r.o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
Blanka Tomíšková
Ing. Martina Novotná

8.30 - 9.00
9.00 - 15.00

tel.: 466 304 952
tel., fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
602 337 780
605 257 127

www.unit.cz

Odborní partneři konference:

• Partnerství a využití externích právních poradců

Dr. Irena Edwards
EVERSHEDS - ředitelka pro střední a východní Evropu
• Předběžné opatření po novele občanského soudního řádu -zákon č. 59/2005 Sb.

JUDr. Jaromír Jirsa
prezident Soudcovské unie České republiky
• Aktuality soutěžního práva EU a ČR

JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
výkonný ředitel České asociace pro soutěžní právo, Praha
• Zákonná úprava mediace v EU a ČR (příprava legislativy)

JUDr. Martina Doležalová
• Diskuse

Všechny účastníky konference zveme na oběd formou rautu.

