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Vážená kolegyně, vážený kolego, 

výkonný výbor UPP ČR svolává Sněm na čtvrtek 16.4. 2009 v 15,30 hod.. Bude se konat   

v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4. po skončení 

naší výroční konference. Vyhraďte si, prosím, tento den k aktivní účasti v našem občanském 

sdružení.       

 

Nezapomněli jsme ani na nabídku seminářů UPP ČR a akce jiných subjektů, na kterých 

odborně spolupracujeme a na které mají členové Unie slevu.  

1. Které semináře UPP ČR Vás čekají ?  

S velkým ohlasem se setkal netradičně pojatý seminář „Vztah zaměstnanec - zaměstnavatel 

v současné ekonomické situaci, nejen z pohledu pracovního práva“ Všichni, kdo se 

podíleli na jeho realizaci, si zaslouží pochvalu, neboť i hodnocení účastníků semináře bylo 

vysoké.  

 

Ve čtvrtek 19.3.2009 se sejdeme na semináři připraveném ve spolupráci s CEAG „Právní 

aspekty software“ s přednášejícími  advokáty Mgr. Kratěnou  a Mgr. Prchalem.  

 

V nejbližších dnech dostanete pozvánku na výroční konferenci „Podnikový právník 2009“, 

která se bude konat dne 16.4.2009. Vystoupí zde prof. Stanislava Černá s tématem aktualit ke 

společnosti s ručením omezeným. Aktuální otázkou novely OSŘ doručování do datových 

schránek a souvisejícími otázkami se bude ve svém vystoupení zabývat dr. Radim Polčák. 

Notář dr. Wawerka se dotkne otázek novely notářského řádu. Zahraniční host, vice prezident 

ECLA Iwona Mirosz, se bude zabývat úpravou Compliance programu v bankách a s 

přednáškou k volbě práva Vás osloví  partner  AK Weinhold Legal pan Daniel Weinhold. O 

tom, že tradičně dobrou úroveň přednášek doprovodí skvělé občerstvení a raut, Vás nemusím 

jistě přesvědčovat. Takže se stačí jen přihlásit! 

 

Dne  11.6.2009  v rámci  semináře „Občanský soudní řád“ vystoupí právníci AK PETERKA 

& PARTNERS  a advokátní pohled na aktuální problematiku doplní i soudce JUDr. Jaromír 

Jirsa.                  

 

Všechny semináře i konference se konají v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s., 

Praha 10, Na Hroudě 1492/4. 

 

 

 

 

 



2. Setkání členů - výjezdní seminář 

 

A opět je to tu ! Ve dnech 15.-16.5. 2009 se uskuteční v hotelu Ostrov v Nymburce oblíbený 

výjezdní seminář určený pouze členům s aktuálním právním tématem. 

 

3. Akce sekcí  
Energetická sekce se sejde ve dnech 30.-31.3. na dvoudenním semináři v Mikulově, který 

bude tentokrát spolupořádat společnost  Moravské naftové doly, a.s. Bližší informace najdete 

na www.uppcr.cz v části Sekce.  

4. ECLA 

Dny 23.-24.4.2009 si vyhraďte na konferenci ECLA pořádanou ve spolupráci s ERA 

v Bruselu. Podrobné informace najdete na našem webu v části Vzdělávání.  

5. Akce jiných subjektů 

Ve spoupráci s PrF MU  jsme na čtvrtek  21. května 2009 připravili seminář  "Elektronické 

dokumenty v právní praxi" s lektorem JUDr. Radimem Polčákem. 

Cílem semináře je popsat a na praktických příkladech vysvětlit právní režim používání 

elektronických dokumentů při kontraktaci a při komunikaci s orgány veřejné moci. Výklad 

bude zaměřen především na praktické otázky uzavírání a prokazování elektronických smluv, 

jakož i na možnosti činit správní a soudní podání v elektronické formě. Mimo jiné bude 

účastníkům představen též nový právní režim povinného resp. dobrovolného využití datových 

schránek dle zákona č. 300/2008 Sb. 

Seminář se uskuteční na Právnické fakultě v Brně, Veveří 70, učebna číslo 038, přízemí 

vpravo, od 9:00 do 14:30 hodin (prezence účastníků od 8:30 hod.) Cena semináře vč. 19% 

DPH:  1 450,- Kč, pro členy Unie podnikových právníků je cena 1 250,- Kč vč. DPH. 

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

kontakty Výkonného výboru s Rady UPP ČR uveřejněné na www.uppcr.cz . 

V Praze dne 13.3.2009                                      

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

 

Příloha: 

 

Program Sněmu  

 

1. Volba předsedy a orgánů Sněmu  

2. Zpráva Výkonného Výboru o činnosti a hospodaření Unie za období 2007 a 2008  

3. Zpráva revizorů účtů  

4. Diskuze a rozhodnutí Sněmu o  zprávách  

5. Návrh Výkonného Výboru na plán činnosti a rozpočet pro období 2009 a 2010  

http://www.uppcr.cz/
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6. Návrh Výkonného Výboru na změnu Stanov  

7. Návrhy členů Unie  

8. Diskuze a rozhodnutí Sněmu o návrzích  

9. Návrhy na předsedu Unie, návrhy na obsazení orgánů Unie, návrhy na revizory účtů  

10. Diskuze a rozhodnutí Sněmu o návrzích  

11. Různé  

12. Ukončení Sněmu  

 
 

 


