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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
právě otevíráte druhé číslo Bulletinu UPP ČR roku 2015. Chceme Vám v něm podat souhrnnou 

informaci o aktivitách Unie podnikových právníků, které proběhly v uplynulých třech měsících 

letošního roku a také o tom, co připravujeme pro období nadcházející.  

 

 “Skončení pracovního poměru, Doručování podle zákoníku práce a Některé otázky 

pracovnělékařských služeb“ byly tématem diskusního setkání Pracovněprávní sekce, 

které proběhlo jako první akce letošního roku dne 13. ledna 2015 v příjemném a 

pohostinném prostředí Randls Training, s.r.o. Desítky účastníků se rozcházely ve 

večerních hodinách a nutno dodat, že ke kvalitě diskuse přispěla bezesporu i přítomnost 

kolegů z prostředí advokacie, soudnictví i akademické a pedagogické sféry.  

 „Jak správně psát a chápat smlouvu v angličtině“ byl kurz, který dne 20. ledna 2015  

využili ti z nás, kteří chtěli zdokonalit svou znalost právnické angličtiny pod vedením rodilé 

mluvčí, advokátky vyučující na Anglo-American University School of Law v Praze.  Paní 

doktorka Carollann Braum dostala od většiny přítomných jedničku s hvězdičkou.  

 „Compliance se zaměřením na soutěžní právo a praxi“ byl seminář uspořádaný  

advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna, v.o.s. dne 21. ledna 2015. Otázkami 

horizontálních a vertikálních vztahů, zneužití dominantního postavení, zapojení se do 

programu Leniency, Compliance programů a dalšími nás provedla advokátka kanceláře 

JUDr . Barbora Dubanská. Zpestřením a přínosem semináře byli hosté Ing. Stevan 

Villalobos z konzultantské společnosti Ernst & Young , který se věnoval otázce 

protisoutěžního jednání v praxi a Lukáš Havránek ze vzdělávacího institutu GrowJOB, 

který nás uvedl do tajů dosažení osobní efektivity a pokusil se navést přítomné k tomu jak 

„skoncovat s prokrastinací“.   



 „Porušení smlouvy a jeho následky“ byl seminář, který proběhl v režii Sekce procesního 

práva a alternativního řešení sporů dne 27. ledna 2015. Advokátka, odborná asistentka 

katedry obchodního práva Právnické fakulty MU v Brně a rozhodce Rozhodčího soudu při 

HK a AK ČR paní JUDr. Dana Ondrejová s námi probrala možné následky porušení 

smlouvy, dala nám doporučení jak se smluvně ochránit proti porušení smlouvy druhou 

stranou a jak co nejlépe absolvovat fázi následující po porušení smlouvy. Skvělý výklad 

paní doktorky byl doplněn o použitelnou judikaturu Nejvyššího soudu ČR a praktickými 

tipy a radami. 

 „První OBCZAN LIVE Interpreta ční beseda o aktuálních výkladových výzvách 

rekodifikace“ se konala na Právnické fakultě UK v Praze dne 10. února 2015.  Debatou 

pořádánou portálem Obczan.cz, se kterým UPP ČR spolupracuje od jeho založení, provázel 

přítomné JUDr. Roman Kramařík, Ph.D., z JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. Akce se 

zúčastnilo téměř 250 právníků z různých profesí apřítomní členové UPP se shodli na tom, 

že debata byla produktivní a korektní.  

 „Transfer Pricing aneb Novinky v oblasti převodních cen“  byl seminář pro členy UPP 

pořádaný partnerem pro rok 2015 – společností RSM TACOMA a.s., uskutečněný  dne 3. 

března 2015. S riziky převodních cen plynoucími z aktuální úpravy zákona o daních 

z příjmů a z mezinárodní úpravy, s principy tržního odstupu a názornými příklady kudy se 

neubírat nás seznámil Martin Pech. Princip Fairness opinion a odpovědnost statutárních 

orgánů a její ekonomický dopad s námi probrala Radka Svobodová, případové studie a 

příklady juniorního a seniorního financování představil Rudolf Hájek.  

