INFORMAČNÍ BULLETIN č. 1/09
Vážená kolegyně, vážený kolego,
zdravím Vás v novém roce, který, jak všichni zjišťujeme, přináší hodně změn. Stejně tak se
změnily i některé naše plány, jak se dočtete níže, a proto Vám v dnešním čísle bulletinu
přinášíme nejčerstvější informace.
Rok 2009 je i rokem Sněmu UPP ČR, který se bude svolán na 16.4.2009 a proběhne po
skončení naší výroční konference. Vyhraďte si, prosím, tento den k aktivní účasti v našem
občanském sdružení.
Úspěšně proběhl náš první letošní seminář, kde další členové UPP obdrželi dárek, kterým je
kniha „Právníkovy Fejetony aneb PF“ od profesora Hajna, čerstvého držitele jedné z cen
soutěže Právník roku 2008 ( blíže k soutěži se dovíte v bodě 5.)
Nezapomněli jsme ani na nabídku seminářů UPP a akce jiných subjektů, na kterých odborně
spolupracujeme nebo na které mají členové slevu. Tentokrát je tu i seminář zdarma, kam je
třeba se včas přihlásit.
1. Které semináře UPP ČR Vás čekají ?
Právě v úvodu zmíněné změny v ekonomice nás inspirovaly k uspořádání semináře „ Vztah
zaměstnanec - zaměstnavatel v současné ekonomické situaci, nejen z pohledu
pracovního práva“ . Ve čtvrtek 19. února 2009 se pokusíme společně odpovědět zejména
na otázky, zda propouštění vede k úsporám a jak postupovat, když už není zbytí. Moderátory
budou kolegové Alois Dvořák, místopředseda UPP ČR, vedoucí právní sekce ČESKÁ
RAFINÉRSKÁ, a.s., spoluautor projektu a Antonín Havlík, člen Rady UPP ČR, právník
České pojišťovny, a.s., vedoucí Pracovněprávní sekce UPP ČR, člen Asociace pro kolektivní
vyjednávání a pracovněprávní vztahy. Dalším spoluautorem projektu je rovněž náš člen
Wolfgang Weiss. Podrobnosti včetně jmen dalších přednášejících a diskutujících najdete
v pozvánkách ve Vaší emailové poště nebo na webu.
Na 19.3.2009 je připraven ve spolupráci s CEAG seminář „Právní aspekty software“
s přednášejícími advokáty Mgr. Kratěnou a Mgr. Prchalem.
Na výroční konferenci „Podnikový právník 2009“ dne 16.4.2009 vystoupí prof. Stanislava
Černá s tématem aktualit ke společnosti s ručením omezeným, aktuální otázkou novely OSŘ
doručováním do datových schránek a souvisejícími otázkami se bude ve svém vystoupení
zabývat dr. Radim Polčák. Pozvaný notář se dotkne otázek novely notářského řádu.
Zahraniční host Iwona Mirosz se bude zabývat úpravou Compliance programu v bankách,
další přednášku připraví AK Weinhold Legal.
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Ve dnech 15.-16.5.2009 se uskuteční výjezdní seminář s aktuálním právním tématem určený
pouze členům.
Seminář 18.6.2009 přinese Vámi žádané téma „OSŘ z pohledu účastníků řízení a
rozhodovací praxe soudu“.
Všechny semináře, kromě výjezdního, i výroční konference se konají v přednáškovém
sále Pražské energetiky, a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.
2. Akce sekcí
Energetické sekce chystá dvoudenní seminář v Mikulově, který bude tentokrát spolupořádat
společnost Moravské naftové doly, a.s. S kolegou Pavlem Kotáskem vybíráme témata a
vhodný termín.
Probíhají emailové debaty Pracovněprávní sekce, koordinované kolegou Antonínem
Havlíkem, který se aktivně zapojil i do vedení únorového semináře (viz výše).
Naše Stavební sekce uveřejnila na webových stránkách nový dokument.
Zapojte se i Vy do práce v sekcích, případně se ujměte založení nové sekce, která by Vám i
Vašim kolegům z řad podnikových právníků pomohla v práci.
3. Akce jiných subjektů
Unii podnikových právníků ČR v rámci spolupráce s Pracovní skupinou pro právo a ICT
Právnické fakulty MU v Brně poskytlo sdružení CZ.NIC, správce národní domény nejvyšší
úrovně.CZ, možnost pozvat členy na seminář konaný 5.2.2009 v Brně „Aktuální právní
otázky doménových jmen“. Pozvánku na tento seminář a podrobný program naleznete na
www.nic.cz/seminar. Účast na semináři je zdarma. Pokud máte zájem, přihlaste se
pořádajícímu do 30.1. prostřednictvím přihlášky, kterou najdete na výše uvedeném odkazu.
Občanské sdružení Melius pořádá ve dnech 11 . - 13. února 2009 seminář určený zejména
pro personalisty „ Efektivní postupy redukce stavu pracovníků“ s tím, že pro členy UPP
ČR a tudíž i zaměstnance personálních útvarů kolektivních členů je vyjednána 10% sleva
z vložného. Tento seminář je tématicky spojen se seminářem 19.2.2009. Nabídněte ho Vašim
kolegům ve firmě. Možná, že zaujme i Vás. Podrobnosti včetně přihlášky naleznete na webu
www.uppcr.cz v záložce Vzdělávání - Akce ostatních subjektů.
Účel semináře: Účelem tohoto speciálního semináře pro personalisty je seznámit je s efektivními a
preventivními postupy práce personálního manažera, aby se minimalizovaly negativní emoce osob, jež
jsou ohroženy ztrátou zaměstnání. Tím lze předejít mnohým nepříjemnostem, ekonomickým ztrátám i
hrozícím soudním sporům. Seminář nabízí inovativní řešení vycházející z poznatku, že efektivní
zvládnutí významné redukce pracovníků si vyžaduje velmi dobrou znalost možných lidských reakcí,
vyplývajících z konkrétní povahy propouštěných pracovníků. Seminářem nabízené řešení vychází
z toho, že se u každé osoby dá zjistit, pro které z mnoha povolání má nejlepší schopnosti a jak ji
motivačním způsobem doporučit a zpřístupnit výkon takového povolání. Spokojenost s výkonem
optimálního povolání pak významně tlumí vznik konfliktních situací po vynuceném odchodu
z redukované společnosti.
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4.ECLA
Dny 23.-24.4.2009 si vyhraďte na konferenci ECLA pořádanou ve spolupráci s ERA
v Bruselu.
5. Kde je vidět UPP ČR
V pátek 23.1.2009 proběhlo vyhlášení výsledků dalšího ročníku soutěže Právník roku, na
které se již druhým rokem podílíme. Partnery soutěže jsou Notářská komora ČR, Exekutorská
komora ČR, Soudcovská unie ČR, Unie státních zástupců ČR a Unie podnikových právníků
ČR, takže naše logo bylo promítáno na velkoplošných obrazovkách během večera. Záštitu nad
soutěží měl tradičně ministr spravedlnosti ČR, který předával jednu z cen. Moderátorem
večera byl jako vždy příjemný a vtipný Marek Eben. Záznam z večera bude brzy na webu
www.pravnikroku.cz .

O tom, co Vás zajímá nebo co navrhujete, můžete psát na info@uppcr.cz nebo na
kontakty Výkonného výboru s Rady UPP ČR uveřejněné na www.uppcr.cz .

V Praze dne 26.1.2009

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