Unie podnikových právníků ČR
Vás zve na diskuzní seminář
Setkání členů Unie podnikových právníků
na téma

Organizace a úloha podnikové právní služby
na prahu 21. století
22. – 23. září 2006 – hotel IMOS Břeclav

Úvodní slovo k diskusi o současnosti i budoucnosti podnikové právní služby s potěšením
přislíbil nestor podnikových právníků
pan prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., Právnická fakulta Masarykovy university v Brně
Řízení semináře se ujme
pan Mgr. Ing. Petr Šmelhaus, předseda Unie podnikových právníků ČR, člen řídícího výboru
ECLA
Pořadatel:
Unie podnikových právníků ČR
Na Hroudě 19
Praha 10 - Vršovice
www.uppcr.cz
Časový a odborný program:
Pátek 22. 9. 2006
14.00 - 15.00
Prezence
15.00 - 19.00
Vystoupení účastníků semináře
19.00 – 22.00
Společenský večer ve sklípku ing. Daniely Valentové, Valtice - Úvaly
Sobota 23. 9. 2006
9.00 – 12. 00

Pokračování odborné diskuze - závěr

Doporučená literatura:
•
Petr Hajn, Jak realizovat právo v organizaci, Panorama Praha 1988
•
Petr Hajn , Podnikový právník, Orbis Praha 1968
•
Petr Hajn, Právo a hospodářská činnost podniku, skripta, SPN Praha 1978
•
Petr Hajn, Josef Bejček, Jak uzavírat obchodní smlouvy, Linde Praha 2003

Organizační pokyny:
Datum a místo konání: pátek 22. a sobota 23. září 2006
Sál hotelu IMOS Břeclav, Komenského nábřeží, www.hotelimos.cz
Závaznou přihlášku (s uvedením vysílající/platící společnosti, kontaktní adresy, telefonu, mailu; třeba i
formou objednávky SAP apod.) zašlete nejpozději do 8. září 2006 na adresu:
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Organizačně právní sekce 010606
DS 352
436 70 Litvínov

e-mail: monika.doskocilova@crc.cz, fax 417 616 3173

Cena/vložné pro členy Unie podnikových právníků ČR 2 880,- Kč, (s DPH). Platbu uhraďte na účet
č. 124204339/0800, variabilní symbol 010606.
Potvrzení účasti a storno:
Přihlášku 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. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce
nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací, pokud se s pořadatelem, s ohledem na příčiny neúčasti,
nedohodnou jinak.
Unie podnikových právníků ČR je registrována Ministerstvem vnitra ČR pod VPS/1-1807/90-R,
DIČ: CZ00552496, IČ: 00552496, je plátcem DPH.
Upozornění pro plátce DPH: Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového
dokladu totožný s datem přijetí platby. Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci.
Organizační zajištění:
Alois Dvořák, alois.dvorak@crc.cz, tel. 417 616 5974, 736 506 206, 602 279 529
Administrativní podpora:
Monika Doskočilová, monika.doskocilova@crc.cz, tel. 417 616 2914 , fax 417 616 3173
Popis místa konání:
Hotel IMOS najdete v nejjižnějším cípu Moravy na obchodní křižovatce Praha - Brno - Vídeň, v okresním
městě Břeclav. Jeho poloha nabízí řadu příležitostí pro poznávání krás tohoto kraje, ať už jde o tradiční
folklórní oblast Podluží, o unikátní Lednicko-valtický areál, či o přírodu biosférické rezervace UNESCO
Pálava. Řadu možností k pěším, cyklistickým i motoristickým výletům je možno doplnit i o sportovní
vyžití.
Ubytování:
Rezervaci ubytování Vám zajistíme v místě konání semináře v hotelu IMOS, ve slušně zařízených
dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích (vlastní WC, sprchový kout, televize a telefon). Cena ubytování
1480,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj, 1 200,- Kč/noc za jednolůžkový pokoj bude hrazena účastníky akce
přímo v recepci hotelu. Hotel se nachází v centru Břeclavi, na klidném místě u řeky Dyje.

Rezervujte si závazně u pí Doskočilové, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.,
na mailu
monika.doskocilova@crc.cz, tel. +420 47 616 2914, fax +420 47 616 3173, nejpozději do 8. 9. 2006
12.00 hodin.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení v průběhu semináře (káva, čaj, minerálka, sodovka, ovoce,
zákusek, chlebíček apod.), hlavní jídla si hradí účastníci, cena za ubytování je sjednána včetně snídaně.
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CO DĚLAT PO SEMINÁŘI V BŘECLAVI A OKOLÍ?
možnost zapůjčení kol
cykloturistika po vyznačené síti cyklotras
tenisové kurty, fitnes, squasch
návštěva Salonu vín České republiky v prostorách Valtického zámku, kde můžete ochutnat 100 nejlepších vín v ČR
projížďka Břeclaví a Lednickovaltickým areálem výletním vláčkem
pro skupiny turnaj v lukostřelbě
závody v minikárách
NÁVŠTĚVA ZÁMKŮ A MUZEÍ viz www.breclav.cz

