INFORMAČNÍ BULLETIN č. 3/09
Vážená kolegyně, vážený kolego,
máme za sebou úspěšnou výroční konferenci Podnikový právník 2009, jejíž záznam na DVD
máme pro Vás připravený jako dárek. Dostanete jej na nejbližším semináři, kterého se
zúčastníte v letošním roce. Přehled najdete jako vždy na www.uppcr.cz a pozvánku aktuálně
ve Vaší emailové schránce.
Stručnou informaci o výsledcích X. sněmu najdete v odrážce Komentáře na našem webu.
Zaznamenali jsme, že se krize dotkla i účasti na seminářích jiných subjektů, přesto doufáme,
že si i s Vaší pomocí udržíme vysoký standard za přiměřenou cenu a uvidíme se s mnohými
z Vás na seminářích, které pro Vás Výkonný výbor připravuje.
1. Které semináře UPP ČR Vás čekají?
Aktuálně
Ve dnech 15. - 16. 5. 2009 se opět uskuteční oblíbený výjezdní seminář s aktuálním právním
tématem, určený pouze členům.
Dne 28. 5. 2009 - Snídaně v CEAG – Firemní internet a odpovědnost zaměstnavatele za
činy zaměstnanců.
Dne 11. 6. 2009 je připraven seminář k Vámi žádanému tématu nazvaný „OSŘ z pohledu
praxe“ přednášejí – AK PRK a dr. Jaromír Jirsa, odborným garantem je Darina Vetyšková
z Pražské energetiky.
Podzimní cyklus
(zatím uvádíme předběžné termíny):


17. 9. 2009 – Insolvence – AK Clifford Chance



22. 10. 2009 – Právnický podzim v Brně



12. 11. 2009 – Stavební právo



10. 12. 2009 – Veřejné zakázky z pohledu uchazeče + zakázky v EU

Všechny semináře se konají v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s., Praha 10, Na
Hroudě 1492/4, snídaně v sídle CEAG, konference na PrF MU v Brně.
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2. Akce sekcí
Energetická sekce se sešla 30. - 31. 3. 2009 v hotelu Galant v Mikulově v opravdu rekordním
počtu. Po úvodním slovu následovala moderovaná diskuse k aktuálním tématům z oblasti
energetické legislativy a poté přednáška Dlouhodobé smlouvy, aukce a energetika a soutěž,
přednesené přítomnými advokáty Tomášem Doležilem, Petrem Zákouckým a Tomášem
Rychlým z advokátní kanceláře Clifford Chance. V úterý vystoupil Josef Kotásek, docent
katedry obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, s přednáškou „Aktuální
otázky jednání podnikatele“, na niž navázala živá diskuse k tomuto a dalším zajímavým
tématům.
Předběžně na 6. - 8. 10. 2009 plánujeme Setkání energetické sekce spojené s prohlídkou
jaderné elektrárny Temelín – spolupořádá ČEZ, a.s.

3. Zasedání Rady a sekce PPK
Předběžně na 26. 8. 2009 je svoláno zasedání Rady spolu se setkáním sekce PPK, tentokrát
do Hradce Králové – pořádá T-Mobile.

4. Nabídka jiných subjektů
4. – 6. 6. 2009 – Karlovarské právnické dny – letáky, prezentace Unie, sleva 1.000 Kč
Ve dnech 19. - 20. 11. 2009 pořádá ČAK a Česká asociace právniček, za odborné podpory
UPP ČR konferenci „Femina Iuris“. Účast členek Unie bude zdarma.

5. ECLA
Ve dnech 8. a 9. května 2009 proběhne zasedání boardu ECLA a její valná hromada. O
průběhu a výsledcích jednání Vás budeme informovat. Nejaktuálnější informace z dění
v ECLA hledejte na našem webu nebo na stránkách www.ecla.org .

6. Kde se zviditelnili členové UPP ČR
Kolegy z T-Mobile v čele s Miroslavem Uřičařem najdeme hned dvakrát :
Jsou kandidáty na cenu ILO (The International Law Office)
http://www.europeancounselawards.com/2009/shortlist.aspx
a nebojí se psát (počtěte si na http://blog.ihned.cz/index.php?p=YTM000
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7. Iniciativa členky Rady paní Hany Peleščákové
Kolegyně navrhla, že by bylo užitečné sdílet „okénko“ zajímavých soudních a jiných úředních
rozhodnutí, neboť všichni máme svoje zkušenosti se soudy (někdy úžasné), katastrálními
úřady, které by mohli ostatní ve své praxi využít. Výbor rozhodl poskytnout prostor na webu.
Až bude projekt připraven, budeme Vás informovat.
Nezbývá než poděkovat a těšit se, že i s Vaší pomocí bude tato studnice vědomostí fungovat.

Všechny kontakty na novou Radu a Výkonný výbor najdete na www.uppcr.cz. Těšíme se na
Vaše podněty a nápady ke zlepšení naší činnosti.

V Praze dne 5. 5. 2009

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