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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční seminář Sekce civilního práva Unie podnikových právníků ČR, 

který se uskuteční ve dnech 9. – 11. září 2021 v Teplicích, v Hotelu U Kozičky. 

 

TÉMATA 

Aktuální otázky rozhodovací praxe – podmínky pro vynesení meritorního rozhodnutí 

Zajímavosti ze specialit – např. žaloba pro zmatečnost 

Odpovědnost statutárních orgánů nejen v soudní praxi 

Vklady a zápisy do katastru nemovitostí z pohledu soudce 

Obrana proti „nárokům“ dle zákona o církevních restitucích 

Produktové zákony v praxi 

Novela zákona o insolvenci a její nástrahy dle zkušeností soudů 

Aktuální otázky rozhodčího řízení 

Praktické využití mediace při řešení sporů v podnikání 

 

LEKTOŘI 

o Mgr. Ing. Kateřina Bělková, mediátorka působící v Londýně, předsedkyně zkušební komise 

ministerstva spravedlnosti 

o JUDr. Anna Márová, LL.M., advokátka a mediátorka 

o JUDr. Michal Mědílek, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze  

o Mgr. Zlata Platini, asistentka insolvenčního soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem 

o Bc. Lucie Popovič, ředitelka Vinařství pod Radobýlem 

o JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D., soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem 

o JUDr. Juraj Szabó, prezident Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR  

a Agrární komoře ČR 

 

Cena semináře bez DPH je 377 Kč.  

S ubytováním ve dvoulůžkových pokojích 1 297 Kč a v třílůžkových pokojích 997 Kč. V případě 

ubytování pouze na jednu noc je z uvedených cen poskytnuta sleva 200 Kč. V ceně je zahrnuto 

občerstvení. 

 

Závazné přihlášky zasílejte na e-mail info@uppcr.cz, v kopii na gabriela.pekarkova@pre.cz, 

alois.dvorak@akad.cz. Z organizačních důvodů a pro očekávaný velký zájem reagujte prosím 

ihned, nejpozději však do 15. srpna 2021. 

 

V Praze dne 23. července 2021 

 

Za Sekci civilního práva     JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., vedoucí sekce     prezidentka Unie podnikových právníků ČR z.s. 

JUDr. Miroslav Mrázek, Ph.D.       

JUDr. Alois Dvořák 

 

P O Z V Á N K A 

http://www.uppcr.cz/
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podpis přihlášeného, popř. i vysílajícího subjektu 

Závazná přihláška 
Seminář Sekce civilního práva Unie podnikových právníků ČR z. s. 

9.–11. září 2021 v Teplicích 

 

  

 

 

Jméno a příjmení:  __________________________________________________________________________  

Zaměstnavatel:  ____________________________________________________________________________  

Fakturační údaje, vč. PSČ:  __________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

IČ: __________________ , DIČ: ________________________  

Číslo objednávky _______________________________ 

e-mail:  __________________________________  

kontaktní tel.:  ____________________________  

 

Zúčastním se výše označeného semináře. 

Požaduji zajistit ubytování: 

a) ve dnech 08.09. (příjezd) až 11.09. (odjezd)*) 

b) ve dnech 09.09. (příjezd) až 11.09. (odjezd)*) 

 

ve dvoulůžkovém pokoji s________________________________________________________________**) 

v třílůžkovém pokoji s ______________________________________________________________________**) 
*) Nehodící se škrtněte **) Nehodící se škrtněte a případně doplňte jméno a příjmení spolubydlících.  

 

Pokud se přihlášený zájemce nezúčastní akce, respektive stornuje ubytování, vyhrazuje si pořadatel 

právo přenést na něj případný stornopoplatek. 

 

V  _______________  dne  _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


