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INFORMAČNÍ BULLETIN č. 1/2010 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

na obrazovce Vašeho počítače se zobrazuje další z pravidelných informačních bulletinů UPP 

ČR. Semináře a další akce najdete jako vždy na www.uppcr.cz a aktuální pozvánka Vám 

přijde i do Vaší emailové schránky, pokud jste ovšem nezapomněli nahlásit na info@uppcr.cz 

případnou změnu Vaší emailové adresy.  

 

1. O co jste možná přišli   
 10.12.2009 – Veřejné zakázky z pohledu uchazeče a zakázky v EU. Seminář ve 

spolupráci s  AK Pokorný, Wagner & spol. připravila Hana Hurychová z ČEZ 

 14.1.2010 – Reklamní a marketingové smlouvy – garant Petr Josefi z T-Mobile 

připravil seminář spolu s AK Cameron McKenna. Součástí semináře bylo diskusní 

fórum 

18.2.2010 – Obchodní rejstřík – garant Nora Šejdová ze společnosti Siemens, 

spolupráce AK Havel & Holásek 

 2.3.2010 – Obchodní zákoník po novelách – garant Libor Široký z Agrofertu, 

přednášející JUDr. Petr Čech, LL.M. a AK Weil, Gotshal &Manges s.r.o. 

 Na našem webu najdete aktuální materiál, který zmiňovala JUDr. Daniela 

Šustrová, vedoucí Kanceláře Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na 

semináři Stavba v českém právu 12.11.2009. 

2. Co  nového nás čeká – akce  

Ve dnech 18.3. až 20.3.2010  jsme připravili ve spolupráci s občanským sdružením Medián  

speciální kurz „Rychlé čtení“. Absolvování kurzu umožní jeho účastníkům zvýšit až 

několikanásobně rychlost čtení, a to při současném lepším pochopení čteného textu.  

Pro nás, kteří se průběžně potýkáme s nedostatkem času a přitom jsme nuceni stále se 

seznamovat s novými psanými materiály, je to příležitost, jak za tři dny, které je třeba si na 

kurz rezervovat, ušetřit mnoho času v budoucnosti. Účastníci se během semináře též naučí 

používat tréninkové metody, které jim i po jeho skončení umožní čtení dále zrychlovat.Více o 

kurzu najdete na : http://www.median-os.cz/cs/aktuality/detail-2009-11-23-i-vy-muzete-zvysit-jak-

rychlost-tak-kvalitu-vaseho-cteni-/ . Přihlášky posílejte do 12.3. na info@median-os.cz . 

 

 

15.4.2010 – konference Podnikový právník -  20. výročí působení  UPP ČR  

 Řízení právních služeb – David Kavan, Škoda Auto a.s. 

 Občanské právo – absolutní a relativní neplatnost právních úkonů – JUDr. Petr 

Tégl, Ph.D., odborný asistent katedry občanského práva PrF UK a AK Pavela 

 Předsmluvní odpovědnost - právní úprava a skutečnost - JUDr. Jiří Hrádek, LL.M., 

AK  Schönherr   

http://www.uppcr.cz/
mailto:info@uppcr.cz
http://www.median-os.cz/cs/aktuality/detail-2009-11-23-i-vy-muzete-zvysit-jak-rychlost-tak-kvalitu-vaseho-cteni-/
http://www.median-os.cz/cs/aktuality/detail-2009-11-23-i-vy-muzete-zvysit-jak-rychlost-tak-kvalitu-vaseho-cteni-/
mailto:info@median-os.cz
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 Zkušenosti s provozem datových schránek – JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PrF MU 

Brno 

 

Další semináře 

 

 6.5.2010 - Ochrana osobních údajů + nevyžádaná obchodní sdělení – Zora Kusáková 

z Pražské energetiky, a.s. pro Vás ve spolupráci s AK Peterka a Partners a inspektorkou 

Úřadu na ochranu osobních údajů Miroslavou Matoušovu připravila seminář s aktuální 

problematikou  

 28. - 29.5.2010 – tradiční výjezdní seminář Setkání členů UPP ČR pořádáme tentokrát ve 

