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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
právě otevíráte čtvrté číslo Bulletinu UPP ČR roku 2016. Najdete v něm nejen informace o
akcích právě proběhlých či připravených pro nejbližší období, ale i aktuality ze života našeho
spolku.
Vzdělávání a činnost sekcí:
•

Tradiční „Konference Podnikový právník 2016“ proběhla úspěšně 14. dubna 2016 a

jejím generálním partnerem letos byla advokátní kancelář Allen & Overy. I v letošním ročníku
byli našimi hosty skvělí přednášející se zajímavými tématy - JUDr. Petr Čech, doc. JUDr. Petr
Hůrka, Mgr. František Korbel, Mgr. Ondřej Kramoliš a doc. JUDr. Radim Polčák. Průběh
slavnostního večera Podnikový právník 2016, na němž byla předána ocenění nejlepším
podnikovým právníkům v sedmi kategoriích, Vám přiblížilo speciální číslo Bulletinu 3/2016.
•

„Rychlost soudního řízení, Rozhodčí doložky, Praktické využití mediace při řešení

sporů“ byla hlavní témata víkendového semináře Sekce procesního práva a alternativního
řešení sporů. Seminář se konal v Teplicích ve dnech 15. - 17. dubna 2016. Jeho hosty a
přednášejícími byli nejen soudce KS v Ústí n. Labem a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR
a AK ČR, ale také dvě zkušené a úspěšné mediátorky, Ing. Kateřina Bělková a JUDr. Anna
Márová, za jejichž vedení si účastníci na místě samém měli možnost mediaci i prakticky
vyzkoušet v případových studiích.
•

„Jednání valné hromady“ bylo téma, které se diskutovalo během odborné snídaně dne

19. dubna 2016 pořádané advokátní kanceláří Glatzová & Co, na kterou AK nabídla naší Unii
šest míst. Zájem byl větší, nicméně šest z vás, kteří jste se přihlásili jako první, mělo možnost
být u toho.
•

„Aktuální novinky v ochraně soukromí“ byl název semináře pořádaného dne 24.

dubna 2016 ve spolupráci s T-Mobile Czech Republic, a.s. Seminář byl již tradičně koncipován
jako vstupy podnikových právníků, advokacie a veřejné správy. Seminář, během kterého měli

účastníci možnost seznámit se zejména s aktuální judikaturou v oblasti ochrany osobních údajů,
nejen národní, ale i evropskou, a s novými zákonnými požadavky na registr dlužníků, měl velmi
pozitivní ohlas a nezbývá než poděkovat Alici Selby a Kláře Novotné (obě T - Mobile).
•

„Katastr nemovitostí v praxi“ s námi prošla dne 4. května 2016 v přednáškovém sále

PRE paní JUDr. Eva Barešová z ČÚZK. Společně jsme probrali zejména druhy zápisů včetně
zápisu údajů o budově, vkladové řízení, změny v poskytování údajů po 1. 1. 2016, odstraňování
zápisů na nežijící nebo neznámé vlastníky a řadu dalších otázek. Garantem semináře byla Jana
Hejnová (Pražská energetika).
•

„Vývoj slovenského zákoníku práce a jeho srovnání s českou právní úpravou“ byl

spolu

s

„Aktuálními

otázkami

judikatury“

základními

tématy

diskusního

setkání

Pracovněprávní sekce konaného dne 10. května 2016 ve společnosti Siemens,s.r.o.
Základních diskusních témat se ujala paní Doc. JUDr. Margarita Vysokajová a JUDr. Petr
Veselý. Diskuse byla již tradičně bohatá a účastníci se rozcházeli v pozdních odpoledních
hodinách.
•

„Úprava spotřebitelských úvěrů“ bylo téma probírané během odborné snídaně dne

17. května 2016 pořádané advokátní kanceláří Glatzová & Co. Jakož i při předchozích akcích
tohoto typu jsme využili nabídky AK a umožnili na ní účast našim kolegům.
•

„Nová úprava veřejných zakázek z pohledu účastníka“ bylo téma semináře,

pořádaného dne 19. května 2016 sekcí Stavebního práva a veřejných zakázek UPP. Silvie
Součková (Hochtief) a David Matějka (Siemens) ve spolupráci s přednášejícími JUDr. Silvií
Sobolovou, Ph.D., a Mgr. Kateřinou Slováčkovou z advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík
připravili užitečnou akci.
•

„Jarní seminář právníků energetických společností“, tradiční akce Energetické

sekce, se konal ve dnech 25. - 26. května 2016 ve Velkých Bílovicích. Příspěvků zazněla celá
řada a přednesli je jak kolegové z Pražské energetiky, a.s., tak i externí odborníci. Akci
předcházelo 25. května 2016 VI. národní symposium Energetické právo v konferenčních
prostorách polygonu CERIT SC Masarykovy univerzity http://energylaw.weebly.com/ .
•

„Reklama v praxi podnikového právníka“ zněl název semináře pořádaného dne 1.

