
PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ JEDNOTY ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ
Ovocný trh 587/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45248559

PŘIHLÁŠKA NA PŘEDNÁŠKU

Údaje o posluchači:

Jméno Příjmení Titul před Titul za

Bydliště
Ulice č.p./č. orient. Část obce Obec PSČ

Telefon
eMail
● Lze přidat dalšího posluchače přikopírováním další tabulky shora.

Název přednášky a počet posluchačů:

Název přednášky Kód
přednášky

Počet
posluchačů

● Lze přidat další přednášku z nabídky JČP na dané pololetí přikopírováním dalšího
řádku.

Uveďte způsob účasti na přednášce:

Prezenčně Online Prezenčně + online

Účastnický poplatek:

Účastnický
poplatek

Dopolední přednáška
(5 hodin)

Odpolední přednáška
(2 hodiny)

Základní 1500 Kč 400 Kč
Snížený* 900 Kč 200 Kč

* Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti,
advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult.

Údaj o posluchači* pro uplatnění sníženého účastnického poplatku (kromě členství
v JČP nutno prokázat při prezenci):

Člen JČP Justiční čekatel,
asistent

Exekutorský
koncipient

Advokátní
koncipient

Notářský
koncipient

Student práv.
fakulty
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* Označte některou z výše uvedených variant.

Upozornění:

Účast na přednáškách pořádaných JČP uznává Česká advokátní komora jako součást odborné
přípravy k advokátním zkouškám a k získání kreditů v DVA (další vzdělávání advokátů).

Žádost o vydání potvrzení o absolvování přednášky:

Posluchač žádá/nežádá* o vydání potvrzení o absolvování přednášky.
* Nehodící se škrtněte.

Prohlášení plátce:

Prohlašuji, že účastnický poplatek

a) ve výši ……………… Kč za počet …………. přednášek uhradím na účet
Pražského sdružení Jednoty českých právníků u ČSOB v Praze:

Číslo účtu 106 231 472/0300
Konstantní symbol 0308
Variabilní symbol (kód přednášky např. 2120, 2220 apod.)
Informace pro příjemce Jméno a příjmení přihlášeného posluchače

z účtu č. …………………………………..

b) fakturační údaje plátce pro platbu fakturou:

Plátce
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení

Upozornění:

1. Účastnický poplatek je třeba uhradit tak, aby úhrada byla připsána na účet Pražského
sdružení Jednoty českých právníků nejpozději do úterý týdne předcházejícího konání
přednášky.

2. Pražské sdružení Jednoty českých právníků není plátcem DPH.

Datum Podpis

2


