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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dostává se Vám do rukou první číslo Bulletinu UPP ČR roku 2014, v němž vám chceme podat 

souhrnnou informaci o aktivitách Unie podnikových právníků v nastalém roce 2014 i o tom, co 

připravujeme pro následující období.  

 Na samém začátku letošního roku, 6. 1. 2014  proběhl seminář „Náhrada škody (závazky 

z deliktů)  pořádaný ve spolupráci s AK Kocián, Šolc, Balaštík s vynikajícími prezentátory 

JUDr. Martinem Šolcem a JUDr. PhDr. Davidem Elischerem, Ph.D. 

 Diskuzní setkání na téma „ Právní nástroje korigování chování a pracovního výkonu 

zaměstnance“ zorganizovala pracovněprávní sekce dne  15.1.2014. Setkání  právníků, 

které pracovní právo zajímá, mělo příznivý ohlas a  sekce  bude v těchto neformálních 

shůzkách  pokračovat. Další setkání plánuje na březen 2014.  

 „Zm ěny v zákoníku práce ve vazbě na nový občanský zákoník“  jsme si poslechli dne 

23. 1. 2014 ve výborném podání Doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D. 

 Velký zájem jste projevili také o seminář  „NOZ a Internet a Závazky (včetně jejich   

zajištění), který bude dne 7. 2. 2014 hostovat AK Two Birds  v prostorách Hotelu Century 

Old Town Prague  s přednášejícími advokáty Ivanem Sagálem, odborníkem na bankovnictví 

a finance, Vojtěchem Chloupkem,  odborníkem na právo IT a duševního vlastnictví a 

Martinem Špičkou, odborníkem na obchodní právo. 

 Na 20. 3. 2014 je připraven seminář „Trestní odpovědnost právnických osob“,  

s přednášejícím JUD. Janem Vidrnou z AK Dáňa, Pergl a Partneři 

 „Nemovitosti v novém“ nám představí 21. 3. 2014 JUDr. Eva Barešová z ČUZK. 

 Jak jsme již avizovali v předchozím čísle, 10. 4. 2014  proběhne  Konference UPP, po níž 

bude následovat slavnostní večer, v jehož průběhu dojde k vyhlášení  výsledků 3. ročníku 

ocenění „PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2014“  

Ti z Vás, kteří ještě nenominovali kandidáty, mohou tak učinit do 5. března 2014 na 

http://www.uppcr.cz/pp2014. Stejně tak mohou učinit Vaši zaměstnavatelé. 



 Konference „Právní prostor“ se uskuteční v Seči ve dnech 15. a 16. 4. 2014. 

 „Katastr nemovitostí“ s paní JUDr. Danielou Šustrovou, odbornicí na slovo vzatou, si 

projdeme na semináři dne 24. 4. 2014.  

A co ještě máme v plánu?  

• Sekce PPK plánuje setkání na 13. 3. 2014 v prostorách společnosti B. Braun Medical, 

s.r.o. v odpoledních hodinách.  

• „Osobní údaje a systémy ke sledování zaměstnanců“ - téma, které nás, podnikové 

právníky, také zajímá, zajišťuje garant Alice Selby  na 15. 5. 2014 v sále T-Mobile. 

• Na 4. 6. 2014 připravujeme seminář se společností TPA Horwath Audit, s.r.o. zaměřený do 

oblastí podnikání v holdingu, růstu formou akvizic, vstupů investorů do firmy  apod. 

• V přípravě je řada seminářů jak s naším partnerem pro rok 2014 AK  CMS Cameron 

McKenna v.o.s., tak s jinými renomovanými kancelářemi. 

 

Ráda bych Vás upozornila na potřebný odkaz. Do 28. 2. 2014 jsou na webu  

https://gofile.me/2eCha/52XHQCvK zpřístupněny vzorové korporátní dokumenty a vzor 

smlouvy o výkonu funkce, které pro UPP zpracovala AK  PRK Partners s.r.o. Heslo: KCKLZDR* 

Manuál, Stanovy a Společenská smlouva jsou dokumenty vystavené výlučně ve prospěch členů 

UPP ČR. Bez předchozího souhlasu jmenované AK je nelze zpřístupnit žádné třetí straně ani je 

použít pro jiný účel. 

 

A co  závěrem?   

 
Na webu http://www.pravnikroku.cz/pravnik-roku-2013.html se můžete seznámit s oficiální 
výsledkovou listinou PRÁVNÍK ROKU 2013 a s fotem z předávání ceny UPP v kategorii Talent na 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151916636526616&set=a.10151914145111616.1073
741831.283971211615&type=3&theater . 
   
Naše blahopřání patří  v š e m  oceněným, zvláště pak panu doc. JUDr. Radimu Polčákovi, Ph.D.,  
jehož dlouholeté a skvělé spolupráce s Unií si velice vážíme.  
 

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/   

 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka UPP ČR  


