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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,  
  
na monitoru Vašeho počítače je druhé číslo našeho informačního bulletinu. Od konce srpna, kdy k 
Vám dorazilo jeho první číslo, se stalo několik důležitých událostí v životě naší Unie. Hlavní a 
viditelnou změnou je nový design našeho webu www.uppcr.cz. Doufáme, že nový web bude 
příjemnější pro uživatele a že se nám ho postupně povede ho plnit zajímavými informacemi. 
Spoléháme přitom i na Vás. Rádi uveřejníme Vaše články i zajímavosti z profesního života našich 
členů. Rozběhly se také práce některých odborných komisí UPP ČR, naše energetická sekce dokonce 
už uspořádala ve dnech 18. a 19. října přátelské setkání svých členů. Důležitou změnou pro chod naší 
administrativy je i nalezení nové asistenky Lucie Soukupové, studentky VŠE, která nahradila svého 
kolegu Tomáše Erbena. Lucie bude vést naši členskou evidenci, starat se o účetnictví a pomáhat s 
pracnými administrativními činnostmi, jakými jsou rozesílání pozvánek na akce, rozesílání časopisu 
European Lawyer anglicky čtoucím členům, vyplňování a rozesílání složenek pro zaplacení členských 
příspěvků. S Lucií se můžete spojit na e-mailu info@uppcr.cz případně i po většinu úterků na tel. 255 
755 129.   
  
Naši členové se sešli na přátelském setkání v Býkově (9. -10. 9. 2005).  Podle všech hodnocení, 
kterých se nám od účatníků dostalo, bylo přátelské setkání jednou z nejlepších akcí, které naše Unie 
uspořádala. Vedle odborného programu jsme diskutovali i o "nejlepší praxi" podnikového právníka a 
ujistili jsme se, že toto téma je velmi žhavé a pro naše členy zajímavé. Přálo nám i počasí a strávili 
jsme tak společně s kolegy velmi příjemný pátek a sobotní dopoledne. 
  
Výbor UPP ČR se sešel dne 5. 10. 2005 v prostorách společnosti Pražská teplárenská a. s.  Zabýval 
se zejména plány vzdělávání pro 1. pololetí roku 2006. Další jednání Výboru se koná příští týden ve 
středu 9. 11. 2005 od 17:00 v protorách společnosti Green Planet, a. s. Rádi uvítáme kteroukoliv 
členku či člena na jednání našeho Výboru, pokud nám dáte předem o svém příchodu vědět. Výbor 
UPP ČR je otevřen všem členkám a členům. 
  
Zítra a pozítří se koná v postorách Hospodářské komory ČR seminář UPP ČR na téma Nový správní 
řád. Pokud by ještě kdokoliv z Vás se chtěl tohoto semináře zúčastnit, podívejte se na web společnosti 
Unit spol. s r. o. (www.unit.cz) na program a domluvte se s paní Tomíškovou. Určitě Vás neodmítne. 
  

 
 KONFERENCE PRÁVNICKÝ PODZIM SE KONÁ V BRNĚ DNE 23. 11. 2005   
  
•    Nepřehlédněte, prosím, konání společné konferenci UPP ČR a naši sesterské slovenské asociace 
UPP SR s poetickým názvem "Právnický podzim". Chtěli bychom touto konferencí založit tradici 
setkávání českých a slovenských kolegyň a kolegů, vždy nad zajímavými tématy našeho společného 
zájmu. První setkání se uskuteční na půdě Masarykovy univerzity v Brně dne 23. listopadu 2005. 
Program je velmi zajímavý a zajištění konference bude na nejlepší úrovni. Pozvánka a přihláška je 
připojena. 
 
Podrobné informace a možnost elektronického přihlášení - www.unit.cz
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•    Dovolujeme si informovat naše členky a členy, že Evropská asociace podnikových právníků 
(ECLA) konečně na přelomu roku 2005 a 2006 vydá seznam evropských podnikových právníků. V 
seznamu budou uvedeni ti z Vás, kteří nám k tomu udělili v minulosti výslovný souhlas (samotná 
přihláška do UPP ČR není takovým souhlasem). Struktura údajů: Jméno, příjmenní, adresa 
zaměstnavatele, telefon a e-mail. Seznam bude distribuován pouze v něm uvedeným osobám. 
Seznam má vedle své informativní funkce i finanční cíle - má získat prostředky pro ECLA od firem v 
něm inzerujícím. Část z výnosu bude rozděleno i národním asociacím, podle počtu v seznamu 
uvedených členů z jednotlivých zemí. Pokud jste v minulosti souhlas s uvedením svého jména v 
seznamu evropském podnikových právníků nedali a pokud o to máte zájem, pošlete nám, prosím, e-
mail s touto informací. 

 
  
 
Za Výbor UPP ČR se na setkání s Vámi těší 
   
Mgr. Ing. Petr Šmelhaus,  
předseda  UPP ČR  
  
tel. 255 755 122,  petr.smelhaus@uppcr.cz 
 
Unie podnikových právníků ČR (UPP ČR) je dobrovolnou stavovskou organizací podnikových 
právníků. Je zaregistrovaná jako občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R, IČ: 
00552496, Vinohradská 174, 130 19 Praha 3. 
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