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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
právě jste otevřeli již čtvrté číslo Bulletinu UPP ČR roku 2014, v němž vám chceme podat 

souhrnnou informaci o probíhajících aktivitách Unie podnikových právníků a o tom, co máme 

připraveno pro následující období.  

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

partnerem, uspořádala ve svých prostorách dne 20. srpna 2014 seminář „Zm ěny 

v nemovitostním právu podle NOZ“. Byť je stále prázdninové období, kapacita 

přednáškové místnosti nestačila uspokojit velký zájem kolegů. Soudě podle reakcí účastníků 

byl seminář více než zdařilý.  

 Ve spolupráci s advokátní kanceláří  Kocián, Šolc, Balaštík proběhne dne 17. září 2014 

v prostorách přednáškového sálu PRE půldenní seminář “Kartelové dohody 

v hospodářské soutěži“. Pozvánka byla rozeslána 26. 8. 

 „Podzimní seminář právníků energetických společností“, který pořádá Energetická 

sekce UPP a jehož garantem je Ondřej Běhal, proběhne ve dnech 23. – 24. září 2014 

v hotelu Lions, školicí středisko Nesuchyně s.r.o.  

 „Taje a zákoutí nového občanského zákoníku anebo nově nad starými známými 

instituty“ je název semináře, kde přednáší Petr Bezouška spolu s kolegou z advokátní 

kanceláří PRK Partners dne 30. září 2014 v přednáškovém sále PRE.  

 „Právnický podzim 2014“ se již tradičně koná v Brně v prostorách právnické fakulty MU, 

tentokrát dne 16. října 2014. Věříme, že se nám i pro letošek podaří získat renomované 

odborníky z různých odvětví práva. Pan profesor Petr Hajn svou účast  již potvrdil. 

  Na téma „Zastupování společností“ proběhne seminář dne 22. října 2014 v přednáškovém 

sále PRE.  Tématem nás provede JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. z PrF UK.  

 Z oblasti pracovního práva připravujeme seminář na téma „Pracovnělékařské služby, újma 

na zdraví, nemajetková újma“, pro který jsme získali pana doc. JUDr. Petra Hůrku, 

Ph.D. a který se uskuteční dne 19. listopadu 2014 v přednáškovém sále PRE. 



 Ve spolupráci s naším partnerem pro letošní rok, AK CMS Cameron McKenna, v.o.s., 

jednáme o semináři, jehož tématem by bylo duševní vlastnictví a který by se uskutečnil 

v závěru listopadu 2014 opět v prostorách této advokátní kanceláře. 

 Předvánoční seminář pořádaný ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy se již 

tradičně uskuteční v hotelu Mandarin Oriental Prague v pátek 5. prosince 2014. 

 

Jaké jiné aktivity vám chceme připomenout?  

 Uvítali jsme váš zájem o zprostředkování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zaměstnavateli při výkonu povolání a podnikáme další kroky k jeho realizaci. Poděkování 

za iniciativu patří  kolegyni Lucii Klein. 

 Věříme, že jste zaregistrovali nabídku České advokátní komory na kurz Mediace Basic, 

který proběhne ve dnech 18. – 19. září a 29. září – 3. října 2014 v Praze. 

 V těchto dnech vyšlo číslo 8/2014 měsíčníku Právní rádce, v němž jsou publikovány 

názory některých z Vás na to, zda by se měl občanský zákoník novelizovat ještě letos. Těm, 

kteří se do ankety zapojili, děkujeme.  

 K Právnímu rádci ještě jednou. V následujících dnech proběhne vyhodnocení Vašeho zájmu 

o benefit v podobě ročního předplatného měsíčníku Právní rádce. O výsledcích Vás 

budeme informovat.  

 Právnická fakulta MU nabídla naší Unii podílet se na průzkumu toho, zda fakulta 

vzdělává a vychovává právníky připravené pro praxi. Dotazník Vám byl zaslán 

v uplynulých dnech. Unie podnikových právníků je právnickým stavem povolaným přispět 

k debatě, jaké právníky mají české právnické fakulty vychovávat. Ceníme si proto vašeho 

zapojení se do tohoto průzkumu.  

 V neposlední řadě nás zajímá připravovaná novela NOZ, jejíž část je přítupná na 

www.justice.cz. V této věci Vás oslovíme emailem, protože jsme se rozhodli aktivně do 

přípravy a připomínek vstoupit, což by nám měl současný přístup Ministerstva 

spravedlnosti ČR umožnit. Pracovní tým povede kolega Milan Filípek. 

 

 

 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/ a 

věřím, že se aktivně zapojíte do dalších iniciativ. 

 

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