Frymburku. Připravena je přednáška JUDr. Jaromíra Jirsy na téma Novela OSŘ, aneb co 

poradit podnikovému právníkovi pro úspěšné zastupování zaměstnavatele před 

soudy. Dalším bodem semináře je přednáška Mgr. Ivy Jermanové s názvem Přeshraniční 

vymáhání. Čeká Vás zajímavé prostředí Wellness Hotelu Frymburk se službami pro 

relaxaci a nádherná jarní příroda nabízející možnosti odpočinku i po dobu víkendu.  

 10.6.2010 pořádáme seminář Nekalá soutěž. Garant semináře Stanislav Frank 

z Plzeňského Prazdroje získal odborníka na danou problematiku JUDr. Davida Štrose, AK 

Štros & Kusák.  

 

 

Uvedené semináře i konference se konají v přednáškovém sále společnosti Pražská 

energetika, a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4. 

 

3. Akce jiných subjektů  

  
23. a 24. dubna 2010 se koná mezinárodní konference s názvem  

MEDIACE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH SPORECH 

Právníci ve světě ADR 
Místo, kde se dvoudenní konference koná - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

nám. Curieových 7, Praha 1. Účast je zdarma, stačí se registrovat na   

www.jamsadrcenter.com/civil-justice/prague. 

Tématy jsou Úloha, odpovědnost a příležitost pro právníky v oblasti alternativního řešení 

sporů (ADR). Přednášející  jsou významní právníci z dané oblasti. 

Více informací najdete na   

http://events.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07e2p18h0f3f7b0e67 

 

 

4. Připravujeme  
 

Pojištění společnosti z různých pohledů – garanti semináře jsou Jindřich Janda z České 

pojišťovny a Martin Laur z  Kooperativy ve spolupráci s dalšími členy z pojišťoven. 

 

Zajištění závazků, ochrana pohledávek – s advokátní kanceláří PRK připravuje garant 

Alois Dvořák 

 

Právnický podzim – garant David Matějka, navržená  témata:  

angloamerické právo, směnka, volba práva, hospodářské trestné činy ve vztahu 

k obchodním společnostem a jejich orgánům. 

 

http://www.jamsadrcenter.com/civil-justice/prague
http://events.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07e2p18h0f3f7b0e67
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5.   Akce sekcí  
 

Právníci energetické sekce se sejdou 27. a 28. dubna 2010 na jarním semináři, který  

připravujeme spolu s ČEPS, a.s, v hotelu Onyx v Lednici. 

 

Sekce Podniková právní kancelář se sejde za účasti zástupce nového kolektivního člena, 

kterým je Česká spořitelna, a.s., dne 22.4. 2010 ve 14 hodin. Podrobnosti dostanou vedoucí 

právníci kolektivních členů UPP ČR od pořádajícího Libora Širokého z Agrofertu.  

 

6. Změny ve výkonném výboru, zasedání Rady a sekce PPK 

Dne 14.ledna 2010 se sešla Rada UPP ČR, která zvolila ze svého středu nové členy 

Výkonného výboru. Novými místopředsedy UPP ČR jsou Alice  Selby  a Ondřej Adam 

Pešek. Kontakty na ně i na další členy Rady najdete na našem webu. 

7. ECLA 

Ve dnech  12.-13. března 2010 proběhne v Amsterdamu zasedání boardu ECLA a její valná 

hromada. Podorbnosti jsou na www.ecla.org , některé informace o činnosti ECLA přineseme i 

v čestině na našich stránkách.  

 

Všechny kontakty na novou Radu a Výkonný výbor najdete na www.uppcr.cz . Očekáváme  

Vaše podněty, nápady a připomínky ke zlepšení a rozvoji naší činnosti.  

 

V Praze dne 8.3.2010 

 

        JUDr. Marie Brejchová, LL.M.   

     prezidentka Unie podnikových právníků  ČR o.s.  

http://www.ecla.org/
http://www.uppcr.cz/