června 2016. Témata, kterými nás provázel advokát pan JUDr. Filip Winter, vybral Lukáš
Ondráček (Pražská energetika). Během tohoto dopoledního semináře jsme se dotkli řady otázek
– od systému „reklamních“ paragrafů a unijních právních aspektů reklamy, přes příklady
regulace reklamy veřejným právem i soukromým právem až po skutečné případy. Pan doktor
byl, jak ho ostatně známe z dřívějších setkání, výborným průvodcem.
•

„Nový zákon o veřejných zakázkách“ bylo tématem diskutovaným během odborné

snídaně dne 14. června 2016 pořádané advokátní kanceláří Glatzová & Co., na kterou mělo
možnost přijít i několik našich kolegů.

•

Sekce podniková právní kancelář byla organizátorem společného setkání sekce a

Rady UPP dne 14. června 2016. Hostitelem byl právní útvar společnosti Skanska, a.s., který
pro jednání poskytl prostory v sídle centrály v Praze. Kolega Jan Leščinský, Legal Counsel,
představil společnost SKANSKA a úsek právních služeb. Během setkání okomentovali účastníci
průběh konference Innovative Legal Services Forum 2016. Diskutovaly se nejen závěry
vyplývající z prezentace Ch. Vaagta

o inovativních podnikových právnících a otázky

poskytování a řízení interních právních služeb a jejich budoucnost, ale také např. řešení sporů
prostřednictvím mediátora.
•

„Karlovarské právnické dny“ - XXIV. ročník konference Karlovarské právnické dny

proběhl ve dnech 16. - 18. června 2016 v hotelu Thermal v Karlových Varech. Spolek KJT
(Karlsbader Juristen Tage) byl jedním z partnerů večera, na němž jsme předávali nejlepším
právníkům ocenění Podnikový právník 2016.
•

„Právní aspekty cloudu a cloud pro právníky“ je tématem semináře, na který jste v

těchto dnech již obdrželi pozvánku. Seminář je pořádán dne 28. června 2016 ve spolupráci s
poradenskou firmou RSM TACOMA a IT společnostmi INFINITY a Microsoft v prostorách
Microsoft v BB centru, Vyskočilova 1561 Praha 4.
V jakých aktivitách se naše Unie v uplynulém období angažovala?

„Innovative Legal Services Forum 2016“ - mezinárodní konference konaná dne 11. května
2016, jejímž partnerem byla i UPP, kterou v úvodním slově představil David Matějka,
místopředseda UPP. Nosným tématem byla budoucnost a role podnikových právníků.
Prezentace

zahraničních

řečníků

a

další

informace

o

konferenci

najdete

na

https://events.economia.cz/16405-innovative-legal-services-forum-2016.
.
Co můžeme očekávat v nadcházejícím období?
Vybraná témata z občanského zákoníku - seminář, který plánujeme na přelomu července a
srpna ve spolupráci s JUDr. Petrem Bezouškou, Ph.D., který je of counsel advokátní
kanceláře PRK Partners s.r.o.
Jsme v jednání o spolupráci s advokátní kanceláří TaylorWessing, která by pro nás připravila
semináře na témata, která v dotaznících uvádíte jako zajímavá a pro vás přínosná. Již nyní si
můžete dát do svých diářů datum 19. října 2016, den kdy bude v Brně Právnický podzim.

Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ vyhlásili 25. 5. 2016 již dvanáctý ročník
celojustiční soutěže Právník roku. Opět budou v letošním ročníku oceněni v celkem 10
kategoriích nejlepší právníci v nejrůznějších právních oborech. Více informací o soutěži
naleznete na http://www.pravnikroku.cz . Nominovat můžete i vy a nezapomeňte, že šanci na
ocenění mají i podnikoví právníci.
Za Výkonný výbor UPP ČR se těším na všechna setkávání s Vámi. Doporučuji Vám průběžně
sledovat náš web http://www.uppcr.cz/, na němž naleznete potřebné a zajímavé informace.

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka Unie podnikových právníků ČR z.s.

