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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dostává se Vám do rukou první číslo Bulletinu UPP ČR roku 2013, v němž vám chceme podat 

souhrnnou informaci o aktivitách Unie podnikových právníků v období prvních osmi měsíců  

letošního roku. 

 

 Hlavní akcí, která se konala dne 25. 4. 2013 pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR 

bylo vyhlášení výsledků soutěže „PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2013“ . Porota na základě 

obdržených nominací rozhodla v jednotlivých kategoriích takto: 

• Podniková právní kancelář – úsek právní služby Česká spořitelna, a.s.  

• Samostatný podnikový právník – Mgr. Milan NOVOTNÝ, Kostelecké uzeniny, a.s. 

• Pracovní právo – JUDr. Jitka HLAVÁČKOVÁ, Svaz průmyslu a dopravy ČR  

• Právo nemovitostí – JUDr. Daniela ŠUSTROVÁ, Katastrální úřad pro hl. m. Prahu 

• Technologické právo – Mgr. Ondřej BĚHAL, Pražská energetika, a.s.  

• Podnikový právník, který se zasloužil o UPP ČR – Mgr. Petr ŠMELHAUS 

• Perspektiva 2013 – Mgr. David MATĚJKA, PhD, Siemens, s.r.o., Legal 

Oceněným ještě jednou blahopřejeme. 

 Rádi bychom Vám touto cestou také připomněli, že od počátku roku 2013 proběhla řada 

seminářů organizovaných jak UPP samostatně, tak ve spolupráci s řadou renomovaných 

advokátních kanceláří, věnovaných především rekodifikaci soukromého práva, jejíž datum 

nabytí účinnosti se rychle blíží. Za všechny je možno jmenovat zejména tyto: 

• „V ěci a věcná práva“ – 9. 1. 2013.  Akce, pořádaná v přednáškovém sále Pražské 

energetiky, a.s., byla velmi kvalitní díky přednášejícím, kterými byli JUDr. Petr 

Čech, LL.M., Ph.D.  a JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

• „Korporace po rekodifikaci“ - 6. února 2013. Akce, pořádaná v přednáškovém 

sále Česká pojišťovna, a.s. byla  opět zdařilá díky přednášejícím JUDr. Petru 

Čechovi, LL.M., Ph.D.  a JUDr. R. Pelikánovi, Ph.D. 



• „IT smlouvy a právní aspekty software“  - 27. února 2013. Akce pořádaná ve 

spolupráci s AK Bird & Bird v hotelu Josef Praha 1, s renomovanými odborníky na 

právo informačních technologií jako jsou Andrea Jarolímková, Vojtěch Chloupek a 

Pavel Hejl.  

• „Corporate governance podle nového zákona o obchodních korporacích“ – 26. 

března 2013. Pořádáno  ve spolupráci s AK Clifford Chance v prostorách advokátní 

kanceláře Jungmannova Plaza, Praha 1, se skvělými prezentátory Mgr. Tomášem 

Doležilem, LL.M., Eur., PhD., a Mgr. Michalem Jaskem, LL.M. 

• „Katastr nemovitostí po 1. 1. 2014“ – 13. května 2013. Pořádáno v přednáškovém 

sále Pražské energetiky, a.s. s poutavým a elegantním přednesem JUDr. Daniely 

Šustrové, vedoucí Kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. 

• „V ěci a věcná práva“ 24. června 2013. Uskutečněno ve spolupráci s advokátní 

kanceláří PETERKA & PARTNERS, v hotelu Majestic Plaza, Praha 1, 

s prezentujícím advokátem a partnerem advokátní kanceláře Mgr. Ondřejem 

Duškem. 

• „Corporate Governance  po 1. 1. 2014“ – 25. července 2013.  Akce hostovaná AK 

Rentsch Legal za krásného počasí v romantickém prostředí lodi Valencia  

v netradičním pojetí  hereckých výkonů  -  advokátů dr. Rudolfa Rentsche, Mgr. 

Petry Trojanové a Mgr. Ladoslava Vajdíka, zakončená projížďkou po Vltavě 

• „Dopady nového občanského zákoníku na spory a vymahatelnost práv“ – 22. 

srpna 2013. Pořádáno ve spolupráci s AK Allen & Overy v přednáškovém sále 

Pražské energetiky, a.s. Akce velmi kvalitní díky profesionální přípravě a podání 

seniorních advokátů specializujících se na spornou agendu Mgr. Markéty Císařové a 

Mgr. Roberta Pavlů.  

 

Vážené kolegyně a kolegové, za Výkonný výbor UPP ČR se těším na setkávání s Vámi na dalších 

akcích tohoto roku, které můžete průběžně sledovat na webu  http://www.uppcr.cz/cs/vzdelavani/ a 

o kterých, nejen však o nich, Vás budeme brzy informovat v dalším čísle Bulletinu, které již 

připravujeme.  

 

V Praze dne 18. září 2013  

 

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

 


