INFORMAČNÍ BULLETIN č. 2/2012
Vážená kolegyně, vážený kolego,
dne 5. 4. 2012, po skončení výroční konference, byly na slavnostním večeru vyhlášeny výsledky 1.
ročníku ocenění Podnikový právník 2012.
Pro 1. ročník byly vyhlášeny tyto kategorie a ocenění získali:
- podniková právní kancelář - Pražská energetika, a.s.
- samostatný podnikový právník - JUDr. Luboš Procházka
- závazkové právo - JUDr. Zora Pelikánová
- pracovní právo - JUDr. Antonín Havlík
- procesní právo - řešení sporů – JUDr. Libor Široký
- právo IT - JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
- perspektiva - JUDr. Ph.Dr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
- podnikový právník, který se zasloužil o UPP ČR - JUDr. Vratislav Vinš
Oceněným ještě jednou blahopřejeme. Další informace a fotografie z akce najdete na
http://www.uppcr.cz/cs/o-unii/podnikovy-pravnik/ nebo například na stránkách Exekutorské komory
ČR
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/632-podnikovy-pravnik-2012-06-04-2012?w a v některých
médiích.
Rádi bychom Vás upozornili na další akce, které proběhly nebo které teprve plánujeme.
A) Akce uskutečněné v prvním pololetí 2012
(podrobnosti o akcích, komentáře a fotografie jsou na webu www.uppcr.cz)
10. 1. 2012 Dopolední seminář pořádaný s AK Kocián, Šolc, Balaštík k novele zákona o přeměnách
společností byl velmi kvalitní díky účasti JUDr. Dubecké a profesora Dědiče.
1. 2. 2012 Dopolední seminář „Novela obchodního zákoníku“ organizoval garant Petr Liška
s AK Kinstellar.
13. 2. 2012 Seminář „Novela zákona o veřejných zakázkách“ se zajímavými hosty připravila Hana
Hurychová.
29. 2. 2012 Pracovní snídani „Trestní odpovědnost právnických osob v praxi“ jsme pořádali s AK
White & Case v jejich sídle v Praze.
22. 3. 2012 Seminář „IT a duševní vlastnictví, problematika zaměstnaneckých děl“ s AK Bird and Bird
organizoval garant Denisa Bellinger.

5. 4. 2012 se konala výroční konference „Podnikový právník 2012“, kterou brzy obdržíte
na DVD. Po skončení se v prostorách České spořitelny, a.s., předávalo ocenění Podnikový právník
2012.
15. - 16. 5. 2012 se v hotelu Oáza v Říčanech u Prahy se konal Výjezdní seminář určený pro členy
s tématem Nový občanský zákoník a ZOK.
30. 5. 2012 pracovní snídaně „Role soudního znalce při soudních sporech a arbitrážích“ pod záštitou
Nory Šejdové proběhla ve společnosti Ernst & Young.
Pokud jsme Vám, účastníkům akcí, slíbili zaslat odkaz na prezentace, obraťte se na naši asistentku.
B) Plánované akce
O nových akcích se dozvíte na http://www.uppcr.cz/cs/aktuality/detail-2012-4-19-pripravujeme/ a
také z pozvánek, které dostáváte do Vaší emailové schránky.

14. 6. 2012 zajišťuje seminář „Aktuální problémy a vývojové trendy v oblasti ochrany osobních
údajů“ garant Alice Selby s Mgr. Josefem Prokešem ředitelem odboru legislativy na ÚOOÚ, Mgr.
Prokopem Vernerem a JUDr. Ondřejem Kramolišem z AK Allen & Overy a kolegou Miroslavem
Pavlíkem ze společnosti ČEZ.
16. 6. 2012 pořádá UPP ČR „2. ročník tenisového turnaje“, který organizují Vratislav Vinš, Pavel Ekl a
kolegové z týmu TESCO.
19. 6. 2012 - seminář Vybrané novinky z rekodifikace se bude týkat smluv, zjištění, věcných práv a
katastru nemovitostí s AK PRK Partners, prof. Karlem Eliášem a Danielou Šustrovou.
Červenec 2012 - třídenní seminář - Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích je
v přípravě. Zájemci, hlaste se s návrhy obsahu a časovým rozložením (je možné rozvrhnout i jinak)
na mail z kterého Vám došla tato zpráva.
13. 9. 2012 odpolední seminář „Legal Opinion“ připravujeme s AK Squire Sanders.
2. - 3. 10. 2012 – „Podzimní seminář energetické sekce“ - program a místo v okolí Brna upřesňujeme
s pořadatelem - společností MVV Energie CZ a Teplárny Brno.
11. 10. 2012 se sejdeme v Brně na konferenci „Právnický podzim“, kterou organizuje garant David
Matějka
listopad 2012 - setkání sekce Podniková právní kancelář připravuje David Kavan v Muzeu Škoda
Auto v Mladé Boleslavi
a pracovní snídaně „Zákoník práce po novele v praxi“ s AK Baker & McKenzie, garant Denisa
Bellinger
7. 12. 2012 se sejdeme na předvánočním semináři „Novinky v legislativě“, který zajišťuje garant
Ondřej Běhal s AK Allen & Overy. Aktivní účast členů k vybraným tématům bude vítána.

V průběhu podzimu 2012 zahájí semináře k rekodifikaci s tématy z NOZ i ZOK. Záleží na Vašich
ohlasech, jaká témata a které přednášející navrhujete.
Za Výkonný výbor UPP ČR se těším na setkání s Vámi na některé akci.
V Praze dne 4. 6. 2012
JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR o.s.

