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INFORMA ČNÍ BULLETIN č. 1/2012 
 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 

dne 8. 12. 2011 byl Výkonným výborem UPP ČR vyhlášen 1. ročník ocenění Podnikový 
právník 2012.  
Statut ocenění naleznete na  http://www.uppcr.cz/cs/aktuality/detail-2011-12-29-statut-
oceneni/. 
Návrhy kandidátů posílejte pomocí formuláře, který bude zveřejněn na webu, nejpozději do 
29. 2. 2012. Ocenění kandidáti budou vyhlášeni na slavnostním večeru, který se bude konat 
ve čtvrtek 5. 4. 2012 po konferenci "Podnikový právník 2012".  
  
Pro 1. ročník jsou vyhlášeny tyto kategorie: 
  
- podniková právní kancelář (vedoucí právník - manažer)  
- samostatný podnikový právník (kategorie pro jednotlivce či menší právní úsek)   
- závazkové právo 
- pracovní právo 
- procesní právo - řešení sporů 
- právo IT 
- podnikový právník, který se zasloužil o UPP ČR 
 
Porota rovněž očekává práce těch, kteří se účastní v kategorii Perspektiva 2012. 
  
Těšíme se na vaše nominace a na setkání při vyhlašování. 
 
 
 
Rádi bychom Vás upozornili na další akce, které proběhly nebo které teprve plánujeme.  
 

A)  Akce uskutečněné v druhém pololetí 2011 a počátkem roku 2012 
(podrobnosti o akcích a fotografie jsou na webu www.uppcr.cz ) 
 
13. 10. 2011 Tradiční konference Právnický podzim na PF MU v Brně měla kvalitní 
přednášející a hojnou účast.  
 
25. 10. 2011 Pracovní snídaně s AK Peterka a Partners " Novela zákona o hospodářské 
soutěži a trestněprávní odpovědnost právnických osob" zaujala tématy i samotným 
vystoupením přednášející Barbory Donathové (Bednářové) a Hany Skalické. 
 
24. 11. 2011 Seminář s AK Clifford Chance "Novela zákoníku práce a další pracovně-
právní aktuality aneb co ještě nevíte a vědět byste měli “ měl velký ohlas.  
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8. 12. 2011 Odpolední seminář s AK Glatzová "Náhrada škody a předsmluvní 
odpovědnost" s přednášejícím Petrem Čechem byl obsažný a zajímavý.  
 
10. 1. 2012 Dopolední seminář pořádaný s AK Kocian, Šolc, Balaštík k novele zákona o 
přeměnách byl velmi kvalitní díky účasti JUDr. Dubecké a profesora Dědiče. 
 
Pro aktivní členy UPP ČR připravila Daniela Šustrová návštěvu u svého zaměstnavatele s 
názvem - Nahlédnutí pod pokličku Katastru nemovitostí. Dne 9. 12. 2011 se akce 
zúčastnila první skupina. O průběhu se dozvíte na www.uppcr.cz/cs/aktuality/detail-2011-12-
29-komentar-z-exkurze-do-zazemi-katastralniho-uradu/.  Akce bude probíhat opakovaně. 
Další návštěvu plánujeme pro skupinu 15 členů na březen 2012.   
 
 
 
 

B) Plánované akce 
O nových akcích se dozvíte na http://www.uppcr.cz/cs/aktuality/detail-2011-11-28-
planovane-akce/ a také z pozvánek, které dostáváte do Vaší emailové schránky.  
 
1. 2. 2012 Dopolední seminář „Novela obchodního zákoníku“ organizuje garant Petr Liška  
s  AK Kinstellar.  
 
13. 2. 2012 Seminář „Novela zákona o veřejných zakázkách“ se zajímavými hosty 
připravila Hana Hurychová.   
 
29. 2. 2012 Pracovní snídani „Trestní odpovědnost právnických osob v praxi“ pořádáme 
s AK White Case v jejich sídle v Praze. 
 
22. 3. 2012 Seminář s tématem IT a duševní vlastnictví, problematika zaměstnaneckých 
děl s AK Bird and Bird chystá garant Denisa Bellinger. 
 
5. 4. 2012 Výroční konference „Podnikový právník 2012“ - program upřesňujeme, po 
skončení se sejdeme na příjemném místě v centru Prahy, kde se za účasti členů a hostů UPP 
budou předávat ocenění Podnikový právník 2012.  
 
17. - 18. 5. 2012 Výjezdní seminář určený pro členy se bude konat v hotelu Oáza v Říčanech 
u Prahy - program upřesňujeme 
 
červen 2012 Seminář „Ochrana osobních údajů“ 
 

 

Za Výkonný výbor UPP ČR se těším na setkání s Vámi na některé akci    

 

V Praze dne 16. 1. 2012 

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


