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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dostává se Vám do rukou druhé  číslo Bulletinu UPP ČR roku 2013, v němž vám chceme podat 

souhrnnou informaci o aktivitách Unie podnikových právníků v poprázdninovém období i o tom co 

připravujeme pro zbytek tohoto roku a  pro začátek roku příštího.  

 V prvé řadě  vítáme mezi námi nové členy. Naše Unie se během tohoto roku rozrostla o 58 

individuálních členů a jednoho kolektivního - společnost RWE Česká republika, a.s.  

 I v poprázdninovém období  jsme pokračovali v sérii seminářů organizovaných zejména ve 

spolupráci s  renomovanými advokátními kancelářemi. Byly to zejména:  

• „Nemovitostní právo podle NOZ“ – 19. 9. 2013.  Akce pořádaná  ve spolupráci 

s AK Clifford Chance  byla velmi zdařilá díky  přednášejícím seniorním advokátům  

Lubomíru Bartálovi, Miloši Felgrovi a Jiřímu Fialovi, které doprovázel  partner AK 

Emil Holub  

• „Smlouva o dílo podle NOZ“  - 24. 10. 2013. Akce pořádaná ve spolupráci s AK 

Kocián, Šolc,  Balaštík  byla velmi kvalitně připravena a prezentována advokáty 

Danou Čihákovou a Jánem Bérešem  

• „Obchodní smlouvy dle NOZ“  - 6. 11. 2013. Akce pořádaná ve spolupráci s AK 

Clifford Chance byla profesionálně prezentována JUDr. Tomášem Richterem, 

LL.M., PhD., Of Counsel, Clifford Chance  

• „Vybrané změny v NOZ“ – 14. 11. 2013. Akce pořádaná  ve spolupráci s AK 

Havel, Holásek & Partners proběhla se skvělými prezentátory, advokáty Mgr. 

Františkem Korbelem a Michaelou Mickovou. 

 V měsíci říjnu se konal již 9. ročník akce „Právnický podzim 2013“, na němž opětovně   

zazněla zajímavá témata, tentokrát z  judikatury NSS v oblasti solární energie,  z oblasti 

veřejných zakázek a také rekodifikace i právní teorie.   

 Do konce roku nás ještě čeká seminář „Smluvní právo po rekodifikaci“  s přednášejícím 

JUDr. P. Čechem, LL.M. (28. 11. 2013), seminář konaný společně se Soudcovskou unií 



„Exekuce po rekodifikaci soukrého práva“ (29. 11. 2013), který povede JUDr. Zbyněk 

Poledna z NS, a předvánoční seminář „Novinky v legislativě 2013“, (6. 12. 2013) 

organizovaný stejně jako loni  AK Allen & Overy. Pro první  měsíce příštího roku jsou již 

připravené semináře s advokátními kancelářemi zaměřené zejména, ale nejen, na 

rekodifikaci. Akce můžete průběžně sledovat  na webu  http://www.uppcr.cz/cs/vzdelavani/ .  

 Z dalších  aktivit  jistě stojí za pozornost založení nové sekce, a to Sekce práva 

informačních technologií, která se představí seminářem „Smluvní ujednání v oblasti IT“  

pořádaným 20. 11. 2013, na který navazuje krátké informační setkání věnované představení 

této nové sekce a jejímu směřování. Bližší informace na http://www.uppcr.cz/cs/o-

unii/sekce/sekce-prava-informacnich-technologii/. 

 Od prosince 2013 do ledna 2014 bude na internetové stránce Unie zpřístupněn dotazník, 

jehož účelem je zjistit Váš názor na Unii, její fungování a aktivity. Výsledky průzkumu 

budou zveřejněny na Konferenci Unie a poslouží k dalšímu rozvoji Unie. Konference UPP 

a na ni navazující vyhlášení výsledků soutěže „Podnikový právník 2014“ proběhne dne 10. 

dubna 2014. 

 Z unijního života bych ráda zmínila činnosti, zaměřené na  propagaci Unie, v nichž jsou 

aktivní zejména orgány UPP. Pozornost si  zaslouží publikační činnost v časopise Právní 

rádce,  především v jeho pravidelné rubrice Co se děje u podnikových právníků  a také 

příspěvky věnované aktuálním tématům (např. čísla 1,3,5,7,10). Věřím, že jste zaznamenali  

spuštění webového komunitního portálu www.obczan.cz., určeného pro aplikaci 

rekodifikace a ověřili si již také jeho praktičnost a užitečnost. Proto se UPP  stala jedním 

z jeho patronů. V těchto dnech jednají orgány Unie také o možném partnerství s ELSA 

(European Law Stendent´s Association). K propagaci Unie využíváme i možnosti účastnit 

se odborných diskusí u kulatého stolu pořádaných vydavatelstvím Economia a redakcí  

Právní rádce na aktuální společensko-právní témata.  Aktivitami členů orgánů Unie jsme 

pro UPP získali možnost podílet se na připomínkovém řízení k návrhům zákonů a 

jejich novel prostřednictvím zapojení do expertního týmu pro legislativu Svazu průmyslu a 

dopravy ČR. Za všechny jo možno zmínit např. zákon o elektronické sbírce, novelu 

živnostenského zákona, prováděcí předpisy k novému katastrálnímu zákonu a další.   

 

Vážené kolegyně a kolegové, za Výkonný výbor UPP ČR se těším na  pravidelné setkávání s Vámi. 

Dovolte mi  popřát Vám  všem hezké a klidné vánoční svátky a v nastávajícím roce 2014 

především hodně  zdraví vám  i vašim blízkým a řadu osobních i pracovních úspěchů. 

 

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


