
 
Vážená paní, vážený pane, 
srdečně Vás zveme na  
 

"PODZIMNÍ  SEMINÁŘ PRÁVNÍKŮ ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ"     
 

pořádaný energetickou sekcí Unie podnikových právník ů ČR z. s. 
ve spolupráci se společností  

Plzeňský Prazdroj, a.s. 
 

13. -  14. října 2015  
v prostorách společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, Plzeň 

 

 

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 

  
úterý 13. 10. 2015 

  
11.00 – 12.00 příjezd účastníků do Plzně   

12.00 – 13.00 oběd –  v prostorách Plzeňského Prazdroje 

13:00 – 13:15 Úvodní slovo  – Marie Brejchová, prezidentka UPP ČR, vedoucí sekce Právní, 
Pražská energetika, a.s., a Tomáš Krčil, Manager Legal Services, Plzeňský Prazdroj, 
a.s 

13.15 – 14.00 Doubravka Plášilová – Plánované zm ěny energetického zákona 

14.00 – 14.15 přestávka 

14.15 – 15.00 Jiřina Králová – Stavební zákon a další  připravované zm ěny p ředpis ů s dopadem 
na energetiku  

15.00 – 15.15 přestávka 

15:15 – 16:45 JŠK Law, advokátní kancelář: Pravidla o st řetu zájm ů, smlouva o výkonu funkce,  
případ, kdy se spole čnost nepod řídí ZOK-  jak postupovat ve vybraných situacích  

16.45 - 17.00 přestávka 

17.00 – 17.45 Jiří Mikšík – přednáška a moderovaná diskuse: Neoprávn ěná distribuce a 
navyšování jisti čů po 1. 1. 2016  

17.45 – 18.00 Závěrečná diskuse 

19.00 – 22.00 posezení s občerstvením  

 
středa 14. 10. 2015 
 

7.30 -  8.30 snídaně 

9.00 – 10.30 Kateřina Eichlerová - Nad vybranými problémy energetického zákona   

10.30 – 10.45 přestávka  

10.45 – 11.30 Uzavírání a zm ěny smluv po telefonu, výhody a rizika  – úvodní slovo-právník 
společnosti Pražská plynárenská, a. s., následně řízená diskuse 



 

11.45 – 12.00 Diskuse nad aktuálními tématy, shrnutí semináře 

12.00 - 13.00    oběd 

Změna programu vyhrazena. 

 

Závaznou p řihlášku  - viz příloha - nám zašlete nejpozd ěji  do  25. září 2015 na e-mailovou adresu 
info@uppcr.cz nebo katerina.jiroutova@pre.cz, kontaktní osoba ing. Kateřina Jiroutová, tel. č. 
267 053 727, mobil 728 274 987, fax. č.  267 053 377. 

Nocleh   - hotel Courtyard by Marriott, adresa Sady 5. května 57, PSČ 301 00 Plzeň 
http://www.marriott.com/hotels/travel/prgpz-courtyard-pilsen/  

Doprava do místa konání 
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy 
 
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na  www.idos.cz  

Účastnický poplatek  za seminář - bude fakturován po skončení akce  

Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 1/1         999,- Kč bez DPH  
Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 2/1      500,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena UPP ČR bez ubytování      290,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena UPP ČR s ubytováním v 1/1     2.997,- Kč bez DPH  
Vložné pro nečlena UPP ČR s ubytováním v 2/1    2.390,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena UPP ČR bez ubytování     1.690,- Kč bez DPH 
    
Stravování  - je zajištěno v místě konání semináře. 
 
Ubytování  - pro účastníky je v místě konání semináře zajištěno ubytování v jedno a dvoulůžkových 
pokojích ve dnech 13. - 14. 10. 2015 (1 noc). UPP ČR si vyhrazuje možnost zm ěnit požadované 
ubytování v jednol ůžkovém pokoji na ubytování ve dvoul ůžkovém pokoji, pokud se přihlásí vyšší 
počet účastníků. Svůj požadavek na ubytování vyznačte v závazné přihlášce. 
 
Organiza ční zajišt ění seminá ře:  
Unie podnikových právník ů ČR z. s. – www.uppcr.cz  
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821 
Na Hroudě 19, 100 00  Praha 10, IČ: 00552496, DIČ: CZ00552496 
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR        