  „Insolvence korporátního dlužníka - obchodního partnera“ byla předmětem diskuse 

vedené při pracovní snídani dne 11. března 2015 připravené garantem akce Darinou 

Vetyškovou s kanceláří ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelá ř, s.r.o. Členové UPP vysoce 

hodnotili praktické zaměření diskuse, stejně jako praktické rady a tipy a odkazy na 

související judikaturu. 

 „Právo IT - N ěkolik aktuálních poznámek“ jsme společně probírali na semináři 

pořádaném pro členy UPP naší sekcí IT právo již tradičně vysoce profesionálně advokátní 

kanceláří Bird & Bird  dne 17. března 2015. Tématem nás provázeli odborníci z oblasti 

SW a licenčních smluv, ochrany osobních údajů a elektronického podepisování, kolegové 

Mgr. Vojt ěch Chloupek, Mgr. Pavel Hejl a Mgr. Andrea Jarolímková, jejichž 

prezentace byly hodnoceny účastníky jako velice zdařilé, kvalitní obsahově i způsobem 

provedení.  

 „Praktické zkušenosti s novým katastrem nemovitostí“  s námi na semináři dne 26. 

března 2015 prošla odbornice na slovo vzatá Daniela Šustrová, která na poslední chvili 



ochotně zaskočila za nemocnou doktorku Barešovou. Garantem semináře byla Jiřina 

Králová. 

 Na Právnické fakultě UK v Praze je od března do června 2015 v běhu kurz „Pracovní 

právo v podnikové praxi“, jehož garantem je katedra pracovního práva PF UK a jemuž 

součinnost poskytla UPP a to i v podobě přednášejících, kterými jsou naši kolegové Jitka 

Hlaváčková a Antonín Havlík.   

 

Jaké jiné významné  aktivity Vám chceme připomenout?  

 Výroční konference „Podnikový právník 2015“, která se již tradičně koná v dubnu, letos 

dne 16. dubna 2015. Na konferenci navazuje Řádný XIV. Sněm UPP, jehož 

předpokládané zahájení je plánováno v 15.00 hod. Připomínáme, že člen UPP se může 

nechat na Sněmu zastoupit jiným členem udělením písemné plné moci, kterou spolu 

s textem upravených Stanov UPP dáme členům k dispozici.   

  Děkujeme těm, kteří jste nominovali kandidáty na „Ocenění Podnikový právník 2015“. 

Vítězům v jednotlivých kategoriích bude Ocenění uděleno na slavnostním večeru dne 16. 

dubna 2015 po Výroční konferenci a Sněmu UPP. 

  Děkujeme také těm, kteří jste se zapojili do ankety časopisu Právní rádce, tentokrát  

s odpověďmi na otázky ze dvou oblastí. Z oblasti pracovního práva a z oblasti 

občanského práva. Odpovědi si přečtete v novém čísle Právního rádce. 

 „(Ne)možné podoby práva“ zní tentokrát podtitul již pátého ročníku prestižního odborného 

kongresu Právní prostor, jehož je UPP jedním z odborných partnerů. Koná se již tradičně 

v dubnu, konkrétně ve dnech 21. a 22. dubna 2015 v hotelu Jezerka, Seč-Ústupky.  

 V závěru první poloviny letošního roku jsou v plánu nejen semináře, ale i odborné diskuse 

sekcí. Ve dnech 12.- 13. května 2015 se uskuteční Jarní seminář Energetické sekce 

v Mikulově, kterému 12. května 2015 dopoledne předchází Energetické symposium v 

Brně.  

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

Věřím, že s většinou z Vás se potkám na Výroční konferenci a řádném Sněmu dne 16. dubna 2015, 

které jsou letos ve znamení 25. výročí založení Unie podnikových právníků. Doporučuji Vám 

průběžně sledovat náš web http://www.uppcr.cz/, v němž naleznete nejen informace týkající se 

vzdělávání a aktivit sekcí, ale i materiály vztahující se ke konání Sněmu. 

 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 

prezidentka Unie podnikových právníků ČR o.s.  


