UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní večer vyhlašování ocenění

Podnikový právník 2015
který se bude konat dne 16. dubna 2015 od 19.00 hod.
v budově společnosti Česká spořitelna, a.s.
Rytířská ul. 536/29, Praha 1

Spoluorganizátory akce Podnikový právník 2015 je ATLAS Consulting spol. s r.o.
a společnost Wolters Kluwer a.s.
Mediálním partnerem je měsíčník Právní rádce vydavatelství Economia, a.s.,

Záštitu nad oceněním převzal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Na slavnostním večeru budou předána ocenění v těchto kategoriích:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podniková právní kancelář
Samostatný podnikový právník
Obchodní (závazkové) právo
Správní právo
Právo technologické, IT a komunikací
Stavební právo a právo nemovitostí
Stálá kategorie – Právník, který se zasloužil o UPP ČR
Stálá kategorie – Perspektiva 2015

Více na www.uppcr.cz

Členové poroty za Radu a sekce UPP ČR :
Marie Brejchová – předsedkyně
Ondřej Běhal
Jitka Hlaváčková
Nora Šejdová
Lucie Jandová
Pavel Brada

prezidentka Unie podnikových právníků ČR
Pražská energetika, a.s.
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Generali Pojišťovna a.s.
Allegro Group CZ, s.r.o.

Doprava do místa konání:
MHD – stanice metra A, B Můstek – ul. Na Můstku – ul. Rytířská
Svoji účast potvrďte nejpozději do 9. 4. 2015 na e-mailové adrese info@uppcr.cz nebo na fax. č.
267 053 377 – kontaktní osoba ing. Kateřina Jiroutová, tel. č. 267 053 727, mobil 728 274 987.

Tato akce je určena výhradně pro členy UPP ČR a čestné hosty. Počet míst je omezen.
Upřednostněni budou účastníci konference Podnikový právník 2015 a ti, kteří navrhli kolegy
k ocenění na www.uppcr.cz.

Těším se na setkání s Vámi ve čtvrtek 16. dubna 2015 na konferenci Podnikový právník 2015 a
na sněmu UPP ČR v prostorách konferenčního sálu společnosti Pražská energetika, a.s. a poté
večer při vyhlašování držitelů ocenění.

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

