
                              
 

 
                                                          

 

U N I E   P O D N I K O V Ý CH  P R Á V N Í K Ů   Č R  z. s. 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
                Vážená paní, vážený pane, 

 
Unie podnikových právníků ČR z. s. ve spolupráci s advokátní kanceláří Taylor Wessing Vás tímto 

srdečně  zve na dopolední seminář 
 

             „Nájemní smlouvy a nemovitostní transakce“ 

 
 

 

který se bude konat dne  6. června  2017 v prostorách AK Taylor Wessing, 
na adrese U Prašné brány 1, Praha 1 

od 9:45 do 12:30 hodin 
 

 
Témata semináře  
 
Aktuální změny v nájemním právu (novela občanského zákoníku) 
 
Základní smluvní instituty pro poskytnutí práva užívání (nájem, výpůjčka, pacht) 
 
Typové dělení nájemních smluv dle předmětu nájmu (nemovitosti, byty, prostory určené 
k podnikání, movité věci) 
 
Skončení nájemních smluv/výpověď – vhodná smluvní úprava 
 
Převody nájemních smluv: vhodné právní řešení, možnosti „převodu“ technického 
zhodnocení (připravovaná novela zákona o dani z příjmu) 
 
Dotazy a prostor pro diskusi 
 
 
 
Prezentuje:  
 
Mgr. Ing. Markéta Cvrčková, partner AK 
 
 
Změna programu vyhrazena.  



 
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat 
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro 
sebe. 
 
 
Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR. Účast je bezplatná. 

V případě neúčasti očekáváme včasnou omluvu, abychom seminář mohli nabídnout dalším 
zájemcům, neboť počet účastníků je limitován.  

 

Organizační informace:  

Svoji účast, prosíme, potvrďte do 31. května 2017 na e-mailové adrese info@uppcr.cz, kontaktní 
osoba K. Jiroutová, tel.: 267 053 727, mobil 728 274 987. Přihlášky budou přijímány do naplnění 
kapacity zasedací místnosti advokátní kanceláře Taylor Wessing. 

 

Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR 
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