INFORMAČNÍ BULLETIN č. 3/07
Vážená kolegyně, vážený kolego,
nejdříve na úvod Vás chci seznámit s důležitou změnou, která nastala, a to je změna
názvu našeho občanského sdružení vyvolaná změnou právních předpisů, kdy k názvu
sdružení bylo připojen dodatek „o.s.“
Dále dovolte, abych Vás pozvala na tradiční zářijové setkání členů Unie
podnikových právníků ČR o.s., které se uskuteční v rámci semináře na téma „Volba a
uplatňování práva v obchodně závazkových vztazích“ ve dnech 14.-15.9.2007 v hotelu
Luna – Kouty, Ledeč nad Sázavou.
Tento seminář je součástí programu benefitů pro členy Unie, a tak je pořádán za
symbolickou cenu + ubytování. Místo konání jsme zvolili tak, aby bylo dostupné pro naše
kolegy ze všech koutů Čech a Moravy.
Stěžejní přednášku pátečního programu přednese Wolfgang Weiss, vedoucí právník
společnosti PLUS-DISCOUNT, spol. s r.o . Na loňském zasedání boardu ECLA v Praze
byl představen zástupcům jednotlivých národních organizací mentorský program. Ten mne
i kolegu Petra Šmelhause natolik oslovil, že jsme o něm přesvědčili kolegy ve výboru a na
setkání by pro něj chtěl získat místopředseda UPP ČR Petr Šmelhaus i Vás. Po skončení
odborného programu budeme mít možnost pokračovat v neformální diskuzi i ve večerních
hodinách.
Na sobotu je plánována diskuze na téma webových stránek UPP ČR a blok krátkých
informací odborných sekcí UPP ČR k aktuálním změnám právních předpisů a poznatkům z
jejich zavádění do praxe (ZP, stavební zákon, nový energetický zákon).
V neposlední řadě chceme navázat na diskuzi k postavení podnikového právníka, která byla
zahájena na posledním setkání podnikových právníků v Břeclavi 2006. Moderování diskuze
se ujme JUDr.Alois Dvořák. Je i na Vás, kteří se zúčastníte setkání, kterým blokům bude
věnován větší časový prostor.
Po skončení odborné části jsou Vám k dispozici sportovní aktivity, které místo nabízí. Je zde
bazén, tělocvična, stolní tenis, sauna, posilovna, petanque, kroket, půjčovna lodiček a
půjčovna kol. Dále je zde možnost výletů do okolí, návštěva muzea, galerie, hradů a zámků (
více na www.hotelluna.cz).Bližší informace, zejména o způsobu dopravy, naleznete v
pozvánce a na www.uppcr.cz .
.
Předpokládáme, že i tento výjezdní seminář se bude těšit Vašemu zájmu, tak jako naše
jednodenní semináře v Praze a Brně.

Další akce, které pro Vás připravujeme
 Na čtvrtek 11.10. 2007 je plánován již třetí Právnický podzim v Brně pořádaný ve
spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy University. Přednášky budou zaměřeny
k tématům práva IT, postupu podnikového právníka při spolupráci s orgány činnými v
trestním řízení, daňové problematice a dalším.


První seminář z cyklu k evropskému právu na téma „Mezinárodní obchodní
smlouvy v EU“ se bude konat 8.11. 2007 v přednáškovém sále Pražské energetiky
a.s. v Praze.



Cyklus seminářů složený z monotématických seminářů bude zahájen 4.12.2007
seminářem na téma "Správní řád v praxi“ a bude se konat jako obvykle
v přednáškovém sále Pražské energetiky a.s. v Praze.

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.uppcr.cz .
Právník roku 2007
Jak už možná víte z našich webových stránek či z odborných právních časopisů
Unie podnikových právníků je od letošního roku spolu s ostatními právnickými komorami
a asociacemi partnerem akce Právník roku. Bližší informace naleznete na
www.pravnikroku.cz. Rádi bychom využili této příležitosti k nominaci někoho z řad
podnikových právníků nebo tomuto kruhu blízkých právníků v alespoň jedné z vyhlášených
kategorií. Pokud byste chtěli někoho takového podpořit, napište nám na info@uppcr.cz
Rada UPP ČR bude shromažďovat tipy a dáme Vám včas vědět, které jméno se
zdůvodněnou nominaci zašle jménem UPP ČR. Pak jen zbývá přesvědčit porotu, aby
podpořila našeho kandidáta.
Informace o Unii
Na webových stránkách najdete v záložce O Unii náš leták, který se dostal ke
všem účastníkům Karlovarských právnických dnů a rovněž vyšel v časopisu
Jurisprudence. Může vysvětlit novým zájemcům o členství, kdo jsme.

V Praze dne 23.7.2007

Marie Brejchová
předsedkyně Unie podnikových právníků ČR o.s.
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