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    INFORMAČNÍ BULLETIN č. 1/07 
 

 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

 

dostává se Vám do ruky první vydání bulletinu UPP ČR v novém roce 2007, který, jak 

všichni ve Výboru UPP ČR doufáme, bude pro Vás osobně  ale i pro Unii podnikových 

právníků ČR rokem šťastným a úspěšným! 

 

Dovolte pár slov k akcím, které proběhly ve 2. polovině loňského roku a k akcím 

připravovaným. 

 

V listopadu se konal ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy University již tradiční 

Právnický podzim v Brně. Akce proběhla navzdory nepřízni počasí s vysokou účastí a velmi 

úspěšně. S velmi příznivým ohlasem se setkaly zejména přednášky JUDr. Radima Polčáka na 

téma „Doménová jména“ a Ing. Igora Pantůčka na téma „Daňová ustanovení ve smlouvách“. 

Právně zajímavé byly přednesy profesora Bejčka k limitaci náhrady škody a prof. Hajna 

k evropské úpravě nekalé soutěže. Rovněž diskuse v průběhu programu i v kuloárech byla 

podnětná. Můžeme slíbit, že Právnický podzim bude i v letošním roce. 

 

I podzimní semináře k aktualitám Obchodního zákoníku v říjnu a Novinky v civilním 

soudním řízení v prosinci loňského roku byly z Vaší strany hodnoceny kladně. Drobné 

připomínky, které zazněly v kuloárech v průběhu seminářů, jsme vzali na vědomí a snažíme 

se podle nich organizaci seminářů změnit. Prvním krokem je prodloužení seminářů do 15 

hodiny a snaha zlepšit skladbu občerstvení.  

 

I v letošním roce proběhne cyklus seminářů 

18.1.2007 - Nový insolvenční zákon 

22.2. 2007  - Novelizace živnostenského zákona 

26.4. 2007 – První zkušenosti z aplikace nového Zákoníku práce 

Všechny semináře se budou konat v prostorách společnosti Pražská energetika, a.s., Na 

Hroudě 4, Praha 10. 

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.uppcr.cz v sekci vzdělávání. 

 

Kromě těchto seminářů připravujeme cyklus seminářů k evropskému právu. O programu a 

termínech budete včas informováni. 

 

Naše tradiční a prestižní konference Podnikový právník proběhne 12.4.2007 v prostorách 

Klubu Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1. Jako vždy se snažíme připravit atraktivní program 

se zajímavými hosty  na témata, se kterými se setkáváte ve Vaší každodenní praxi. Program a 

pozvánka Vám budou včas zaslány a rovněž budou zveřejněny na našich webových stránkách 

www.uppcr.cz. 

 

 

http://www.uppcr.cz/
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Po konferenci proběhne řádný IX. Sněm Unie podnikových právníků ČR, na který Vás 

tímto všechny už nyní srdečně zveme. Jedním z bodů programu bude změna Stanov Unie, 

která by měla umožnit lepší organizaci a operativní řízení Unie. Navrhované znění stanov 

Vám bude zasláno spolu s pozvánkou na Sněm. Rovněž o programu jednání sněmu budete 

včas informováni prostřednictvím našich webových stránek www.uppcr.cz. Budeme rádi, 

pokud si termín konference a Sněmu poznamenáte do svých kalendářů a pokud si už nyní 

promyslíte své případné návrhy a náměty. Uvítáme také aktivní členy, kteří budou mít zájem 

o zapojení se do práce Výboru UPP ČR. 

 

 

Nepřehlédněte, prosím: 

- Jedinečnou možnost rozvíjet si zdarma své znalosti v právnické angličtině. Využívejte 

vzdělávací program ECLALIGUA, který byl vytvořen na základě spolupráce ECLA se 

společností TransLegal a který můžeme využívat díky členství naší Unie v ECLA. Přihlášení 

je možné touto cestou: http://www.ecla.org/eclalingua.php 

- Získávejte informace o dění ve Vaší právní specializaci v zahraničí přes informační kanál 

International Law Office, který je Vám zdarma plně k dispozici. Přihlásit se k němu můžete 

zde: http://www.internationallawoffice.com/Information/Subscribe.aspx 

 

Bližší podrobnosti najdete v dokumentu Legal English courses and resources, jakož i v 

dalších dokumentech na stránkách www.uppcr.cz a www.ecla.org. 

 

 

Děkujeme za pozornost a těšíme se na některé akci naší Unie na viděnou. 

 

V Praze dne 12. 1. 2007 

 

 

 

Za Výbor UPP ČR: 

 

Petr Šmelhaus 

předseda Unie podnikových právníků 
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