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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s nastávajícími prázdninami a obdobím dovolených se Vám dostává do rukou čtvrté číslo Bulletinu
UPP ČR roku 2015. Chceme Vám v něm podat souhrnnou informaci o aktivitách Unie podnikových
právníků, které proběhly v měsících květnu a červnu letošního roku.
•

•

•

•

•

“Soutěžní právo“ bylo tématem semináře konaného dne 14. 5. 2015 v prostorách Centra
pohybové medicíny v Praze-Chodově v režii Sekce procesního práva a alternativního
řešení sporů. Tématem nás provázeli profesionálové na slovo vzatí, kolegové JUDr. Pavel
Dejl a JUDr. Pavel Nosek, oba z advokátní kanceláře KŠB.
„Náhrada újmy a její ekonomické aspekty, aneb teorie v praxi“ byla obsahem semináře
konaného dne 21. 5. 2015. Byl to společný seminář našeho hlavního partnera letošního
roku, kterým je advokátní kancelář JŠK a partnera, kterým je společnost RSM Tacoma,
a.s. Jejich reprezentanti JUDr. Eva Nováková, Mgr. Petra Dyčková, Ing. Radka
Svobodová a Ing. Rudolf Hájek dostali od přítomných výborné hodnocení, protože jsme
ocenili hlavně konkrétní případy z praxe.
„Pracovnělékařské služby, neplatné skončení pracovního poměru a další
pracovněprávní otázky a jejich možné řešení“ byly předmětem dvou diskusních setkání
Pracovněprávní sekce. V milém a pohostinném prostředí Randls Training, s.r.o. jsme
spolu s kolegy z advokacie, soudnictví i akademické sféry diskutovali dne 19. 5. 2015.
V neméně milém prostředí České pojišťovny jsme se sešli dne 10. 6. 2015.
„Uzavírání smluv a obsah závazků“ byl název semináře zorganizovaného Sekcí
procesního práva a alternativního řešení sporů, který se již tradičně konal v Centru
pohybové medicíny v Praze-Chodově dne 10. 6. 2015. Průvodcem těmito frekventovanými
oblastmi civilního práva byl kolega JUDr. Jan Lasák z advokátní kanceláře KŠB.
„OBCZAN LIVE Interpretační beseda o aktuálních výkladových výzvách
rekodifikace“ byla pokračováním předchozích besed. Tentokrát proběhla dne 24. 6. 2015
na právnické fakultě UK pod záštitou místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana
Fialy. Moderátorem besedy byl Ondřej Běhal ze společnosti Pražská energetika, a.s.

Jaké aktivity Vám chceme připomenout?
•

Rada Unie odsouhlasila na návrh Výkonného výboru založení nových sekcí. Sekci
stavebního práva a veřejných zakázek (Stavební sekce) vede Silvie Součková ze
společnosti HOCHTIEF CZ a.s., za Výkonný výbor je kontaktní osobou David Matějka,
místopředseda. Vedoucí sekce Nové občanské právo (výstižněji zkratka „NOZOK“) je

Lucie Jandová ze společnosti Generali Pojišťovna, a.s., za výbor Petr Liška,
místopředseda.
• „Software ve firemním prostředí“ je tématem semináře zorganizovaným sekcí IT, který
proběhne 16. 7. 2015 a kterým nás budou provázet kolegové z AK Weinhold Legal a ze
společnosti EY.
• V poprázdninovém období plánujeme nejen další odborné semináře, ale aktivní budou i
sekce. Výjezd Energetické sekce je plánován na 13. a 14. 10. 2015 do Plzně. Sekce
procesního práva a alternativního řešení sporů má v plánu seminář 10. 9. 2015 s JUDr.
Jaromírem Jirsou s názvem Civilní proces po právním převratu II a dvoudenní konferenci
16. až 18. 10. 2015 v Litoměřicích na téma Mediace v podnikatelské sféře. IT sekce
plánuje výjezdní pracovní zasedání na Moravu. I ostatní sekce, včetně nově vzniklé
Stavební sekce a sekce NOZOK plánují své aktivity. Na druhou polovinu září
dojednáváme seminář s AK Rentsch Legal. Plánujeme i seminář z oblasti dědického
práva s emeritním notářem dr. Šešinou. Tradiční Právnický podzim v Brně má již své
datum, tentokrát 22. října 2015. S naším hlavním partnerem advokátní kanceláří JŠK
ladíme, na podkladě Vašich námětů, téma pro podzimní seminář.
• Připomínáme možnost zapojit se do procesu připomínkování připravovaných právních
předpisů. Zájemci se mohou obrátit na místopředsedkyni Jitku Hlaváčkovou.

Vážené kolegyně a kolegové, za Výkonný výbor UPP ČR Vám všem přeji pohodové a klidné
prázdniny a dovolenou a těším se na všechna další setkávání s Vámi. Zvláště se těším na naše
setkání 8. 10. 2015 u příležitosti oslavy 25. výročí UPP ČR v hotelu Intercontinental.
Věřím, že průběžně sledujete náš web http://www.uppcr.cz/, v němž naleznete nejen vše co se týká
vzdělávání a aktivit sekcí, ale i řadu dalších, jistě podnětných a zajímavých informací.
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