
 
 
 
 

 
UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 

P O Z V Á N K A 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dovoluji si Vás pozvat na  

 
 

„Právnický podzim" 
 

konferenci podnikových právníků 
 

České a Slovenské republiky 
 

k aktuálním tématům včetně evropských  
 

pořádanou Unií podnikových právníků ČR 
ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno 

v rámci výzkumného záměru č. MSM0021622405 
za podpory Unie podnikových právníků SR 

a EMP Jurisprudence 
 

 
ve středu 23.listopadu 2005 na Právnické fakultě MU 

 
ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 
 
 8.30 -  9.30 Příjezd účastníků, prezence, káva 
 

 9.30 - 10.00 Úvodní slovo 
 

10.00 - 11.00 Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

   Aktuální problémy obchodního práva 
 

11.15 - 12.15 Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. 
Právnická fakulta Univerzity Komenského 

   Spotrebiteľské zmluvy v občiansko-právnej úprave na Slovensku 
 

12.15 - 13.15 oběd 
 

13.15 - 14.15 JUDr. Václav Novotný, Nejvyšší správní soud 
   Správní soudnictví a hospodářská soutěž 
 

14.30 - 15.30 Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát, AK Vašíček, Frimmel & Honěk 
   K elektronickým podáním - jak je využívat v praxi 
 

15.30 - 16.30 Diskuse k aktuálním tématům praxe podnikového právníka 



 
ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

  
Závaznou přihlášku - viz příloha - nám zašlete nejpozději do 20.listopadu 2005, 
v případě požadavku na ubytování  do 13. listopadu  2005, a to na e-mailovou 
adresu unit@unit.cz, na fax č. 466 303 032 nebo poštou na adresu: UNIT, spol. s r. 
o., Gorkého 2573,530 02 Pardubice. 
 
Místo konání - Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

   1.patro, místnost č.109, Veveří 70, 611 80 Brno 
 

Doprava do místa konání 
tramvaj  č. 3 a 11 (zastávka Rybalkova) a č. 12 a 13 (zastávka Nerudova) 
 
Účastnický poplatek za seminář (včetně 19 % DPH) - bude fakturován po skončení akce 
Pro členy UPP ČR a SR........ 1.530,- Kč (vložné 1.130,- Kč, stravování 400,- Kč) 
Pro nečleny UPP ČR a SR ..... 1.770,- Kč (vložné 1.370,- Kč, stravování 400,- Kč) 
 
Stravování - je zajištěno v místě konání konference, občerstvení v průběhu 
konference a oběd formou rautu. Rozdíl mezi nárokem a poskytnutou stravou si 
vyúčtuje vysílající organizace s účastníkem. 
 
Ubytování – není součástí poplatku. Pro účastníky máme možnost zajistit na požádání 
ubytování ve dnech 23.-24. 11. 2005 (1 noc) v hotelu Nika Centrum s tím, že 
kapacita lůžek je omezena, proto objednejte ubytování nejpozději do 13. 11. 2005. 
Svoji objednávku ubytování vyznačte na závazné přihlášce. Platbu provede účastník 
v místě ubytování. Cena za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 1.220,- vč. DPH a 
snídaně (610,- Kč na osobu), při obsazení jednou osobou 1.130,- Kč. 
 
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. 
 
 
 
Těším se na Vaši účast a setkání s Vámi 

 
 
 
 
  

Mgr.Ing.Petr Šmelhaus 
předseda Unie podnikových právníků ČR  
 

   občanské sdružení registrované u MV 
     pod č. j. VSP/1-1807/90-R

IČ: 00552496
           Vinohradská 174, 130 19 Praha 3 

 
www.uppcr.cz
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