
Pozvání 
na odpolední přednášky 
v prvém pololetí 2017

JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ      PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 
110 00 Praha 1, Ovocný trh 14      telefon/fax 222 717 719

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým 
posláním a stanovami a ve spolupráci s Justiční akademií v prvém pololetí 2017 
tyto odborné přednášky, na které Vás srdečně zve:

Přednáška 2117 se uskuteční v pondělí 13. února 2017 od 16,00 hodin

Flexibilní formy zaměstnávání podle novely 
zákoníku práce 2017 (termínovaný pracovní poměr, 
práce z domova, dohody o práci) 

Přednášející:  JUDr. Ladislav Jouza, advokát a rozhodce pracovních sporů 
podle oprávnění MPSV ČR 

Místo konání: posluchárna Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1
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Přednáška 2217 se uskuteční v pondělí 13. března 2017 od 16,00 hodin

Typy převodů a přechodů podílu společníka v s. r. o. 

Přednášející:  JUDr. Josef Holejšovský, Ph. D., soudce Vrchního soudu v Praze 
 
Místo konání: posluchárna Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1 

Premiová přednáška – pro členy PS JČP bezplatná
 
Přednáška 2317 se uskuteční v pondělí 10. dubna 2017 od 16,00 hodin

Notářský zápis – veřejná listina 

Přednášející: JUDr. Miloslav Jindřich, notář 
 
Místo konání: posluchárna Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1 

Přednáška 2417 se uskuteční v pondělí 12. června 2017 od 16,00 hodin

Utvrzení dluhu – smluvní pokuta a uznání dluhu 

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Právnická fakulta UK 
 
Místo konání: posluchárna Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1 

Tyto odpolední přednášky se konají od  16. 00 – 18. 00 hodin v  prostorách Justiční 
akademie, Hybernská 18, Praha 1. 
Účastnický poplatek za přednášku činí 400 Kč (vč. DPH). 
Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky, a advokátní a notářští koncipienti 
platí za přednášku 200 Kč (vč. DPH). 
Přihlášky a další informace o těchto seminářích lze získat na internetových stránkách 
www. jednotaceskychpravniku. cz nebo u koordinátorů: 
JUDr. Ludmila Suchá, tel.: 272 766 026 nebo 607 240 917 
JUDr. Božena Burdychová, tel.: 286 881 113 nebo 604 245 079 
JUDr. Ilona Mouchová, tel.: 272 913 916 nebo 732 256 311
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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ODPOLEDNÍCH PŘEDNÁŠEK

1)  Účastnický poplatek za přednášku činí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kč (vč. DPH)
     Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky 
     a advokátní a notářští koncipienti platí za přednášku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Kč (vč. DPH) 
 
2)  Poplatek lze poukázat buď bezhotovostním převodem na  účet Pražského sdružení JČP 

u Československé obchodní banky v Praze číslo 106 231 472 / 0300, konst. symbol 0308, nebo 
poštovní poukázkou, doplněnou našimi fi nančními údaji. Jako variabilní symbol uveďte vždy 
kód přednášky, (např. 2217) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka. 

Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3)  Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP je plátcem DPH, DIČ: CZ 45248559. Daňový do-
klad obdrží účastníci semináře při prezenci. Ve výjimečných případech  lze účastnický poplatek 
uhradit  při prezenci.

4)  Přihlášky na přednášky se podávají na připojeném formuláři e-mail: JCPPraha@seznam.cz.

5)  Na  přednášku je nutno podat přihlášku s  potvrzením o  úhradě účastnického poplatku nej-
později týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je 
proto v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas – kapacita přednáškového sálu je omezena. Přijetí 
účastníka nepotvrzujeme, vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních dů-
vodů zařazeni. 

6)   Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, 
vrátíme jej pouze na  základě písemného zrušení přihlášky, které obdržíme do  tří dnů před 
konáním semináře.

Místo a časový rozvrh konání přednášek:
Přednášky se uskuteční v posluchárně Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, vždy od 16,00  
do 18,00 hod.

Koordinátory uvedených přednášek jsou: JUDr. Ludmila Suchá, tel.: 272 766 026, 607 240 917 
 JUDr. Božena Burdychová, tel.: 604 245 079
Informace o došlých přihláškách podá: JUDr. Ilona Mouchová, tel.: 732 256 311
 Číslo tel. Pražské sdružení JČP: 222 717 719
 E-mail: JCPPraha@seznam.cz 

Veškeré dotazy zodpoví koordinátoři. 
Každou středu od 10,00 hod. do 15,00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP 
Ovocný trh 14, Praha 1, tel.: 222 717 719 .
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JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ
110 00 PRAHA 1, Ovocný trh 14, IČ 45248559

Přihláška na odpolední přednášky
Jméno a příjmení 

Bydliště
(místo, ulice)

PSČ      Telefon            E-mail  

Účastnický poplatek – 400 Kč,  pro členy  JČP – 200 Kč.

  Název přednášky       Kód přednášky 

Potvrzuji, že účastnický poplatek 

ve výši           Kč.  za počet        přednášek byl uhrazen

na účet Jednoty českých právníků u ČSOB v Praze, č. 106 231 472 / 0300, 
konst. symbol 0308, variabilní symbol (= kód přednášky 2117...)

            datum                                         razítko                                              podpis
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