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INFORMA ČNÍ BULLETIN č. 3/2010 
 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 

doufám, že jste spokojeni s novými stránkami www.uppcr.cz, kde jsou uloženy všechny 
podstatné informace o Unii podnikových právníků ČR. Najdete zde přehled o aktuálních 
akcích i zprávy z předchozích let v nové formě.  
 
1. O co jste možná přišli 
 
16. 9. 2010 - Zajištění závazků, ochrana pohledávek – organizoval garant Alois Dvořák 
spolu s advokátní kanceláří PRK Partners.  
Po skončení semináře nás čekal slavnostní večer k výročí UPP ČR na Vyšehradě, 
podporovaný touto kanceláří, kde se kromě našich členů účastnili významní hosté, mezi 
jinými Martin Foukal, prezident Notářské komory, Jana Tvrdková, prezidentka Exekutorské 
komory a Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské Unie. Fotografie z Vyšehradu najdete na 
webu.    
 
23. 9. 2010 – se konala pracovní snídaně v AK Glatzová na téma Piercing the Corporate Veil 
k rozhodování obchodní společnosti ve vztahu k právům a povinnostem jejích akcionářů a 
statutárních orgánů, jejich ochraně a odpovědnosti statutárních orgánů vůči třetím osobám. Do 
diskuse přispěl i garant akce Richard Baček (Siemens). 
 
7. a 8. října 2010 se konala na zámku ve Křtinách  2. mezinárodní konference o řešení sporů 
v 21. století, nazvaná Mediace – cesta ke spravedlnosti, o které si můžete přečíst v našich 
aktualitách nebo na  www.esi-cz.eu 
 
14. 10. 2010 – proběhl 6. ročník konference Právnický podzim na PrF MU v Brně, 
doprovázený tiskovou konferencí, jejíž závěry s fotografiemi najdete na našich stránkách. 
Garant David Matějka pozval tradičně JUDr. Radima Polčáka, PhD.; novou  judikaturu ke 
směnkám přednášel doc. JUDr. Josef Kotásek, PhD., a hospodářské trestné činy ve vztahu 
k obchodním společnostem a jejich orgánům přiblížil prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD. 
Dalším přednášejícím byl JUDr. Robert Neruda, PhD., z AK Havel a Holásek s přednáškou 
z oblasti hospodářské soutěže. 
 
4. 11. 2010 Pojištění společnosti z různých pohledů – garantem semináře byla Zora 
Pelikánová právník Elektrizace železnic Praha, která zajistila přednášky s Martinem Laurem 
z Kooperativy a Lucií Krejčí z Generali.  
 
1. 12. 2010 - Antidiskriminační zákon – garant Hana Graclová z Pražské teplárenské a.s., 
připravila seminář na toto téma s Marií Janšovou z AK Glatzová & Co. a Danielou Šustrovou.  
 
8. 12. 2010 se konalo setkání k tématu Šikanózní insolvenční návrhy s AK Havel a Holásek  
a garanty Janem Leščinským a Janem Vajčnerem (SKANSKA). Prezentace najdete na webu. 
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2. Co  nového nás čeká v roce 2011  

 
19. 1. 2011  – Ochrana spotřebitele  
garantem je místopředsedkyně UPP ČR Alice Selby, přednášejícími zástupci ČOI, MPO a   
právníci ze spolupracující AK Havel & Holásek. Seminář se koná v sídle společnosti T-
Mobile, v Praze 4, Tomíčkova ul.  
 
17. 2. 2011 - Věcná břemena + další problémy ze stavebního zákona a katastru 
nemovitostí – garant a přednášející Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu 
pro hl. m. Prahu.   
 
10. 3. 2011 -  SW, licenční smlouvy – garant Petra Gříbková a Petr Šmelhaus. Akci 
připravujeme se společností ATLAS consulting spol.s r.o., která je novým kolektivním 
členem UPP ČR 
 
22. 3. 2011 – pracovní snídaně v AK Peterka a partners – Právní problematika obchodování 
s Ukrajinou a dalšími východoevropskými státy – garant Ondřej Pešek. 
 
7. 4. 2011 – konference Podnikový právník 2011 tentokrát s tématy: aktuality 
z obchodního zákoníku (Petr Čech), odpovědnost za vady (Jaromír Jirsa) a mediace. 
Rovněž vystoupí zahraniční host. Garantem je  Denisa Bellinger. 
Po skončení konference se koná Sněm UPP ČR, kde uvítáme účast co největšího počtu členů.  

 
12. 5. - 13. 5. 2011 Výjezdní  seminář členů UPP ČR, který pro Vás připravuje Jaroslava 
Hoťová, garant akce, jedním z témat budou datové schránky. Místo konání - okolí Kutné 
Hory. 
 
26. 5. 2011 – Novela zákoníku práce – garant Pavel Bejšovec z T-Mobile a Antonín Havlík 
z České pojišťovny spolu s AK Clifford Chance připravují seminář na aktuální téma.  
Pokud se novela pozdrží, bude seminář až na podzim.  
 
3. Akce sekcí  
 
Právníci energetické sekce se sejdou 20. a 21. dubna 2011 na Jarním semináři, který  
připravuje garant Petr Víška ze společnosti ČEZ zákaznické služby, v Mikulově. 

Za Výbor UPP ČR Vám přeji hezké vánoční svátky. V roce 2011 se těšíme na setkání na 
našich seminářích, kde na Vás v lednu a v únoru čeká malý dárek.   

 

V Praze dne 22. 12. 2010 

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


