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Vážená kolegyně, vážený kolego,

oslovuji Vás v době, kdy máme za sebou úspěšnou konferenci Podnikový právník
2007( bližší informace naleznete na www.upppcr.cz - v části Novinky) a sněm Unie
podnikových právníků ČR, který přinesl některé změny.
Na řádném IX.sněmu dne 12.4. 2007 byly účastníci seznámeni jak se zprávou o činnosti a
hospodaření za uplynulé období, tak s plánem činnosti a návrhem rozpočtu na
období 2007 - 2008 . Sněm všechny tyto dokumenty jakož i nové znění stanov schválil.
Změna stanov Unie přinesla několik novinek. Jednou z nich je nový orgán UPP ČR - Rada
Unie. V ní jsou zastoupeni jak kolektivní tak i individuální členové. Jména členů Rady a
kontakty na ně, stejně jako na členy Výkonného výboru, který na svém prvním zasedání
dne 12.4. 2007 Rada zvolila, najdete na www.uppcr.cz - část Orgány Unie.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat dlouhodobému předsedovi Petrovi Šmelhausovi za
jeho práci pro naše sdružení, kdy jeho pracovní postavení mu nedovolilo kandidovat opětovně
do této funkce. Zároveň chci poděkovat všem, kteří mne zvolili na následující období do čela
Unie.
Tolik pár poznámek k tomu, co se událo. A nyní k současnosti, resp. budoucnosti. V současné
době intenzivně připravujeme další ročník akcí zaměřených především na celoživotní
vzdělávání podnikových právníků.
Co plánujeme?
Ve čtvrtek 14.6.2007 se sejdeme na poslední vzdělávací akci jarního cyklu seminářů na téma
Obchodní závazkové vztahy s důrazem na praxi a judikaturu (náhradní termín za 22.5.)
Nezapomeňte se přihlásit na Karlovarské právnické dny a využít slevu nabídnutou našim
členům ( více na www.uppcr.cz - část Benefity pro členy) .
Tradiční seminář Setkání členů, kde je dostatek prostoru nejen na odbornou přednášky, ale
zejména na výměnu zkušenosti a poznatků z praxe podnikového právníka, chystáme
tradične na září (zřejmě 7. a 8. 9. nebo 14. a 15.9.2007). Je to příležitost konzultovat s kolegy
a předávat si zkušenosti s řízením právní služby a jejím vztahu k dalším
útvarům uvnitř firmy.

Na čtvrtek 11.10. 2007 je plánován již třetí Právnický podzim v Brně pořádaný ve
spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy University. Vaše návrhy nám mohou pomoci s
přípravou programu konference a s volbou zajímavých témata a kvalitních přednášejících.
Kromě toho připravujeme cyklus seminářů složený z monotématických seminářů a již
avizovaný první seminář z cyklu k evropskému právu. O programu a termínech budete
včas informováni.
Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.uppcr.cz v části
Vzdělávání.
Doporučujeme:
Sledujte naše webové stránky, které jsou aktuálně doplňovány a kde naleznete užitečné
informace.
Podívejte se na vzdělávací program ECLALIGUA, který byl vytvořen na základě
spolupráce ECLA se společností TransLegal a který byl přiblížen členům na naší
konferenci. Můžete ho bezplatně využívat díky členství naší Unie v ECLA.
Přihlášení najdete na http://www.ecla.org/eclalingua.php
Připomínáme i možnost využít informační kanál International Law Office, který je Vám
zdarma plně k dispozici. Přihlásit se k němu můžete na
http://www.internationallawoffice.com/Information/Subscribe.aspx.
Všechny Vaše připomínky ať už k uvedeným akcím nebo k činnosti UPP ČR, jakož i
návrhy a podněty pro Předsedu, Radu či Výkonný výbor posílejte na info@uppcr.cz nebo
se můžete obrátit přímo na některého z členů orgánů Unie (emailové adresy naleznete na
www.uppcr.cz - část Orgány Unie).
Děkuji za pozornost a těším se, že se na některé avizované akci potkáme.

V Praze dne 18. 5. 2007

Za Výkonný výbor UPP ČR:

Marie Brejchová
předsedkyně Unie podnikových právníků
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