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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,  
  
doufáme, že pro Vás budou užitečné následující informace o činnosti naší Unie. 
  
Výbor UPP ČR se od začátku roku 2006 sešel dvakrát. Hlavním tématem jednání členů Výboru byla 
příprava konference Podnikový právník, která se uskuteční na tradičním místě v divadle Klubu Lávka 
na Novotného Lávce v Praze dne 6. 4. 2006. V nejbližší době bude k dispozici pozvánka.  
  
Výbor UPP ČR souhlasil s organizací valné hromady ECLA v Praze v termínu 31. 3. 2006. Výbor UPP 
ČR tak reagoval na žádost exekutivních členů ECLA o rychlé nahrazení Dublinu, kde se valná 
hromada ECLA měla původně v tomto termínu uskutečnit. Valná hromada se uskuteční v prostorách 
akciové společností Pražská energetika. Pro UPP ČR se jedná o velmi významnou událost, protože 
se v České republice dosud žádná valná hromada ECLA nekonala; pouze v roce 1999 jsme v Praze 
uspořádali podzimní jednání představenstva ECLA. Výbor UPP ČR chce využít této mimořádné 
příležitosti k určitému zviditelnění naší Unie v očích veřejnosti. 
  
Velmi dobře se rozběhla práce pracovně-právní sekce UPP ČR. Okolo místopředsedy UPP ČR Mgr. 
Antonína Havlíka se shromáždila skupina právníků zajímajících se o pracovní právo - našich členů i 
nečlenů, která zcela neformálně diskutuje otázky ze své pracovně-právní praxe. Kolega Antonín 
Havlík diskusi jednou za týden moderuje. Pokud byste měli zájem o zařazení do této diskusní skupiny, 
dejte nám vědět na info@uppcr.cz a my Váš kontakt předáme panu Havlíkovi. Kontakty předáme 
najednou, abychom pana Havlíka nezahlcovali jednotlivými e-maily. 
  
  
Do Vašich kalendářů: 

 
   
SEMINÁŘ PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA V SOUČASNÉ PODNIKOVÉ PRAXI - 1. 3. 2006   
  
•    Seminář Průmyslově právní ochrana v současné podnikové praxi se koná dne 1. března 2006 v 
Hospodářské komoře ČR. Lektorem je předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Ing. Karel Čada. 
Závaznou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 27. února 2006. 
  
  
KONFERENCE PODNIKOVÝ PRÁVNÍK - 6. 4. 2006 
  
•    Naše tradiční a prestižní konference. I letos se můžete těšit na zajímavého zahraničního hosta a 
na témata, se kterými se setkáváte ve své každodenní praxi. Program a pozvánku naleznete v 
nejbližších dnech na našem webu. 
  
  
SEMINÁŘ STAVEBNÍ ZÁKON -  4. 5. 2006   
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•   Seminář Stavební zákon, se uskuteční dne 4. května v prostorách akciové společnosti Pražská 
energetika. Zástupce ředitelky odboru Ministerstva pro místní rozvoj, pan Jiří Doležal, vystoupí s 
tematikou současných stavebních předpisů a plánovanými změnami stavebního řádu stejně jako 
souvisejících norem.  
  
 
Podrobné informace - www.uppcr.cz
Možnost elektronického přihlášení - www.unit.cz

 
  
Děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na některé akci Unie s Vámi na viděnou!  
  
V Praze 14. února 2006  
 
Za Výbor UPP ČR: 
   
Mgr. Ing. Petr Šmelhaus,  
předseda  UPP ČR  
petr.smelhaus@uppcr.cz
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