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Váţená kolegyně, váţený kolego,  

dovoluji si Vás informovat o třech zajímavých zářijových akcích, na  kterých se přímo 

podílíme nebo na které máme moţnost pozvat naše členy: 

 

1) 

Chtěli bychom Vás pozvat na 70. Ţofínské fórum s názvem 

 

"SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIREM A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI " 

které se bude konat dne 7. září 2007 na praţském Ţofíně. Můţete se na ně přihlásit ještě 

do středy  5.září 2007. Vloţné je 1000,- Kč . 

Konference bude jednou z významných  událostí "Roku rovných příleţitostí" a má za cíl 

seznámit účastníky s  problematikou rovných příleţitostí nejen pro sociálně 

znevýhodněné občany, ale i  s rovnocenným postavením muţů a ţen v řídicích funkcích 

a dále přiblíţit  praktické moţnosti pro realizaci sociální odpovědnosti firem. Důleţité 

přitom  bude mj. sdílení příkladů dobré praxe z této oblasti. 

Ţofínské  fórum podpoří svojí účastí Vladimír Špidla, evropský komisař pro 

zaměstnanost  sociální záleţitosti a rovné příleţitosti. Mezi vystupujícími budou dále 

např.  Jan Mühlfeit - prezident společnosti Microsoft Europe, Martin Jahn - člen  

představenstva společnosti Škoda Auto a.s., členky Klubu manaţerek ČMA a  významní 

zahraniční hosté.Akci doprovází výstava výrobků z chráněných dílen,  které jsou samy o 

sobě ukázkou aplikace rovných příleţitostí v praxi. 

 

 

 

2) 

Mezinárodní advokátní kancelář Central European  Advisory Group (CEAG) ve 

spolupráci s Unií podnikových právníků ČR o.s. Vás zvou  na snídani, která se koná v 

prostorách společnosti CEAG, Praha 1 Betlémská 1,  dne 11. 9. 2007 od 9:30 - 11:00 

hod. na téma: 

 

"Efektivní spolupráce  právního a It oddělení v rámci společností při řízení it 

procesů" 

Prosím  potvrďte svoji účast na telefonním čísle 222 220 500 nebo emailem: 

ceag@ceag.cz.  Moderátory diskuse jsou Zbyněk Loebl a Karel Kodeda z CEAG. 

 

 

 



 

3) 

Pro Ty, kdo mají moţnost cestovat na konference do zahraničí, je zde  nabídka ECLA na 

konferenci konanou v Římě ve dnech 28. a 29. 9. 2007 

"INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES" 

Vloţné na konferenci s velmi bohatým  programem je vzhledem k podpoře z EU jen 90 Euro. 

 

 

Bliţší  informace o moţné účasti na výše uvedených akcích i o dalším vzdělávání a dění v  

Unii podnikových právníků naleznete na www.uppcr.cz 

 

 

JUDr. Marie Brejchová 

předsedkyně Unie podnikových právníků  ČR o.s.  


