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Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
dovolte, abychom se s Vámi podělili se zážitky ze setkání členů Unie podnikových právníků ČR, které 
se uskutečnilo dne 22. 9. 2006 v Břeclavi v hotelu IMOS. Setkání se uskutečnilo v příjemném 
prostředí hotelu na břehu řeky Dyje, za krásného počasí a za účasti prof. JUDr. Petra Hajna z 
Masarykovy univerzity v Brně. Účast členů byla nižší než v loňském roce v Býkově, bylo nás nyní 12 
členů + partneři a děti. Nižší účast si vysvětlujeme, jako reakci na vyšší cenu, větší vzdálenost od 
Prahy a stále větší vytížení našich členů u našich zaměstnavatelů. Prosíme Vás o zpětnou vazbu, zda 
jdou naše úvahy správným směrem. 
 
V Břeclavi proběhl velmi zajímavý seminář, do kterého se zapojili všichni svými zkušenostmi a 
znalostmi. Poté jsme se i s rodinnými příslušníky přesunuli do Úval u Valtic, kde jsme byli vydání do 
rukou zkušené someliérky. Při příjemném "přechutnávání" vína, bohatém občerstvení, za zpěvu a 
návštěvy rozhlehlých sklepů jsme si uvědomili, jak moc je aspoň jednou do roka příjemné si společně 
odpočinout s kolegy se stejným profesním údělem. Příští rok neváhejte a přijeďte také! Uděláme vše 
pro to, aby se cena vrátila na loňskou úroveň a aby se Vám mezi kolegy líbilo. 
Na webu www.uppcr.cz jsou k dispozici fotografie. 
 
NOVINKY 
------------------------------------------------- 
Právnický podzim 2006 
2. 11. 2006, Brno 
 
Druhý ročník semináře pro českých a slovenských podnikových právníků, který pořádáme ve 
spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a s naší sesterskou Unií podnikových 
právnícků SR. Myslím si, že jména některých přednášejících a témata přednášek hovoří za vše. 
Setkáte se na půdě fakulty například s jejími profesory Josefem Bejčkem a Petrem Hajnem, pozvání 
přijal i docent Ján Cirák z Univerzity Komenského v Bratislavě. Jistě Vás osloví i témata jako limitace 
náhrady škody, nekalá soutěž, koncernové právo či daňové problém ve smlouvách. Přihlašte se co 
nejdříve, zejména pokud se chcete účastnit i diskusí o dalších tématech, kterým je vyčleněn večer 
před a po semináři, a budete-li proto potřebovat i ubytování. Cena semináře je pouze 1.200,- Kč + 
DPH! Další podrobnosti najdete na www.uppcr.cz nebo přímo kontaktujte kolegyni Jitku Hlaváčkovou 
na emailové adrese jitka.hlavackova@uppcr.cz, příp. na mobilu 606 850 900. 
 
------------------------------------------------- 
13th Company Lawyers' Day 
9. - 11. 11. 2006, Berlín 
 
Konference evropských podnikových právníků v Berlíně se blíží! Německy a anglicky mluvící kolegové 
jsou srdečně zváni na konferenci ECLA. Více informací naleznete na našem webu 
www.uppcr.cz nebo u Petra Šmelhause, petr.smelhaus@uppcr.cz, 777 166 427. 
 
 
PRAVIDELNÉ VZDĚLÁVÁNÍ UPP ČR 
------------------------------------------------ 
Rovněž pokračuje naše pravidelné vzdělávání a to přednáškami, které rovněž najdete na webu v 
odrážce Vzdělávání: 
 
Aktuality obchodního zákoníku, obchodní rejstřík 
12.10.2006, Praha 
 



Seminář vede JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze, jenž rozhoduje o 
odvoláních ve věcech statusových a rejstříkových. Jeho přednáška seznamuje s novou právní 
úpravou obchodního zákoníku týkající se nejběžnějších právních institutů jako je prodej podniku, valné 
hromady kapitálových společností. Dále pojednává novinky v oblasti rozdělování obchodních 
společností. Vedle toho uceleně seznamuje s právními situacemi, v nichž je v praxi často chybováno 
či nejsou po právní stránce zcela jasné (nepeněžité vklady a rušení a zánik společností). Samostatně 
jsou pojednána nova v oblasti obchodního rejstříku v důsledku novely provedené zákonem č. 59/2006 
Sb., jakož i první judikatura reflektující zásadní novelizaci rejstříkového práva z 1. července 2005. 
 
Novinky v civilním soudním řízení 
7. 12. 2006, Praha 
 
Seminář vede JUDr. Jaromíra Jirsa, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 1 pro věci civilní, 
prezident Soudcovské unie České republiky. Tématem jsou aktuální problémy v soudní praxi 
(zejména u nalézacích soudů) při aplikaci občanského soudního řádu. Přednáška bude zaměřena 
především na poslední významné novely občanského soudního řádu (zákon č. 30/2000 Sb. - "velká 
novela o. s. ř.", zákon č. 555/2004 Sb. - novela o doručování a zákon č. 59/2005 Sb. - novela o 
předběžných opatřeních), dále aktuální trendy v civilním procesu a chystané změny. 
 
----------------------------------------------- 
 
 
V Praze dne 29. září 2006  
 
 
Za Výbor UPP ČR Vás srdečně zdraví a na viděnou se těší 
 
Petr Šmelhaus 
předseda UPP ČR 


