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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
tradičními se
stala zářijová (někdy i červnová)
setkání členů Unie
podnikových právníků ČR. Na to poslední, v Býkově u Plzně, které se mimo jiné
věnovalo diskusi o postavení podnikové právní služby v našich společnostech,
bychom rádi navázali právě připravovaným setkáním BŘECLAV 2006. Pracovně jsme
jej nazvali seminář Organizace a úloha podnikové právní služby na prahu 21.
století. Uskuteční se ve dnech 22. – 23. září 2006 v hotelu IMOS Břeclav.
Úvodní slovo k diskusi o současnosti i budoucnosti podnikové právní služby s
potěšením přislíbil přednést nestor podnikových právníků, klasik českého obchodního
práva, vážený pan prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., dlouholetý učitel Právnické fakulty
Masarykovy university v Brně. Pan profesor vystudoval v letech 1954 až 1959
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, poté pracoval jako podnikový právník Škody
Plzeň. V roce 1972 nastoupil na brněnskou právnickou fakultu, kde v letech 1975 až
2001 vedl katedru obchodního práva, na níž působí dodnes. Je autorem dvou desítek
monografií a dalších více než tří set odborných i popularizačních prací. Byly mu
vydány dva soubory esejů o tom, jak se píší knihy a jak se dělá věda. K oblastem jeho
odborného zájmu postupně patřily právní služba v podniku, hospodářské a obchodní
smlouvy, závazky ve výzkumu a vývoji, riziko a odpovědnost, organizační normy a
právo, efektivnost právní regulace ekonomiky či problematika nekalé soutěže a
klamavé reklamy. Je nositelem řady vyznamenání a ocenění od tuzemských i
zahraničních univerzitních pracovišť. Naší práce v obchodních společnostech, její
organizace, se přímo dotýkají jeho publikace a skripta Jak realizovat právo
v organizaci (Panorama Praha 1988), Podnikový právník (Orbis Praha 1968), Právo a
hospodářská činnost podniku (SPN Praha 1978) a Jak uzavírat obchodní smlouvy,
Linde Praha 2003, kterou napsal spolu se svým žákem, dnes rovněž profesorem
obchodního práva a vedoucím katedry stejného názvu, Josefem Bejčkem.
Řízení semináře se, stejně jako diskuse na posledním setkání, ujme pan
Mgr. Ing. Petr Šmelhaus, předseda Unie podnikových právníků ČR, člen řídícího
výboru ECLA.
Pro pořádání akce byl v tomto čase volný a kapacitně vyhovující hotel IMOS,
který najdete v nejjižnějším cípu Moravy na obchodní křižovatce cest do Vídně a
Bratislavy, v okresním městě Břeclav. Pokud si chcete ušetřit nervy při cestě po D1,
zvolte některý z vlaků EC a IC ze směru Děčín - Praha - Brno nebo ze směru Ostrava
- Přerov. Z Prahy do Břeclavi netrvá cesta ani 3 hodiny, pokud pojedete vlakem IC
Brněnský drak nebo IC Vyšehrad, které jsou tvořeny soupravou Pendolino. Poloha
hotelu nabízí řadu příležitostí pro poznávání krás tohoto kraje, ať už jde o tradiční
folklórní oblast Podluží, o unikátní Lednicko-valtický areál, či o přírodu biosférické
rezervace UNESCO Pálava. Řadu možností k pěším, cyklistickým i motoristickým
výletům je možno doplnit i o sportovní vyžití. Protože jde o kraj vína, přivítali jsme
pozvání ing. Daniely Valentové na degustaci do její stodoly (dříve družstevní
drůbežárny, ještě dříve stodoly) a sklepa v Úvalech (součást Valtic) na páteční večer.

Předpokládáme, že naše setkání se stane tradičním fórem pro výměnu
zkušeností z naší práce, nejednomu z nás vlije do žil optimismus a sílu, přispěje
k vzájemnému poznání a při večerním posezení nad sklenkou vína se i příjemně
pobavíme.
Organizační stránku si na starost tentokráte vzala organizačně právní sekce
společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Závaznou přihlášku na setkání (i jako
objednávku SAP) proto tentokrát zašlete nejpozději do 8. září 2006 tam.
Jménem pořadatele UPP ČR, člen výboru
Alois Dvořák, alois.dvorak@crc.cz, tel. 417 616 5974, 736 506 206, 602 279 529

A na co byste neměli zapomenout?
SEMINÁŘE 2006
Nový zákoník práce a doprovodné zákony od 1. 1. 2007
čtvrtek 7. září 2006 (8.30 - 9.00 hod. prezence, 9.00 - 14.00 přednášky)
přednáškový sál Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice
JUDr. Bořivoj Šubrt, specialista v oblasti pracovního práva, předseda Asociace pro
rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Praha
Aktuality obchodního zákoníku - obchodní rejstřík
čtvrtek 12. října 2006 (8.30 - 9.00 hod. prezence, 9.00 - 14.00 přednášky)
přednáškový sál Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice
JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze, jenž rozhoduje
o odvoláních ve věcech statusových a rejstříkových
Novinky v civilním soudním řízení
čtvrtek 7. prosince 2006 (8.30 - 9.00 hod. prezence, 9.00 - 14.00 přednášky)
přednáškový sál Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice
JUDr. Jaromír Jirsa, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 1 pro věci civilní,
prezident Soudcovské unie České republiky
Podrobné informace jsou na našem webu - www.uppcr.cz

Co plánujeme
• . KONFERENCE ECLA - Berlín listopad 2006
Srdečně Vás zveme na konferenci pořádanou ECLA ve spolupráci s německou
asociací ASDA dne 9. -10.11. 2006 v Berlíně. Konference ECLA jsou vždy velmi
zajímavé, a to jak po obsahové, tak po společenské úrovni.
Program a pozvánku naleznete v nejbližších dnech na našem webu. Zájemcům
můžeme poslat leták s pozvánkou, které jsme si objednali. Pište si o ně na
info@uppcr.cz (do předmětu uveďte text "Konference ECLA")

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.
• Právnický podzim
další ročník setkání českých a slovenských právníků za spolupráce obou národních
asociací a Právnické fakulty MU v Brně v důstojném prostředí konferenčních prostor
fakulty je předběžně plánován na 2.11. 2006. Přínosnou diskuzi z pohledu obou
právních řádů očekáváme k zajímavým tématům, jako je např. limitace náhrady škody.
Další přednášky a diskuzní bloky chceme zaměřit např. k tématům práva IT, nekalé
soutěže. Vaše návrhy témat zaslané na info@uppcr.cz ( do předmětu zprávy uveďte
" Právnický podzim") mohou být zařazeny na program. Podrobné informace Vám
zašleme co nejdřív. Zveřejníme je i na našem webu.
Podrobné informace budou na našem webu - www.uppcr.cz případně na
www.ecla.org. Dáme Vám vědět.

Děkuji za Vaši pozornost a těšíme se na některé akci naší Unie či ECLA s Vámi na
viděnou!

V Praze dne 1. září 2006

Za Výbor UPP ČR
Petr Šmelhaus
předseda UPP ČR

