
 
                                                          

 

                              
 U N I E   P O D N I K O V Ý CH   P R Á V N Í K Ů  Č R  z. s. 

 
 
 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 
 
Unie podnikových právníků ČR si dovoluje pozvat Vás, členy UPP ČR, na dvoudenní seminář na téma 
 
 

„Základní instituty závazkového práva a 
právní nástroje řešení krizových situací firemním právníkem“ 

 
který se bude konat ve dnech  22. – 23. 7. 2020 

v Legner Hotel Zvánovice   
 
Touto, již tradiční, akcí Unie podnikových právníků ČR Vás budou provázet a závěrečnou diskusi 
moderovat kolegové  
 
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., vedoucí sekce Civilního práva UPP ČR 
a 
JUDr. Miroslav Mrázek, Ph.D., místopředseda výkonného výboru UPP ČR  

 
Časový a odborný program: 
 
Středa 22. 7.  
 
08:30 - 09:15  Příjezd účastníků, prezence, ubytování  

09:15 - 09:30  Zahájení  
                         Úvodní slovo - JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka UPP ČRJ 
http://blog.aktualne.cz/blogy/jaromir-jirsa.php v Praze, v letech 2002-2008 prezident Soudcovské unie. Narodil se 5. 5. 1966 v P 

09:30 - 12:30  Přednáška „Základní instituty závazkového práva“ 
                        JUDr. Petr Bezouška 
   Uzavírání smluv (užívání obchodních podmínek, forma smlouvy apod.) 
   Započtení pohledávek 
                     
12:30 - 13:30   Oběd 
 
13:30 - 16:00   Pokračování v prezentaci 

   Postoupení pohledávek 
   Smluvní pokuta  

16.00 - 16:45 Diskuse nad judikaturou a otázkami z praxe  

18:00  Večeře a následná společenská diskuse 



 

Čtvrtek 23. 7.  

8:00 - 9:00 Snídaně 
 
9:00 - 12:30 Přednáška „Právní nástroje firemního právníka k řešení krizových situací v obchodních 

společnostech“   
AK Squire Patton Boggs, Mgr. Vladimír Polách, advokát, Mgr. Ivan Chalupa, advokát 
 

Interní investigace - příprava – podezření z protiprávního jednání zaměstnanců / 
managementu, průběh, opatření – přístup k emailu a dokumentaci společnosti, 
zamezení styku s ostatními zaměstnanci, výsledek; 
Pracovněprávní otázky – okamžité ukončení PP, výpověď, překážky; 
Korporátní opatření - vhodná řešení situace opřená o zkušenost z praxe a judikaturu, 
okamžité odvolání členů managementu, právní podmínky, apod.; 
Litigační otázky – vymáhání škody, omezení daná pracovním právem, nároky proti 
managementu podle korporátního práva; 
Trestní právo – trestné činy zaměstnanců a managementu, rizika související s TOPO.  

 
12:30 - 13:30  Oběd 
 
13:30 - 14:00  Odjezd účastníků 
 
Změna programu vyhrazena. 
 
Organizační informace: 
 
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/W2jmEssPR3xdDYcR6  
nejpozději do 10. 7. 2020. Akce je pořádaná pouze pro členy UPP ČR. 
Účastník v přihlášce uvede, zda požaduje ubytování v jednolůžkovém, popř. ve dvoulůžkovém pokoji 
(případně s kým). 
 
Místo konání: Legner Hotel Zvánovice, Kádovská 154, 251 65 Zvánovice, www.lesnilazne.cz. Celá akce 
probíhá v areálu lesních lázní, kde je minimalizováno zdravotní riziko nákazy nemocí COVID-19. 
 
Doprava do místa konání: 
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy 
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na  www.idos.cz 
 
Účastnický poplatek bude fakturován po skončení akce: 
Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 1/1          990,- Kč bez DPH  
Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 2/1       690,- Kč bez DPH 
 
 
Ubytování 
Je zajištěno z 22. na 23. 7. 2020 v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů 
je omezen, budou rezervovány podle pořadí došlých přihlášek. Pořadatel má právo, v případě většího počtu 
zájemců, změnit ubytování v jednolůžkovém pokoji na ubytování ve dvoulůžkovém.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Stravování 
Je zajištěno v místě konání semináře.  
 
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. Akce je přednostně určena pro členy UPP ČR a dále pro právníky – zaměstnance kolektivních 
členů UPP ČR.  
 
 
Organizační zajištění semináře 
Unie podnikových právníků ČR z.s., www.uppcr.cz  
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821 
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496 
 
Na setkání s Vámi se těší 
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka UPP ČR 
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., vedoucí sekce Civilního práva UPP ČR 
JUDr. Miroslav Mrázek, Ph.D., místopředseda UPP ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba: Kateřina Jiroutová, +420 728 274 987, info@uppcr.cz  


