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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
právě otevíráte druhé číslo Bulletinu UPP ČR v letošním roce. Najdete v něm aktuální informace 

o vzdělávacích akcích UPP, o činnosti sekcí i akcích jiných subjektů, které jsou pro vás připraveny 

a v závěru i rekapitulaci akcí proběhlých od počátku roku. Nechybějí ani nové zprávy o aktivitách 

a angažovanosti našeho spolku. 

Na úvod připomínáme, že ještě do 20. března 2017 můžete nominovat kandidáty na ocenění 
podnikový právník 2017 a dát svůj hlas těm nejlepším z vás. Hlasovat můžete prostřednictvím 
formuláře umístěného ZDE    
 

Co významného a zajímavého můžeme očekávat v nadcházejícím období? 

 

Významným datem pro naši Unii je 20. duben 2017, kdy se koná XV. sněm Unie podnikových 

právníků ČR z.s. Na sněmu mimo jiné budou podány zprávy o činnosti a hospodaření Unie, 

proběhne volba prezidenta Unie, členů Rady a revizorů účtů.  

Sněmu bude od rána předcházet tradiční Konference Podnikový právník 2017, kde přislíbili 

účast JUDr. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, JUDr. Martin Maisner, partner AK 

Rowan Legal, doc. JUDr. Radim Polčák a partner advokátní kanceláře Císař Češka Smutný, 

JUDr. Jaromír Císař.  

Večer pak dojde ke slavnostnímu vyhlášení Ocenění Podnikový právník 2017 v jednotlivých 

kategoriích, tak nezapomeňte poslat své hlasy.  

 

Na „Setkání členů spojené s turnajem v bowlingu“ 1. března 2017 od 17 hodin v hotelu U 

Krbu, Vídeňská 360 Vestec u Prahy, se již těšíme a věříme, že půjde o dobrou tradici. 

 

Vzdělávací aktivity a činnost sekcí pro následující období: 

 

„Aktuální témata soutěžního práva a soutěžní compliance – 2. část.“.  Odpolední seminář 

připravila UPP ČR ve spolupráci s JŠK, advokátní kancelář dne 2. března 2017. Prezentující 



JUDr. Michal Petr, of-counsel JŠK se bude věnovat hlavně otázkám vyšetřovacích oprávnění 

Úřadu při šetření na místě, novým pravidlům o významné tržní síle a základům úspěšné soutěžní 

compliance. 

 

„Obrana dodavatele proti nefér postupu zadavatele“ je tématem dopoledního semináře, který 

připravila Sekce stavebního práva a veřejných zakázek ve spolupráci s AK Kruták & Partners  na 

16. března 2017. Prezentující advokát Mgr. Tomáš Kruták se bude věnovat jak chybám či 

prohřeškům zadavatelů a jak se jim bránit, námitkám – jejich strategii a časování i správnímu 

soudnictví v této oblasti. Pozvánka již byla distribuována. 

 

„Jarní seminář právníků energetických společností“ je připravený Energetickou sekcí spolu 

s ČEPS, a. s., na dny 21. - 22. března 2017 v prostorách společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.  

 

„GDPR  - obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation“. 

Celodenní seminář k tomuto tématu, který připravuje UPP ČR ve spolupráci s AK Rowan Legal a 

Českou compliance asociací se bude konat v úterý 28. března 2017. Informace ve formě Save 

the date již byla distribuována, standardní pozvánku obdržíte v následujících dnech. 

 

„Rekodifikace správního trestání“. Dopolední seminář k novému zákonu o přestupcích 

připravuje UPP ve spolupráci s KVB, advokátní kancelář, s.r.o., na úterý 4. dubna 2017 v sále 

PRE.  Prezentovat bude specialista na správní právo JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. 

 

„Ochrana osobních údajů v novém a další aktuální otázky IT práva“ je názvem výjezdního 

semináře připraveného Sekcí práva IT na 7. - 8. dubna 2017 v hotelu Akademie ve Velkých 

Bílovicích. Pozvánka již byla distribuována. 

 

V jakých aktivitách se naše Unie angažuje?   

 

„Innovative Legal Services Forum 2017“ -  již  2. ročník mezinárodní konference konané dne 

16.  - 17. května 2017. Konference, kterou pořádá UPP ČR ve spolupráci s mediálním domem 

Economia, a.s., bude věnovaná výzvám pro právní byznys 21. století. Měli jsme možnost při 

zaregistrování se do 28. 2. 2017 získat, kromě slevy Early Bird registrace, také extra 20% slevu 

pro členy UPP.   

