INFORMAČNÍ BULLETIN č. 1/2011
Vážená kolegyně, vážený kolego,
přinášíme Vám některé informace ze života Unie podnikových právníků ČR.
O nových akcích, jejichž přehled najdete na http://www.uppcr.cz/cs/aktuality/detail-2011-623-pripravovane-seminare/ , Vás budeme podrobně informovat v dalším čísle.

A) Akce UPP ČR uskutečněné v jarním cyklu 2011
(podrobnosti o akcích a fotografie jsou na webu www.uppcr.cz )
28. 2. 2011 Pracovní snídaně Souběh funkcí – pro členy PPK a další zájemce pořádal
v České spořitelně garant Petr Liška. Akce byla velmi úspěšná, výstupní materiál dostali
k dispozici zájemci a členové sekce Podniková právní kancelář. UPP ČR se pak zapojila do
přípravy nového ustanovení - §66d obchodního zákoníku.
10. 3. 2011 Seminář SW, licenční smlouvy. Garantem byla Petra Gříbková, která měla i
úvodní přednášku. Posluchače velmi zaujal i příspěvek advokáta Martina Meisnera z AK
Rowan Legal.
22. 3. 2011 Snídani Právní problematika obchodování s Ukrajinou a dalšími
východoevropskými státy jsme pořádali s AK PETERKA & PARTNERS, garantem byl
Ondřej Pešek.
7. 4. 2011 Konferenci Podnikový právník 2011 měla na starosti a garantem byla Denisa
Bellinger. S tématem Aktuální judikatura k obchodnímu zákoníku vystoupil JUDr. Petr Čech,
informacemi z uplatňování OSŘ přispěl JUDr. Jaromír Jirsa, o úpravě mediace informovala
Denisa Bellinger a další přednáškou přispěla AK PRK Partners. Pro členy UPP je připraveno
DVD se záznamem z konference.
12. 4. 2011 Seminář Rekodifikace k Novému občanskému zákoníku proběhl za podpory AK
PRK Partners a měl opravdu hojnou účast.
20.-21. 4. 2011 Jarní seminář energetické sekce v Mikulově připravil garant Petr Víška.
Kromě jeho kolegů ze Skupiny ČEZ přednášel JUDr. Petr Čech.
12. -13. 5. 2011 Na výjezdním semináři členů v Kutné Hoře k tématu datových schránek
přednášeli fundovaně Ondřej Chmela (Česká pošta) a Olga Merkunová (O2 Telefónica). K
datovým schránkám a doručování dle OSŘ dále vystoupil náměstek MS ČR František Korbel.
Úvodní přednášku k diskuzi na téma souběh funkcí měl Petr Liška.
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26. 5. 2011 – Znalecké posudky, § 196 ob.z., daňový řád pro právníky, ustanovení o
daních ve smlouvách se společností TACOMA připravila Jitka Hlaváčková. Seminář měl
skvělé ohlasy. Jeden za všechny (od Nory Šejdové): „Seminář Průvodce znaleckými a
daňovými otázkami pro podnikové právníky považuji za jeden z nejpřínosnějších seminářů
UPP v poslední době. Místo záležitostí, které si můžeme přečíst v zákoně, se přednášející
zaměřili na praktické záležitosti, které byly podle diskuse zajímavé jak pro ty, kdo se touto
záležitostí zabývají častěji, tak i pro ty, kdo by o této problematice měli vědět pro případ, že
někdy v budoucnu budou potřebovat znalecký posudek nebo uzavírat méně častou smlouvu.“
15. 6. 2011 – Setkání v Kocourově pořádala nová sekce Procesní právo a alternativní
řešení sporů za vedení Denisy Bellinger a Aloise Dvořáka, více najdete na
http://www.uppcr.cz/cs/o-unii/sekce/sekce-procesniho-prava-a-alternativniho-resenisporu/
B) Akce jiných subjektů, kde se účastnili i naši členové
25. 2. 2011 Konference České asociace právniček (www.cwla.cz ) Rekodifikace očima
právniček se konala v paláci Dunaj, UPP ČR byla partnerem akce a mezi přednášejícími
byla naše členka Daniela Šustrová.
15. 3. 2011 Seminář Souběh funkcí uspořádala AK Allen & Overy i pro naše členy.
27.-28. 4. 2011 Konferenci Právní prostor 2011 u Sečské přehrady pořádal ATLAS
Consulting s.r.o. a Unie podnikových právníků byla jedním z partnerů. Přednášeli zde i naši
členové Nora Šejdová, Jan Leščinský a Petr Liška.

C) Sněm
Dne 7. dubna 2011 se po skončení konference Podnikový právník 2011 konal Sněm Unie
podnikových právníků ČR o.s.
Na Sněmu byly schváleny všechny předložené dokumenty a zvolena Rada a prezidentka UPP
ČR.
Prezidentka UPP ČR poděkovala aktivním členům. Garantům seminářů a dalším členům, kteří
se zasloužili v uplynulém období o rozvoj UPP ČR, předala knižní ceny.
Po skončení sněmu byl na zasedání nové Rady zvolen Výkonný výbor v novém složení.
Všechna jména zvolených najdete na http://www.uppcr.cz/cs/o-unii/organy-unie/vsechnyorgany/.

Za Výkonný výbor UPP ČR Vám přeji hezký zbytek léta

V Praze dne 17. 8. 2011
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka Unie podnikových právníků ČR o.s.
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