
 
 

                                                          
 

U N I E   P O D N I K O V Ý CH   P R Á V N Í K Ů   Č E S K É    R E P U B L I K Y  o. s. 
 

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

„Závazky ze smluv“ 
 

který se bude konat v úterý 11. prosince 2012 
v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a.s. 

Na Hroudě 1492/4, Praha 10 
 
Časový a odborný program: 
 
8.30 –   9.00  Prezence účastníků 
   
9.00 – 16.00 Program: 
 

  - uzavírání smluv, kontraktační proces 
- obsah závazků ze smluv - obecně 
- změna závazků ze smluv - obecně (vč. prodlení, postoupení pohledávky, 
   postoupení smlouvy, převzetí dluhu, změny okolností) 
- zánik závazků ze smluv - obecně (vč. výpovědi, odstoupení od smlouvy, 
  splnění, započtení) 
- zajištění a utvrzení dluhu (obligačního typu - ručení, smluvní pokuta atd.) 
- vybrané smluvní typy (kupní  smlouva, nájem  vs. pacht, výprosa  vs. 
  výpůjčka, zápůjčka, úvěr) 

 
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. 
 
Přednášející: 
 
JUDr. Petr Čech, LLM, Ph.D. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty 
UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová a spol. 
JUDr. Robert Pelikán Ph.D. – externí učitel na katedře občanského práva Právnické fakulty UK,  
advokátní kancelář Vrána & Pelikán 
 

 
 



Organizační informace: 
 
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 5. 12. 2012, a to na e-mailovou 
adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727, 
mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR o.s., Na Hroudě 19, 100 
00 Praha 10 (na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků). 
 
 
Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10: 
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 4 nebo č. 7 – výstupní stanice Kubánské 
náměstí. Další možnosti ze středu města  - tramvaj č. 22 a 24 – výstup Kubánské náměstí.  
 
Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce: 
Pro členy UPP ČR s uhrazenými závazky k 30. 11. 12 činí   1.349,- Kč bez DPH 
Pro členy UPP ČR s neuhrazenými závazky k 30. 11. 12 činí  1.699,- Kč bez DPH 
Pro nečleny UPP ČR činí       2.499,- Kč bez DPH 
  
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.  
 
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. 
 
Organizační zajištění semináře 
Unie podnikových právníků ČR o.s. - www.uppcr.cz 
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R 
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496       
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.       
prezidentka UPP ČR        


