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INFORMAČNÍ BULLETIN č. 4/09 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

semináře a další akce najdete jako vždy na www.uppcr.cz a aktuální pozvánka Vám přijde i 

do Vaší emailové schránky, pokud jste ovšem nezapomněli nahlásit na info@uppcr.cz 

případnou změnu Vaší emailové adresy.  

1. O co jste možná přišli 

Ve dnech 15.-16.5. 2009 se opět v Nymburku uskutečnil oblíbený výjezdní seminář určený 

pouze členům s aktuálním právním tématem vyvolaným poslední judikaturou - oblíbený 

 „souběh funkcí“ a aktuální i připravované změny zákoníku práce – souhrnnou informaci 

najdete v záložce Komentáře na našem webu.   

 

28.května 2009 jsme posnídali v CEAG a diskutovali nad přednesenými tématy – Firemní 

internet a odpovědnost zaměstnavatele za činy zaměstnanců. 

 

Členové UPP ČR měli slevu na konferenci  Karlovarské právnické dny, které proběhly ve 

dnech 4.-6.6. 2009 Účastníci semináře dostali v materiálech leták Unie, v předsálí se vyjímal 

náš banner – viz foto ve fotogalerii.    

 

Velmi úspěšným jak z hlediska přínosu tak i účastí byl seminář k žádanému  tématu OSŘ z 

pohledu praxe, kde 11.6.2009 přednášeli advokáti z PRK Partners  a soudce dr. Jaromír Jirsa. 

Odborný garantem akce byla členka UPP  Darina Vetyšková z Pražské energetiky, která si 

tuto novou roli vyzkoušela jako první. Budeme rádi, když najdeme i další členy Unie, kteří se  

znalostí problematiky zajistí zkvalitnění obsahové náplně našich seminářů.     

Dne 2.7. 2009 se uskutečnil mimořádný diskusní seminář Novela energetického zákona, 

který si vyžádali členové sekce a na kterém si formou diskusního fóra vyměňovali zkušenosti 

mezi sebou kolegové z energetických společností. Je vidět, že mezi námi máme odborníky, 

kteří nejen že znají problematiku, ale umějí i zaujmout posluchače a aktivně diskutují.  

2. Jaké semináře UPP ČR Vás čekají ?  

Podzimní cyklus  

 17.9.2009 - Insolvenční právo v praxi  podnikového právníka  ve spolupráci 

 s AK Cliford Chance (pozvánka je již na webu). 

 

 15. 10. 2009 – Pracovní snídaně pro členy Nový trestní zákon v kostce. V sídle  

AK White & Case přednáší  doc. JUDr. Jaroslav Fenyk.     

 

 22.10. 2009 se sejdeme v Brně na konferenci Právnický podzim. Přednášejícími  

jsou doc. Karel Marek, děkanka fakulty prof. Naděžda Rozehnalová a další. 
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 12.11.2009 plánujeme seminář Stavba v českém právu, který ve spolupráci s AK 

Peterka a Parteners a dr. Danielou Šustrovou, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu 

pro hlavní město Prahu, připravuje garant Jan Leščinský ze společnosti SKANSKA. 

 

 10.12.2009 se sejdeme k tématu Veřejné zakázky z pohledu uchazeče a zakázky 

v EU. Seminář ve spolupráci s  AK Pokorný, Wagner & spol. připravuje garant 

Hana Hurychová z ČEZ. 

 

Všechny semináře se konají v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s., Praha 10, Na 

Hroudě 1492/4, snídaně v sídle AK,  konference na PrF MU v Brně. 

 

 

3.  Dále plánujeme   

  

 Obchodní zákoník po novelách - aktuálně pro podnikovou praxi -seminář 

 Postavení a úkoly podnikového právníka při ochraně osobních údajů  – pracovní  

snídaně  pro členy 

 Právní úprava reklamy, marketingové a reklamní smlouvy - seminář 

 Správní řízení obecně a příklady správního řízení podle speciální právní úpravy- 

seminář 

 

 

4. Akce sekcí  

 

Pro právníky energetické sekce je na 6.- 8.10.2009 připraveno Setkání právníků energetické 

sekce spojené s prohlídkou jaderné elektrárny Temelín. Akci spolupořádá ČEZ,a.s. 

5. Zasedání Rady a sekce PPK 

Na středu  26.8.2009 svolávám do Hradce Králové zasedání Rady UPP ČR. Kromě jednání 

Rady je kolegy z  T-Mobile  a ZVU POTEZ připraveno setkání členů  sekce Podniková 

právní kancelář. Členové Rady a sekce PPK  dostali již pozvánku.   

 6. Konference pro právničky, kterou spolupořádáme 

Ve dnech 19-20.11.2009  pořádají  České asociace právniček, UPP ČR a  ČAK konferenci 

„Femina Iuris“. Bližší informace naleznete na webu. Bohužel se už nemůžete přihlásit, již 

nyní je konference plná.  

7. ECLA 

Ve dnech 8. a 9.května 2009  proběhlo ve Varšavě zasedání boardu ECLA a její valná 

hromada. O průběhu a výsledcích jednání informuje  nejnovější číslo Newsletteru, jehož 

český překlad najdete na našem webu. Jeho anglickou verzi a další informace z dění v ECLA 

hledejte i na stránkách www.ecla.org . Naleznete tam i odborné články sponzorů k energetice 

(Třetí energetický balíček) a úpravě zlatých padáků v Belgii.  
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8. Rozšiřování členské základny 

V našem okolí je stále mnoho podnikových právníků, kteří stále nejsou členy Unie, a proto 

rozjíždíme akci za účelem rozšíření členské základny. V nejbližší době obdržíte email 

s prosbou o jeho přeposlání potenciálním adeptům na členství v Unii. 

Rozšíření členské základny  například přinese výhodu ve finančním zvýhodnění námi 

pořádaných akcí a školení. Předem děkujeme za Vaši spolupráci.  

 

Všechny kontakty na  Radu a Výkonný výbor najdete na www.uppcr.cz . Těšíme se na 

Vaše podněty a nápady ke zlepšení naší činnosti. 

 

 

V Praze dne 18.7.2009        JUDr. Marie Brejchová, LL.M.   

     prezidentka Unie podnikových právníků  ČR o.s.  
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