INFORMAČNÍ BULLETIN č. 1/08
Vážená kolegyně, vážený kolego,
v dnešním čísle našeho pravidelného občasníku přinášíme informace ze života Unie
podnikových právníků ČR a zároveň pozvání na připravované akce.
1. Akce, které proběhly
 16. ledna 2008 – snídaně na téma „Elektronická archivace dokumentů“ – pořádala
CEAG ve spolupráci s UPP ČR. Toto aktuální téma zaujalo, zaznamenali jsme zatím
největší účast na tomto cyklu vzdělávání.
 25. ledna 2008 – slavnostní vyhlášení cen soutěže Právník roku v Brně, záznam
večera na www.cak.cz . Logo Unie se na velkých plazmových obrazovkách v sále
střídalo během celého večera s logy dalších partnerů a sponzorů. Unie předala spolu
s notářskou a exekutorskou komorou šek na 100 tis.korun Bílému kruhu bezpečí. Měla
jsem tu čest předat za porotu a UPP cenu z oboru pracovní právo. Doufám, že za
vašeho přispění obdrží příští rok (23.1.2009 v Praze) cenu i někdo z podnikových
právníků.
 22.- 23. ledna 2008 v Praze - odborná konference „Podnikové právo v praxi“
pořádaná Institute for International Research pod názvem, na jejíž přípravě
spolupracovala UPP ČR. Měli jsme logo a propagační letáky, první den konference
moderovala H. Hrabánková. Z řad účastníků máme zajímavé kontakty a již i další
nové členy.
 31.ledna 2008 – seminář „Nový insolvenční zákon“ proběhl za velké účasti našich
členů, přednášející B.Havel a Z. Kuhn připravili zajímavou a kvalitní přednášku,
účastníci obdrželi i obsáhlé podklady.
2. Akce, které připravujeme
 28. února 2008 – seminář „Nový ZP v praxi“ Neváhejte se ještě přihlásit.
 20. března 2008 – seminář „Patenty a ochranné známky“
 3. dubna 2008 – konference „Podnikový právník 2008 “. Na konferenci počítáme
s Vaší hojnou účastí. Zajišťujeme kvalitní lektory, zahraničního hosta a jako každý rok
bude raut na úrovni.

 16. - 17.5. 2008 – výjezdní seminář – pouze pro členy Unie - o místu konání a
odborném programu budete včas informováni, termín si nyní jen poznamenejte do
svých diářů.
 27.-28. 5 – „Jarní seminář právníků energetických společností“ – pouze pro
členy Energetické sekce- v Zastávce u Brna.
 Květen nebo červen – seminář „Reklamní právo“ – JUDr. Filip Winter
3. Akce ECLA
 14. -15.března 2008 – konference „Civil Justice in Europe“ – Oxford
 25. – 24.dubna 2008 – 3.výroční konference ECLA ve spolupráci s ERA „Forum
for In-house Lawyer“ – Brusel. Účastnický poplatek na konferenci je pro členy Unie
jako pro členy ECLA s 40% slevou, tj. 420 EUR. Při přihlášce doručené ERA před
23. březnem je sleva 10%, poplatek pak činí 378 EUR. V případě Vašeho včasného
zájmu UPP ČR zorganizuje jako každoročně společnou účast na této konferenci a
zajistí letenky a ubytování.
4.Speciální nabídka zdarma pro členy UPP
Na 5. 3. 2008 Vám nabízíme zdarma seminář s daňovým zaměřením pořádaný Clifford
Chance „Choosing a location for a European holding company. Insight into the tax
environment of holding companies in Luxemburg and the Czech Republic“ v Marriott
Hotelu, V Celnici 8, Praha 1. Koná se od 9.00 -11.00 hod., pouze v angličtině. Přihlaste se
do 2.3.2008 u Karolíny Stoklasové, která Vám pošle pozvánku. Počet účastníků je limitován.
E-mail: karolina.stoklasova@cliffordchance.com, Tel.: +420 222 555 222, Fax: +420 222
555 000.
5. Co chystáme dále
Pokračujeme v úsilí navázat spolupráci s Jednotou českých právníků.
Snažíme se oslovit studenty právnických fakult ať už formou letáků nebo osobní prezentací na
Týdnu právních profesí na PFUK v březnu t.r.
Zvažujeme využití dalších nabídek na spolupráci, které přicházejí z advokátních kanceláří,
zajímavých internetových portálů, právnických spolků (Česká asociace právniček, Common
Law Society, ELSA, JOB ARENA s.r.o.) i z evropské asociace ECLA a jejích sponzorů.
Zmiňované akce i všechny další informace najdete na webu www.uppcr.cz.
Děkuji Vám všem za přízeň našim akcím a těším se na Vaše náměty na zlepšení naší činnosti.
Jsme tu pro nás, pro podnikové právníky z České republiky.
JUDr. Marie Brejchová
Předsedkyně Unie podnikových právníků ČR o.s.

