
 
 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 
dovolujeme si Vás pozvat na víkendový seminář Sekce procesního práva a alternativního 
řešení sporů Unie podnikových právníků ČR z. s., který se uskuteční ve dnech 15. - 17. 4. 2016 
v Teplicích, v hotelu U Kozičky (http://www.ukozicky.cz/) s programem: 

15/4   Příjezd účastníků, neformální setkání, diskuse       19:00 – 22:00 

16/4   Zahájení semináře              9:00 – 9:10 

pan JUDr. Stanislav Sviták, soudce KS UL:  
'Mám rozsudek, dobyl jsem se svého práva, ale nemohu jej naplnit aneb rychlost 
řízení a jak jí účastník může pomoci'         9:10 – 11:40 

pan Mgr. Přemysl Líbal, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a 
Agrární komoře ČR (www.soud.cz):  
'Rozhodčí doložka - ovlivnění budoucnosti je ve vašich rukách'    12:40 – 15:10 

paní JUDr. Anna Márová, LL.M., advokátka a mediátorka (http://www.attorney.cz/):  
'Praktické využití mediace při řešení sporů v podnikání ',     15:30 – 18:30 
za účasti paní ing. Kateřiny Bělkové, mediátorky působící v Londýně, předsedkyně 
Komory zapsaných mediátorů (www.pomuzeme.cz)   

Večer možná přijde i populární znalec (nejen litoměřických a žernoseckých) vín pan 
Ing. Miroslav Láska, soudní znalec v oboru vinařství 

17/4 Praktické řešení sporů mediací za vedení A. Márové a K. Bělkové     9:00 – 12:30 
 

Cena semináře bez DPH činí 377,00 Kč, s ubytováním ve dvoulůžkových pokojích 1 297,00 Kč, 
ve třílůžkových pokojích 997,00 Kč, v jednolůžkových pokojích 2 797,00 Kč. V případě 
požadavku na ubytování pouze na jednu noc je poskytnuta z uvedených cen sleva 200,00 
Kč. V ceně je zahrnuto občerstvení počínaje snídaní 16/4 a konče obědem 17/4. 

Vzhledem k nutnému potvrzení ubytování Vás žádáme o zaslání přihlášek na tuto akci 
obratem s vyznačením požadavku na ubytování. Pokud máte zájem o ubytování svého 
doprovodu (nečlena spolku UPP ČR), je možné toto zajistit za poplatek 926,00 Kč/noc ve 
dvoulůžkovém pokoji.  

Přihlášky zasílejte na adresu info@uppcr.cz, v kopii na hospodar@uppcr.cz, ideálně ihned 
(kapacita akce je limitována), nejpozději do 15. března 2016. Vaše přihláška bude 
akceptována bez dalšího. Pokud bude kapacita semináře naplněna, bude Vaše přihláška 
odmítnuta. 

V Praze dne 29. února 2016 
 
 
JUDr. Alois Dvořák 
hospodář UPP ČR 
 
 
 
 
 



Závazná přihláška 
na seminář Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů Unie podnikových právníků ČR z. s., 

které se uskuteční ve dnech 15. - 17. 4. 2016 v Litoměřicích, v hotelu SALVA GUARDA 

 
 
Jméno, příjmení: _________________________________________________________________________, 
 
společnost: ______________________________________________________________________________, 

fakturační údaje vč. PSČ: ________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________ 
 

IČ: __________________, DIČ:_______________________ 

 

Číslo objednávky (pokud Váš zaměstnavatel vystavuje objednávky např. v systému SAP): 
_____________________________________ 

e-mail: __________________________________, kontaktní tel.: _________________________________ 

 

Zúčastním se výše označeného jednání sekce: 

Požaduji zajistit ubytování ve dnech  15. – 17. 4. 2016 ve dvoulůžkovém pokoji s_____________ 

_____________.*) 

Požaduji zajistit ubytování ve dnech  15. – 17. 4. 2016 ve třílůžkovém pokoji s_________________ 

_____________.*) 

Požaduji zajistit ubytování ve dnech  15. – 17. 4. 2016 ve dvoulůžkovém pokoji s doprovodem 
za poplatek 926,00  Kč/noc.**) 

Požaduji zajistit ubytování ve dnech  15. – 17. 4. 2016 v jednolůžkovém pokoji. 

Požaduji zajistit ubytování ve dnech  16. – 17. 4. 2016 ve dvoulůžkovém pokoji s_____________ 

_____________.*) 

Požaduji zajistit ubytování ve dnech  16. – 17. 4. 2016  ve třílůžkovém pokoji s_________________ 

_____________.*) 

Požaduji zajistit ubytování ve dnech  16. – 17. 4. 2016  ve dvoulůžkovém pokoji s doprovodem 
za poplatek 926,00  Kč/noc. **) 

Požaduji zajistit ubytování ve dnech  16. – 17. 4. 2016  v jednolůžkovém pokoji. **) 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo přenést na přihlášeného účastníka případný stornopoplatek, 
pokud se tento jednání SPPAŘS nezúčastní, respektive ubytování stornuje.   
 

*) Nehodící se škrtněte a v případně zájmu (neškrtejte)doplňte jméno a příjmení spoluubytovaného. 

**) Nehodící se škrtněte. 

 
 V _______________ dne _____________ 
 
 
 
 

podpis přihlášeného, popř. i vysílajícího subjektu 


