
               
UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
  

 
Vážená paní, vážený pane,  dovolujeme si Vás pozvat na 
 
SETKÁNÍ  ČLENŮ   UNIE  PODNIKOVÝCH  PRÁVNÍKŮ   
spojené s odborným programem 
 
9. - 10. září 2005 - Zámecký hotel BÝKOV, Hromnice (okres Plzeň - sever) 
 
 

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 
 
pátek 9. září 2005 
 

11.30 - 13.30 Příjezd účastníků, ubytování, prezence 
 

14.00 - 18.00 Přednášky 
 

14.00 - 16.00 K aktuálním otázkám obchodního zákoníku 
  JUDr. Bohumil Havel, odborný asistent katedry obchodního práva FPR ZČU v Plzni 
 

16.00 - 18.00 Příspěvky podnikových právníků k otázce řízení interních právních služeb 
  - moderovaná diskuse  
 

18.00  Večeře, volná zábava (prohlídka selského muzea, grilování, posezení při hudbě) 
 
sobota 10. září 2005 
 

  8.00 -   9.00  Snídaně 
  

  9.00 - 10.30 Pracovní setkání v odborných sekcích UPP ČR 
 

10.30 - 12.30 Individuální program (návštěva kláštera v Plasích, golf s trenérem) 
 

13.00  Odjezd účastníků 
 
Program je zaměřen na výměnu specifických znalostí mezi právníky podniků a organizací a na vytvoření 
neformálních odborných a společenských sítí mezi členy UPP ČR. Přijeďte se rozdělit o své zkušenosti a 
starosti se svými profesními kolegy. Navažte potřebné kontakty a zapojte se do činnosti odborných sekcí. 
 
Za Výbor UPP ČR se na setkání s Vámi těší 
 
Mgr. Ing. Petr Šmelhaus 
Předseda UPP ČR 
petr.smelhaus@uppcr.cz; tel. práce: 255 755 122 
 
  
ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 
 
Závaznou přihlášku (viz příloha) zašlete do 5. září 2005 na e-mailovou adresu unit@unit.cz  nebo poštou na adresu společnosti UNIT 
spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice (DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 2509, tel., fax: 466 303 032, tel.: 466 304 952, www.unit.cz
Blanka Tomíšková  602 337 780 
Ing. Martina Novotná 605 257 127 
 
Společnost UNIT spol. s r. o. zajišťuje pro Unii podnikových právníků ČR organizaci setkání. 
 
Místo konání - Zámecký hotel BÝKOV, Hromice 55, 330 04 Plzeň (www.mfc-freizeitcenter.de) 
Doprava do místa konání - okres Plzeň sever, mezi Horní Břízou a Třemošnou, odbočka na Hromnice  
Cena - bude fakturována po skončení akce  
 
1.500,- Kč (1.785,- Kč s DPH) … při ubytování v jednolůžkovém pokoji 
1.200,- Kč (1.428,- Kč s DPH) … při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
 
Ubytování - je zajištěno z 9. na 10. 9. 2005 v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů je omezen, 
budou rezervovány podle pořadí došlých přihlášek. Svůj požadavek na ubytování vyznačte v závazné přihlášce. 
Stravování - (večeře 9. 9. a snídaně 10. 9.) je zajištěno. Obědy nejsou v ceně. 
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