INFORMAČNÍ BULLETIN č. 5/07
Vážená kolegyně, vážený kolego,
zdravíme Vás ve dnech, kdy vrcholí přípravy na další ročník soutěže Právník roku, nad
jehož organizací převzala, jak již víte z předcházejících infobulletinů a z našeho webu
www.uppcr.cz , záštitu i Unie podnikových právníků ČR o.s.
Nabízíme Vám možnost podávat podněty ke kandidátům v jednotlivých oblastech.
Každá kandidatura musí být zdůvodněna. K tomu slouží hlasovací lístek umístěný na
webu. Kandidaturu pak mohu přednést na zasedání poroty a přesvědčit ji o vhodnosti
námi navrženého kandidáta.
Slavnostní vyhlašování výsledků soutěže proběhne 25.1.2008 v Bobycentru v Brně.
Vstupenky na akci v ceně 100,- Kč si můžete objednat vyplněním formuláře
uveřejněným na www.uppcr.cz a zaslaným poštou na adresu UPP ČR nebo emailem na
info@uppcr.cz . Pokud máte zájem o ubytování v místě konání akce, platí nabídka,
kterou rovněž neleznete na našem webu.
Budeme rádi za Vaše návrhy a těšíme se s Vámi na viděnou při slavnostním večeru, kde
budete mít možnost nejen se zapojit do diskuzí s kolegy i z jiných právnický komor a
asociací ale i užít si společenský večer.
Upozorňuji Vás na nejbližší pořádané akce:
8.11. se koná seminář na téma Mezinárodní obchodní smlouvy
v EU, 5.12. seminář Správní řád v praxi, kde Vás kromě přednášky a diskuze čeká
vánoční dárek.

Právě připravujeme další vzdělávání pro příští rok a věříme, že se Vám témata zalíbí,
protože jsme se inspirovali Vašimi návrhy. Rádi se s Vámi sejdeme na některém
z plánovaných seminářů v roce 2008.
Ti, kdož plánují hodně dopředu, si mohou poznačit data 24.-25.4.2008, kdy se
uskuteční konference ECLA ve spolupráci s ERA v Bruselu. Zde, pokud bude zájem,
nabídneme účastníkům návštěvu českých zastoupení či asociací působících v centru EU.
Více o konferenci, která má výhodné vložné pro členy Unie, najdete na www.ecla.org.

Zahájili jsme i spolupráci s právnickými asociacemi studentů. Pokud by Vás tato
spolupráce zajímala a chtěli byste se zapojit, jste vítáni. Stačí se ozvat na kontakt UPP
ČR či oslovit jednotlivé členy výboru. Vše najdete na webu www.uppcr.cz.
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