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Vážená kolegyně, vážený kolego, 

tentokrát Vás čeká překvapení. Až kliknete na odkaz na naše stránky www.uppcr.cz , kde  

jsou uloženy všechny podstatné informace o Unii podnikových právníků ČR o.s., najdete tam  

přehled o aktuálních akcích, i zprávy z předchozích let v nové formě. Jako dárek k 20. výročí 

UPP ČR jsme pořídili nové moderní stránky, které nabízejí více možností pro práci s nimi. 

 

1. O co jste možná přišli 
 

Dne 15. 4. 2010 se konala konference Podnikový právník k 20. výročí působení UPP ČR. 

Přítomné zaujali Mgr. David Kavan ze ŠKODA AUTO a.s. s přednáškou Řízení právních 

služeb, JUDr. Petr Tégl s tématem Neplatnost právních úkonů, přednáška Předsmluvní 

odpovědnost JUDr. Jiřího Hrádka z advokátní kanceláře Schönherr, která byla hlavním 

partnerem konference a Zkušenosti s provozem datových schránek JUDr. Radima Polčáka. 

Z konference byl pořízen záznam.  

 

 Na měsíc květen pro Vás Mgr. Zora Kusáková z Pražské energetiky, a.s. ve spolupráci s AK 

Peterka & Partners a inspektorkou Úřadu na ochranu osobních údajů Miroslavou 

Matoušovu připravila seminář s aktuální problematikou Ochrana osobních údajů + 

nevyžádaná obchodní sdělení. Je nutné ocenit úroveň semináře, která byla velmi vysoká.  

Ve dnech 28. - 29. 5. 2010 jsme se setkali na tradičním výjezdním semináři ve Frymburku. 

JUDr. Jaromír Jirsa k tématu Novely OSŘ poradil podnikovým právníkům jak úspěšně 

zastupovat zaměstnavatele před soudy. Velmi zaujala i perfektně připravená přednáška 

Mgr. Ivy Jermanové nazvaná Přeshraniční vymáhání. 

 A konečně 10. 6. 2010 měl ohlas i seminář s tématem Nekalá soutěž. Garant semináře JUDr. 

Stanislav Frank z Plzeňského Prazdroje získal odborníka na danou problematiku JUDr. 

Davida Štrose, AK Štros & Kusák a kolegyni JUDr. Ester Pospíšilovou z T-Mobile.  

 

2. Co nového nás čeká – akce  

16. 9. 2010 - Zajištění závazků, ochrana pohledávek – připravuje garant JUDr. Alois 

Dvořák spolu s advokátní kanceláří PRK.  

Po skončení semináře nás čeká slavnostní večer k výročí UPP ČR na Vyšehradě, který je 

určen pro členy a pro pozvané hosty. Počet míst je omezen. Účastníci semináře, kteří mají 

zájem se večírku účastnit, mají  přednost.   

 

23. 9. 2010 – pracovní snídaně v AK Glatzová (8,30-11 hod.) na téma Piercing the Corporate 

Veil, které popisuje rozhodování obchodní společnosti ve vztahu k právům a povinnostem 

jejích akcionářů a statutárních orgánů, jejich ochraně a odpovědnosti statutárních orgánů vůči 

třetím osobám - garant Richard Baček (Siemens). 

http://www.uppcr.cz/


14. 10. 2010 - Právnický podzim na PrF MU v Brně – garant Mgr. David Matějka. Téma 

z právní teorie nebo IT přednese  JUDr. Radim Polčák, PhD., novou  judikaturu ke směnkám  

doc. JUDr. Josef Kotásek, PhD., a hospodářské trestné činy ve vztahu k obchodním 

společnostem a jejich orgánům prof. JUDr.  Jaroslav Fenyk, PhD. Dalším přednášejícím, se 

kterým jsme v jednání, je JUDr. Robert Neruda, PhD. z AK Havel a Holásek s přednáškou 

z oblasti hospodářské soutěže. 

 

4. 11. 2010 Pojištění společnosti z různých pohledů – garantem semináře je JUDr. Zora 

Pelikánová – právník společnosti Elektrizace železnic Praha, která zajišťuje přednášky s Mgr. 

Martinem Laurem z Kooperativy a Mgr. Lucií Krejčí z Generali. Partnerem akce je společnost 

Renomia, a.s., pojišťovací makléřská společnost. 

 

 

19. 10. 2010 – pracovní snídaně nebo odpolední setkání - Šikanózní insolvenční návrhy – 

AK Havel a Holásek, garant JUDr. Jan Leščinský (SKANSKA), případně JUDr. Libor Široký 

(Agrofert). 

 

1. 12. 2010 - Antidiskriminační zákon – garant JUDr. Hana Graclová z Pražské teplárenské 

a.s., kde se bude seminář konat. Přednášky zajišťuje AK Glatzová & Co. (Mgr. Marie 

Janšová)  a Mgr. Tomáš Mottl, I. viceprezident Soudcovské unie ČR a  místopředseda 

Městského soudu v Praze. 

  

 

 

Semináře, pokud není uvedeno jinak, se konají v přednáškovém sále společnosti Pražská 

energetika, a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4. 

 

 

 

3. Připravujeme vzdělávání jarního cyklu 2011 

 
Výkonný výbor navrhl některá témata, která vycházejí také z Vašich podnětů a z nabídek 

spolupracujících subjektů. Pro zajištění seminářů hledáme garanty témat, tj. kolegyně nebo 

kolegy, kteří se daným tématem zabývají a mohou s přednášejícími připravit zajímavou 

skladbu přednášky. Pro ně je účast na semináři zdarma. Zájemci, hlaste se prosím na 

info@uppcr.cz . Jsou to témata: 

 spotřebitelské právo, za účasti právníků ČOI a MPO zajišťuje Alice Selby  

 náhrada škody, odpovědnost za vady 

 mediace 

 vnitropodnikové normy  

 Ukrajina a další státy východní Evropy (snídaně AK Peterka & Partners),  

 Dawn Raid (snídaně AK Bird & Bird),  

 odpovědnost statutárních orgánů vůči třetím osobám (přednášející JUDr. Petr Čech, 

LL.M.), případně § 196a obchodního zákoníku 

 poradenská společnost TACOMA nabízí témata z účetnictví a daní, oblasti fúzí a 

akvizic, korporátních záležitostí apod.  

 zákoník práce (přednáška až po přijetí novely) 

 

 

mailto:info@uppcr.cz


4. Akce sekcí  
 

Právníci energetické sekce se sejdou 5. a 6. října 2010 na podzimním semináři, který  

připravujeme spolu se společností  E.ON, a.s. v Jindřichově Hradci. 

 

 

5. Akce jiných subjektů  

 
V pořadí 2. mezinárodní konference o řešení sporů v 21. století nazvaná Mediace – cesta ke 

spravedlnosti, se koná 7. a 8. října 2010 na zámku ve Křtinách. Více na  www.esi-cz.eu  

Pro zájemce z  řad UPP ČR platí, že při úhradě do 18. 8. 2010 je konferenční poplatek jen 

5700 Kč.  

 

Všechny kontakty na novou Radu a Výkonný výbor najdete na www.uppcr.cz . Očekáváme  

Vaše podněty, nápady a připomínky ke zlepšení rozvoje naší činnosti.  

 

V Praze dne 1.8. 2010 

 

        JUDr. Marie Brejchová, LL.M.   

     prezidentka Unie podnikových právníků ČR o.s.  

 

http://www.esi-cz.eu/
http://www.uppcr.cz/

