
Konference Podnikový právník  2007 
 

Konferenční sál v budově Pražské energetiky se stal 12. dubna 2007 dějištěm 

celorepublikového setkání podnikových právníků a v jeho důstojných prostorách zazněly 

příspěvky významných osob právního i ekonomického světa. Jednalo se o již tradiční akci, 

jejíž pořádání každoročně zajišťuje Unie podnikových právníků ČR a jejímž cílem je kromě 

vzdělávací části i výměna zkušeností mezi podnikovými právníky různých společností 

v oblasti zadávání a poskytování právní služby. Letošní konference byla sponzorována 

advokátní kanceláří Clifford Chance. 

 

Konferenci poctil svým úvodním projevem Ing. Pavel Elis, ředitel divize Obchodování a 

služby a místopředseda představenstva Pražské energetiky, který přítomné přivítal v sídle 

společnosti a seznámil je s podnikáním a organizační strukturou skupiny PRE po 

unbundlingu.  

 

Krátkým příspěvkem na téma: „žena jako profesionál, právník, matka a hospodyně“ 

pozdravila přítomné advokátka JUDr. Marie Cilínková, předsedkyně Českého sdružení žen 

právniček (EWLA). 

  

Přednáška doc. JUDr. Stanislavy Černé, CSc., vedoucí katedry obchodního práva Právnické 

fakulty UK Praha na téma aktuálních otázek právní úpravy skupin společností byl příznivě 

oceněn zejména z řad právníků působících v koncernech. Všichni pozorně naslouchali, jakými 

formami lze prosazovat záměry vlastníků v hierarchii ovládající a ovládaných společností. 

 

O tom, že právo Evropských společenství začíná mít vpravdě obrovský a mnohdy netušený 

vliv na vnitrostátní právo České republiky, a to i v oblastech, které byly až donedávna 

upraveny výlučně českými právními předpisy, nás přesvědčili Mgr. Tomáš Doležil LL.M 

Eur., PhD. A JUDr. Petr Zákoucký LL.M, advokáti kanceláře Clifford Chance, kteří při 

výkladu tzv. Římské úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijaté již 

v roce 1980 a závazné pro ČR od 1. 7. 2006, poukázali na možnost sjednávat i ve výlučně 

vnitrostátních vztazích tzv. doložku volby práva, kterou lze podřídit konkrétní smlouvu 

cizímu právnímu řádu. V praxi to znamená, že i např. pracovní smlouva uzavřená mezi 

českým zaměstnancem a českou firmou (vlastněnou však např. britskými akcionáři), může 

podléhat britskému právu, pokud se tak účastníci dohodnou.  

 

Odpolední program pak pokračoval vystoupením JUDr. Jaromíra Jirsy, místopředsedy 

Obvodního soudu pro Prahu 1 a předsedy Soudcovské unie ČR, který se zabýval materiální i 

psychickou připraveností českých soudů a účastníků soudního řízení na přechod 

k elektronické justici, jehož výsledkem by mohl být třeba elektronicky vydávaný platební 

rozkaz, doručovaný účastníkům sporu e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. 

Závěr konference patřil prezentaci programu právnické angličtiny ECLALINGUA, 

vyvinutého společností TransLegal Sweden AB ve spolupráci s ECLA – Evropskou asociací 

podnikových právníků. 

 

Ačkoli program konference byl vyčerpán, ne tak její účastníci, kteří plynule přešli ke druhé 

důležité události dne, a to k řádnému sněmu Unie podnikových právníků ČR, v jehož průběhu 

byly schváleny nové stanovy unie a zvoleny orgány UPP ČR 

Předseda Unie - JUDr. Marie Brejchová, vedoucí právní sekce společnosti  Pražská 

energetika, a.s.. 



Za členy Rady Unie  byli zvoleni kolegové a kolegyně: 

JUDr. Alois Dvořák, Mgr. Pavel Ekl ,JUDr. Jitka Hlaváčková , JUDr. Jaroslava Hoťová, 

JUDr. Helena Hrabánková, Mgr. Ing. Petr Šmelhaus , Mgr. Ondřej Běhal, Mgr. Renata 

Brůhová, JUDr. Martina Brychcová, JUDr. Marián Čura, JUDr. Stanislav Kabele , Mgr. 

David Matějka, Mgr. Ondřej Adam Pešek, Mgr. Alena Polívková, JUDr. Libor  

revizoři účtů - JUDr. Miroslava Rybová, JUDr.Tomáš Boháček  

 

Blahopřejeme! 

 

 

Mgr. Ondřej Běhal 

Člen Rady UPP ČR 


