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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dostává se vám do rukou druhé číslo Bulletinu UPP ČR roku 2016. Najdete v něm nejen
informace o vzdělávacích akcích právě proběhlých či připravených pro nejbližší období,
ale i aktuality ze života našeho spolku.

Co již proběhlo a na které akce se můžete v těchto dnech již přihlašovat
•

„Ukončení nájmu komerčních prostor a jeho úskalí“ bylo téma semináře

pořádaného AK KŠB 16. února 2016. Přednášející Jiří Horník, partner KŠB a Alica
Stegmannová, advokátka KŠB nás tématem provedli a poskytli řadu praktických
návodů a rad. Tak jako v životě platí „za vším hledej ženu“, tak u nájmu, a to nejen
komerčních prostor, platí „vše začíná u podpisu smlouvy“.
•

„Svěřenský fond“ - téma, které se probíralo během odborné snídaně dne 16.

února 2016 pořádané advokátní kanceláří Glatzová & Co, na kterou AK nabídla naší
Unii pět míst. Zájem byl větší, nicméně pět z vás, kteří jste se přihlásili jako první, mělo
možnost být u toho.
•

„Trestní odpovědnost právnických osob – příchod nových rizik a nových

úkolů“. Toto téma ve světle připravované novely zákona s námi probíral 24. února
2016 advokát JUDr. Jan Vidrna. Téměř čtyři desítky přítomných ocenily praktičnost
zaměření semináře, poznatky z aplikace zákona v praxi i informace o tom jak zásadní
změny lze v novele zákona očekávat a jak se na ně připravit. O tom, že téma i
přednášející byli vskutku dobrou volbou, svědčí řada pozitivních reakcí. Za všechny si
dovolím citovat kolegyni Barboru Potůčkovou z ČD - Informační systémy, a.s., která
nám napsala: „velké díky za skvělý seminář s JUDr. Vidrnou věnovaný trestní

odpovědnosti právnických osob, pro mne se jednalo o jednu z nejlepších vzdělávacích
akcí za poslední dobu“. V podobném duchu napsala i kolegyně Pavla Havelková ze
ŠKODA AUTO a.s.: „děkuji za organizaci semináře o trestní odpovědnosti právnických
osob s JUDr. Vidrnou. Z mého pohledu byl pro mě velmi přínosný, je vidět, že pan
doktor se pohybuje v praxi a tudíž dokáže dát praktické a reálně využitelné rady“.
•

„Aktuální otázky pracovního práva“ budou na programu diskusního fóra Sekce

pracovněprávní, které se uskuteční v sídle společnosti Siemens, s.r.o. dne 16. března
2016.
•

„Data & Právo“ bude tématem semináře organizovaného Sekcí právo

informačních technologií dne 31. března 2016 v prostorách AK Bird & Bird.
•

„Praktické řešení sporů mediací“, a nejen to, bude tématem semináře

pořádaného Sekcí procesního práva a alternativních řešení sporů o víkendu 15. - 17.
dubna

2016

v Litoměřicích

(více

na

http://www.uppcr.cz/cs/o-unii/sekce/sekce-

procesniho-prava-a-alternativniho-reseni-sporu/).

Účastníci

předchozího

výjezdu

s tématikou řešení sporů vyzdvihují užitečnost informací i možnost tréningu
v oblasti prevence i v řešení sporů pro praxi podnikového právníka a možnost
výměny zkušeností se zajímavými přednášejícími i s kolegyněmi a kolegy,
podnikovými právníky. Akce je určena pro všechny členy UPP.

Jaká pozvání můžete očekávat v následujících dnech?
•

Nezapomeňte si vyznačit datum 14. dubna 2016 ve svých kalendářích.

Potkáme se v 9:30 na konferenci „Podnikový právník 2016“ v přednáškovém sále
PRE. Můžete těšit jako vždy na zajímavá témata a skvělé přednášející, kterými jsou
Petr Čech, Petr Hůrka, František Korbel, Ondřej Kramoliš a Radim Polčák. I bez
uvedení titulů jsou jejich jména zárukou kvality. Generálním partnerem konference je AK
Allen & Overy.
Poté večer, po 18. hodině, se začneme scházet v hotelu InterContinental na předávání
„Ocenění Podnikový právník 2016“.
V té souvislosti připomínám, že ještě do 14. března 2016 můžete kliknutím na banner
Ocenění podnikový právník na www.uppcr.cz navrhnout porotě vaše kandidáty na
ocenění.

•

„Ochrana osobních údajů“ pohledem ÚOOÚ i praxe bude tématem semináře

konaného dne 26. dubna 2016 v sídle společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.
•

„Katastr nemovitostí v praxi“ s námi probere dne 4. května 2016 JUDr. Eva

Barešová z ČÚZK v přednáškovém sále PRE
•

„Innovative Legal Services Forum 2016“ je mezinárodní konference, na niž

vás pozve společně UPP a mediální dům Economia do hotelu Ambassador dne 11.
května 2016. Nosným tématem bude budoucnost a role podnikových právníků. Členové
UPP obdrží při registraci 25% slevu.

Závěrem - Co o nás napsali

Evropská asociace podnikových právníků (ECLA) věnovala jednu z posledních aktualit
Unii podnikových právníků ČR a setkání s její prezidentkou Marií Brejchovou. Detailní
informaci naleznete v aktualitách na webu Unie a na stránkách ECLA.

Vážené kolegyně a kolegové, za Výkonný výbor UPP ČR se těším na všechna
setkávání s Vámi. Doporučuji Vám průběžně sledovat náš web www.uppcr.cz , v němž
naleznete potřebné a zajímavé informace.
Rovněž připomínám, abyste v případě změn Vašich údajů nezapomněli poslat informaci
na emailovou adresu Unie na info@uppcr.cz .
.

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

