
Unie podnikových právníků ČR
Vás zve na konferenci

Podnikový právník 2021 

Situace se od minulého roku příliš nezměnila, přesto se Unie podnikových 

právníků ČR vrací k tradičnímu jarnímu termínu konference Podnikový právník 2021. 

Protože měl loňský online ročník úspěch, i tentokrát se setkáme 

digitálně – prostřednictvím MS Teams. 

22.4.2021 od 8:55 hod. do 13:00 hod.



Mgr. František Korbel, jeden ze spoluautorů nového stavebního zákona, nás seznámí mj. s aktuál-

ním stavem projednávání rekodifikace veřejného stavebního práva, reformou povolovacího 

procesu, změnami územního plánování a v neposlední řadě se změnami v soudním přezkumu.

JUDr. Bc. Svatava Veverková vystoupí k  tématu z oblasti spotřebitelského práva, konkrétně se 

bude věnovat právní úpravě spotřebitelské koupě, uplatňování práv z vadného plnění a předsta-

vení novely občanského zákoníku. Současně nás seznámí s nejčastějšími mýlkami podnikatelů 

aneb jak na správnou reklamaci.

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, představí vybra-

né oblasti fungování úřadu, zejména dohled nad zadáváním veřejných zakázek s přesahem do 

oblasti ochrany hospodářské soutěže

Závěr konference je věnován Mgr. Filipu Hanzlíkovi, LL.M. a tématu Bankovní identity, pojatého 

jak z pohledu právně-lobbistického, tak současně z pohledu představitele České bankovní asoci-

ace.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/8fnYKCBBG3UM3UE67, a to do 19.4.2021.

Konference je určena jen pro podnikové právníky, kteří jsou členy Unie podnikových právníků nebo jsou 
zaměstnanci kolektivních členů Unie.
Účast je zdarma. 

Na jaké hosty se můžete těšit: 



Unie podnikových právníků ČR z. s., Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod 
spisovou značkou L 821, Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, IČ: 00552496, DIČ CZ00552496, www.uppcr.cz

8:30 - 8:55 

8:55 - 9:00 

9:00 - 9:45

9:45 - 9:55 

9:55 - 10:00 

10:00 - 10:45 

10:45 - 10:55

10:55 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40 

11:40 - 11:50

11:50 - 12:00 

12:00 - 12:45

12:45 - 13:00

Otevření konference

Zahájení konference

Nový stavební zákon

Dotazy/diskuze 

Přestávka

Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě 

Dotazy/diskuze

Přestávka

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Dotazy/diskuze

Přestávka 

Slovo prezidentky UPP ČR

Bankovní identita

Dotazy/diskuze

Mgr. Ondřej Běhal 

Mrg. František Korbel 

JUDr. Bc. Svatava Veverková 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 

Mgr. Filip Hanzlík LL.M.

Časový a odborný program:

Těšíme se na Vaši účast!

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR z.s. 

Případné dotazy směřujte prosím na Kateřinu Jiroutovou, tel: 728 274 987, email: info@uppcr.cz


