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INFORMAČNÍ BULLETIN č. 5/08 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

v dnešním čísle našeho bulletinu Vám chceme představit zejména akce, které jsme pro vás 

připravili na období od září 2008 do ledna 2009. 

1. Co jsme pro Vás připravili v oblasti vzdělávání ?  

Do svých diářů si poznamenejte data seminářů a konference : 

 

18.9.2008 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – rozhodovací praxe, aktuality, 

exkurz z práva EU 

přednáší Mgr. Robert Pelikán, advokát 

 

9.10.2008 - Exekuční řízení v ČR a EU 

přednáší JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně OS Praha-východ 

 

20.11.2008 - Stavební zákon 
přednáší  JUDr. Václava Koukalová, právní specialista v oboru stavební právo 

 

11.12.2008 - Katastr nemovitostí 

přednáší JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu hl.m.P 

 

22.1.2009 - Rozhodčí řízení ad hoc a před institucionálními rozhodčími soudy  
přednášejí Mgr. Milan Polák, rozhodce a advokát AK Weinhold Legal a JUDr. Miloš 

Pohůnek, rozhodce. 

 

Všechny semináře se konají v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s., Praha 10, Na 

Hroudě 1492/4. 

 

 

A nezapomněli jsme ani na konferenci Právnický podzim.  Dne  6.11.2008 se koná v Brně 

již 4. ročník této akce. Opět se setkáme na Právnické fakultě MU, kde jako každý rok budou 

přednášet zejména odborníci z PrF MU. 
 

 

2. Akce sekcí  

 

Členové energetické sekce dostanou brzy pozvánku na 23.-24.9. 2008, na  „Podzimní 

seminář právníků energetických společností“, který se koná v lázeňském hotelu 

PARK**** v Poděbradech.  
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3. Webové stránky  

Novinkou je anglická verze našich webových stránek – nezapomeňte se podívat na 

www.uppcr.cz . Tam rovněž naleznete seznam našich kolektivních členů, kterých je  

k dnešnímu dni již 21.   

4. ECLA 

Českou verzi posledního newsletteru ECLA najdete na našem webu v záložce ECLA.   

 

5. Oznámení o bankovním účtu 

Vzhledem ke zrušení původního účtu Vám sdělujeme, že Unie podnikových právníků má nyní 

pouze jeden bankovní účet, a to u ČSOB:   220279728/0300    

 

6. Poděkování  

Kolegům ze společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., děkuji za vzorové uspořádání zasedání sekce 

Podniková právní kancelář, která se sešla a spolu s Radou UPP ČR dne 20.8. 2008 v Plzni.   

 

O tom, co Vás  zajímá nebo co navrhujete, můžete psát na  info@uppcr.cz  nebo na 

kontakty Výkonného výboru s Rady UPP ČR uveřejněné na www.uppcr.cz . 

 

 

V Praze dne 21.8. 2008         JUDr. Marie Brejchová, LL.M.    

      předsedkyně Unie podnikových právníků  ČR o.s.  
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