 

Jak jsme Vás již informovali, pro naše členy jsme s vydavatelstvím Wolters Kluwer dojednali 

jako benefit zvýhodněnou nabídku produktu Effacts. Jde o efektivní, jednoduchý, spolehlivý a 



bezpečný nástroj pro právní útvary firem, který umožňuje kompletní správu smluvní agendy, 

programů compliance, kauz a firemních entit. Bližší informace naleznete na http://effacts.cz. 

 

Akce jiných subjektů v následujícím období: 

 

„Mezinárodní konference k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvě 

o promlčení při mezinárodní koupi zboží".  Tuto akci pořádá Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR a Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo dne 24. března 2017 od 9:00 

hod. v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy - Curieových 901/7, 116 40 Praha 1. 

Konference může být přínosem pro ty, kdo koncipují mezinárodní smlouvy. Bližší informace 

naleznete na www.mpo.cz . 

Aktivní členové se mohou účastnit pravidelných  pracovních  snídaní pořádaných AK GLATZOVA 

& Co., s.r.o. (14. března „Novela Zákoníku práce 2017“ a 12. dubna  „Postavení člena 

statutárního orgánu společnosti“).   

 

  

Vzdělávání a činnost sekcí UPP v uplynulých dvou měsících: 

 

 „Due diligence procesů dle GDPR“ bylo tématem semináře zorganizovaného Sekcí 

práva IT ve spolupráci s AK Rowen Legal  konaného dne 12. ledna 2017. O jeho úspěch se 

zasloužili kolegové z AK Rowen legal Mgr. Michal Nulíček, LL.M., partner AK a Mgr. Ing. Bc. Jan 

Tomíšek, s nimiž účastníci měli možnost probrat novinky, které v oblasti dule dligence procesů 

přináší nové nařízení o ochraně osobních údajů.   

 „Příprava nabídky podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“. Tento 

seminář zorganizovaný Sekcí stavebního práva a veřejných zakázek ve spolupráci s AK 

Kruták & Partners, se konal dne 19. ledna 2017. Prezentující advokát Mgr. Tomáš Kruták 

seznámil přítomné nejen s možnostmi maximálního využití prostoru pro zjednodušení a 

zefektivnění přípravy nabídek, upozornil na časté chyby při zpracování nabídek a jejich dopad,  

ale věnoval se i novým pravidlům pro posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 „Aktuální témata soutěžního práva a soutěžní compliance – 1. část“ byla obsahem 

semináře, který jsme pro naše členy připravili ve spolupráci s JŠK, advokátní kancelář dne 2. 

února 2017. Prezentující JUDr. Michal Petr, of-counsel JŠK, probral s přítomnými nejnovější 

judikaturu v soutěžních věcech, přístup ÚOHS k zakázaným dohodám, poslední novelu 

soutěžního zákona a řadu dalších otázek. 



 „Diskusní fórum – pravidelné setkání pracovněprávní sekce“ proběhlo dne 7. února 

2017. Program byl, již tradičně, obsáhlý a diskutující se rozcházeli v pozdních odpoledních, spíše 

večerních hodinách. Nad příspěvkem JUDr. Petra Veselého k tématu Kamery a ochrana 

osobních údajů se diskutovalo nejen k tomuto tématu, ale také o nové evropské normě pro 

ochranu osobních údajů a její implementaci v oblasti pracovního práva a řadě dalších otázek. 

 „Prokazování kvalifikace podle nového zákona o veřejných zakázkách“ bylo 

obsahem semináře zorganizovaného Sekcí stavebního práva a veřejných zakázek ve 

spolupráci s AK Kruták & Partners  konaného dne 9. února 2017. Prezentující advokát  Mgr. 

Tomáš Kruták se věnoval nejen tomu, co zadavatel může a co ne požadovat v rámci kvalifikace, 

také změnám v kvalifikaci a tomu jak prokazovat kvalifikaci prostřednictvím třetích osob a dalším 

otázkám. 

 

Z aktivit jiných subjektů zmiňujeme pravidelné pracovní snídaně pořádané AK GLATZOVA &  

Co., s.r.o. (17. ledna „Co se o Vás ví“ a 14. února „Veřejné zakázky“), na nichž je umožněna  

účast  některým aktivním členům.   

Jak jsme Vás informovali, pořádala ve dnech 13. a 14. února 2017 Právnická fakulta UK 

dvoudenní kurz „Aktuální otázky kapitálových společností“. 

Dne 17. února 2017 proběhla Odborná diskuse, kterou pořádal Spolek pro ochranu osobních 

údajů v Praze. 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

za Výkonný výbor UPP ČR se těším na všechna setkávání s Vámi. Doporučuji Vám průběžně 

sledovat náš web http://www.uppcr.cz/, na němž naleznete všechny potřebné informace.  

 

S přáním hezkých nadcházejících jarní dnů 

 

Marie Brejchová 

prezidentka Unie podnikových právníků ČR  z.s. 


