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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dostává se Vám do rukou již třetí číslo Bulletinu UPP ČR roku 2014, v němž vám chceme podat 

souhrnnou informaci o aktivitách Unie podnikových právníků v uplynulých měsících roku 2014 i o 

tom, co připravujeme pro následující období. Kromě tradičních, ale i méně tradičních seminářů, se 

velmi dobře rozběhla setkání a aktivity sekcí UPP. 

 Sekce Podniková právní kancelář uspořádala 13. 3. 2014 ve společnosti B. Braun Medical, 

s.r.o. v Praze na Chodově setkání nad tématem Registry smluv. Součástí setkání byla 

jedinečná možnost účastníků proniknout do světa moderních  zdravotnických technologií a 

to praktickým vyzkoušením si některých základních technik pod vedením zkušených lektorů 

B. Braun.  Příjemné odpoledne jsme zakončili neméně příjemným večerem – festivatelem 

chuťových zážitků v tradičním Café B. Braun. 

 Na úspěšné prezenční setkání  Sekce pracovněprávní  na počátku roku 2014  navázala 

další dvě, neméně úspěšná setkání a to 17. března 2014 s  12. května 2014. Témat 

k diskusi bylo hodně a účastníci se rozcházeli až ve večerních hodinách. 

 Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů pozvala členy na diskusní fórum 

Změny v civilním řízení po právním převatu. Posezení na setkání, které bylo dne 27. 3. 

2014, přijal a úvodní vystoupení přednesl JUDr. Jaromír Jirsa,  místopředseda MS v Praze. 

 Seminář „Trestní odpovědnost právnických osob“,  s přednášejícím JUDr. Janem Vidrnou 

konaný dne 21. 3. 2014 v prostorách hotelu Four Seasons byl účastníky velmi dobře 

hodnocen. Víme od Vás, že toto téma je stále více aktuální a zvažujeme jeho zopakování. 

 Advokátní kancelář CMS Cameron McKenna, v.o.s, která je v letošním roce naším 

partnerem, uspořádala dne 2. 4. 2014 seminář „Role podnikového ombudsmana, 

úplatkářství & korpuce a compliance“. Téma poněkud nezvyklé, nicméně účastníky 

oceněné. 

 Konferenci UPP konané dne 10. 4. 2014, po níž následovalo slavnostní vyhlášení   

ocenění „PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2014“ bylo v ěnováno speciální číslo Bulletinu. 



 Konference „Právní prostor“  proběhla v Seči ve dnech 15. a 16. 4. 2014. 

 „Katastr nemovitostí“ s paní JUDr. Danielou Šustrovou, jsme probrali na semináři dne 

24. 4. 2014. Ohlas byl, jak jinak, obrovský.  

 Ve spolupráci se společností T-Mobile byl dne 15. 5. 2014 uspořádán seminář „Nová 

evropská právní úprava ochrany osobních údajů“. Podle reakcí účastníků lze soudit, že 

téma je atraktivní a žádané a určitě se k němu vrátíme.  

 „Jarní seminář právníků energetických společností“  pořádaný energetickou sekcí UPP 

ve spolupráci se společností MND a.s. a navazující na Energetické sympozium pořádané 

UPP spolu s Ústavem práva a technologií PF MU se uskutečnil ve dnech 20. – 21. května 

2014 ve Velkých Bílovicích. 

 Diskusi u kulatého stolu na téma „Getting the best from external law firms“ uspořádala 

pro naše členy partnerská AK CMS Cameron McKenna ve svých prostorách dne 28. 

května 2014. Diskutovali vedoucí právních útvarů velkých společností (bankovní instituce, 

IBM, Siemens) a s ostatními účastníky si vyměňovali zkušenosti s poskytováním externích 

právních služeb. Akce byla i vítanou možností jak procvičit odbornou angličtinu. 

 Co máme v plánu pro další část letošního roku? Vycházíme z Vašich reakcí na 

dotaznících a plánujeme zařadit témata z oblastí: 

Hospodářská soutěž, právní subjektivita, nástupnictví, zatupování společnosti, změna 

subjektu (dědění), pracovnělékařské služby, trestné činy páchané zaměstnanci,  interní 

předpisy a jejich role při soudním rozhodování, veřejné zakázky, diskusní fóra na 

řadu témat a samozřejmě akce již tradiční (Právnický podzim v Brně, předvánoční 

seminář v AK Allen and Overy) a další. 

 

V samotném závěru Vás chci oslovit ke spolupráci prostřednictvím komunitního webu 

OBCZAN.cz, s nímž UPP spolupracuje, a na němž naleznete komentáře k rekodifikaci, odborné 

články, vzory stanov i judikaturu. Neváhejte a publikujte zde své názory. Za spolupráci Vám 

předem děkuji.  

 

Vážené kolegyně a kolegové, za Výkonný výbor UPP ČR se těším na setkávání s Vámi na dalších 

akcích tohoto roku, které můžete průběžně sledovat na webu  http://www.uppcr.cz/cs/vzdelavani/   

 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka UPP ČR  


