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INFORMAČNÍ BULLETIN č. 2/08 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

 

v dnešním čísle našeho pravidelného občasníku přinášíme nejaktuálnější informace o 

akcích a benefitech , které jsme pro Vás připravili. 

1.Konference „Podnikový právník 2008 “ – čtvrtek 3.4.2008  

Nezapomeňte se přihlásit na naši každoroční konferenci, pozvánku najdete ve svém mailu 

nebo na stránkách www.uppcr.cz.  

 

Další akce  

 16. - 17.5. 2008 – Výjezdní seminář – pouze pro členy Unie – o místu konání a 

odborném programu budete včas informováni, termín si nyní můžete poznamenat do 

svých diářů.   

 27.-28. 5. 2008 – „Jarní seminář právníků energetických společností“ – pouze pro 

členy Energetické sekce - v Zastávce u Brna.  

 Květen nebo červen – seminář „Reklamní právo“ – JUDr. Filip Winter 

 

2. Nový benefit 

Na www.pracepropravniky.cz, webu společnosti JOB ARENA, s.r.o., která se stala  naším 

novým partnerem, můžete  využít inzerci zdarma po dobu 3 měsíců od registrace a poté 

máte nárok na 10 % slevu z poplatku. Prokazování členství je stejné jako v  jiných 

případech (je popsáno na našem webu), potvrzení o členství pošlete naskenované v příloze. 

 

3. ECLA 

Nově byl na webu uveřejněn český překlad Newsletteru ECLA – Leden 2008. 

Ve dnech 27.-28. května 2008 se v Římě za podpory ECLA koná kurz ve vyjednávacích 

schopnostech – Negotiation At Its Best. Tento dvoudenní kurz povedou renomovaní učitelé 

z Harvard Business School, Georgetown Business School a dalších předních univerzit. 

Kurz představí účastníkům celou řadu vyjednávacích strategií a způsoby jejich aplikace 

v různých obchodních a právních situacích. Účastnický poplatek činí 2100 EUR. Členové 
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ECLA mají slevu 25 %. Na kurz navazuje bezplatné dvoudenní sympozium (29.-30.5.) 

nazvané „ The Future of Negotiation Teaching“. 

 

4. Co dále nového  

Na Týdnu právních profesí na PFUK., který pořádala Common Law Society, jsme oslovili  

studenty fakulty. Po krátkém představení Unie vystoupili s prezentací Jitka Hlaváčková, 

místopředsedkyně UPP ČR a člen Rady  Ondřej Běhal. Představili výstižně a svěže práci 

podnikového právníka, jak z pohledu jediného právníka ve firmě tak z pohledu člena 

velkého právního útvaru a podělili se tak se studenty se svými zkušenostmi  a osobními 

zážitky, které tato práce přináší. 

Na výroční schůzi Pražské pobočky Jednoty českých právníků 11.3.2008 vystoupila Helena 

Hrabánková, místopředsedkyně UPP ČR, která v zastoupení UPP ČR předložila návrh 

smlouvy o spolupráci. Po jejím uzavření Vás budeme informovat o výhodách této 

spolupráce. Mělo by jít o vzájemné poskytování slev členům na vzdělávacích akcích.  

Studentský spolek ELSA nabízí možnost využít studentů, stážistů ve Vašich firmách. 

Podrobnější informace o spolupráci uveřejníme na webu po dojednání zásad vzájemné 

spolupráce.  

 

O tom, co Vás  zajímá nebo co navrhujete, můžete psát na  info@uppcr.cz nebo přímo 

jednotlivým členům Výkonného výboru nebo Rady, jejichž e-mailové adresy najdete na 

webu. 

Těšíme se s Vámi na viděnou nejpozději 3.4. 2008 na naší konferenci a do té doby využijte 

informace z webu www.uppcr.cz . 

 

 

 

JUDr. Marie Brejchová, předsedkyně Unie podnikových právníků  ČR o.s.   

 

V Praze dne 15.3.2008 
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