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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
rád bych Vás informoval o mezinárodních aktivitách Unie podnikových právníků ČR.
1. VALNÁ HROMADA ECLA V PRAZE.
V pátek 31. 3. 2006 uspořádala naše Unie v prostorách společnosti Pražská energetika a. s. zasedání
představenstva a valnou hromadu Evropské asociace podnikových právníků (ECLA). S radostí a
hrdostí můžeme konstastovat, že jsme svoji organizační úlohu zvládli k všeobecné spokojenosti nás i
našich kolegů z národních asocoací podnikových právníků sdružených v ECLA. Jako zlatý
hřeb pátečního programu jsme uspořádali pro výkonné členy ECLA, čelny představenstva ECLA,
sponzory a VIP hosty slavnostní večeři v Hrzánském paláci na Hradčanech. Naším hlavním VIP
hostem byl náměstek ministra zahraničních věcí ČR, pan doc. dr. Pavel Svoboda. O tom, že
organizace ze strany naší Unie byla více než dobrá svědčí mimo chvály všech našich hostů i žertovná
poznámka polské členky představenstva ECLA paní Iwony Mirosz: "Chtěli jsme pozvat představenstvo
ECLA do Varšavy na některé z dalších jednání, ale po tom, co jsme zažili dokonalou organizaci našich
českých kolegů, si to musíme ještě dobře rozmyslet". Poděkování patří hlavně naší neúnavné
kolegyni, místopředsedkyni UPP ČR paní JUDr. Marii Brejchové a jejímu týmu. Náklady na jednání
ECLA v Praze byly plně pokryty sponzorskými dary našich kolektivních členů - společností Pražská
energetika, a. s., Zentiva a. s. a Agrofert a. s. Děkujeme jim za podporu!
Představenstvo ECLA přijalo v Praze do ECLA nového člena - národní asociaci podnikových právníků
z Makedonie. Makedonská asociace je příkladně organizovaná a dokonce má tři placené výkonné
pracovníky. I my ve Výboru UPP ČR se budeme v dohledné budoucnosti snažit o nalezení podobného
řešení, abychom byli viditelnější, organizovanější a mohli tak lépe sloužit našim členům.
2. KONFERENCE ECLA V BRUSELU.

Srdečně Vás zvu na konfernci ECLA a ERA (Europaeische Rechtsakademie se
sídlem v Trevíru) s názvem "European Forum for In-house Counsel". Konference
ECLA jsou vždy velmi zajímavé, a to jak po obsahové, tak po společnenské úrovni.
Konference se koná ve dnech 4. - 5. května 2006 v Bruselu, v nádherném prostředí
bavorského zastoupení při EU. Konfernce je vedena v angličtině. Plná cena
konference je EUR 500, sleva pro členy ECLA (členy naší Unie) je 20%.Podívejte se
na připojený soubor s pozvánkou. Další informace naleznete na serveru
www.ecla.org a www.era.int
Rádi budeme držet tradici minulých let a na tuto konferenci uspořádáme zájezd UPP ČR, se slevou
pro členy UPP ČR. Dejte nám, prosím, vědět co nejdříve o Vašem předběžném zájmu a my
zpracujeme nabídku s ohledem na počet účastníků a aktuální nabídku letenek a hotelů.

A na byste neměli zapomenout?
KONFERENCE PODNIKOVÝ PRÁVNÍK + MIMOŘÁDNÝ SNĚM JSOU UŽ VE ČTVRTEK - 6. 4.
2006 !!!
• Naše tradiční a prestižní konference. I letos se můžete těšit na zajímavého zahraničního hosta a
na témata, se kterými se setkáváte ve své každodenní praxi. Program a pozvánku naleznete v
nejbližších dnech na našem webu.
SEMINÁŘ STAVEBNÍ ZÁKON - 4. 5. 2006
• Seminář Stavební zákon, se uskuteční dne 4. května v prostorách akciové společnosti Pražská
energetika. Zástupce ředitelky odboru Ministerstva pro místní rozvoj, pan Jiří Doležal, vystoupí s
tematikou současných stavebních předpisů a plánovanými změnami stavebního řádu stejně jako
souvisejících norem.
Podrobné informace jsou na našem webu - www.uppcr.cz
Možnost elektronického přihlášení na české konference a semináře - www.unit.cz
Děkuji za Vaši pozornost a těšíme se na některé akci ECLA a naší Unie s Vámi na viděnou!
V Praze dne 3. dubna 2006
Petr Šmelhaus
předseda UPP ČR

