INFORMAČNÍ BULLETIN č. 5/09
Vážená kolegyně, vážený kolego,
semináře a další akce najdete jako vždy na www.uppcr.cz a aktuální pozvánka Vám přijde i
do vaší emailové schránky, pokud jste ovšem nezapomněli nahlásit na info@uppcr.cz
případnou změnu Vaší emailové adresy.

1. O co jste možná přišli







17.9.2009 - Insolvenční právo v praxi podnikového právníka ve spolupráci
s AK Cliford Chance.
15.10.2009 – Pracovní snídaně pro členy Nový trestní zákon v kostce. V sídle
AK White & Case přednášel doc. JUDr. Jaroslav Fenyk.
K tomuto tématu se budeme muset vrátit, neboť zjišťujeme, že i trestní právo se od
1.1.2010 stává oborem velmi potřebným pro praxi podnikového právníka, zejména
díky novým či změněným skutkovým podstatám hospodářských trestních činů.
22.10.2009 jsme se sešli spolu se slovenskými právníky v Brně na konferenci
Právnický podzim. Přednášejícími byli zástupci PrF MU děkanka prof. Naděžda
Rozehnalová, doc. Karel Marek a Radim Polčák a dále Michal Petr z ÚOHS.
Fotografie z akce a komentář najdete na webu.
A konečně 12.11.2009 Jan Leščinský ze společnosti SKANSKA provedl účastníky
tématem Stavba v českém právu, kde ve spolupráci s AK Peterka a Parteners
přednášela také dr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro
hlavní město Prahu a dr. Jan Mareček advokát a předseda České společnosti pro
stavební právo.

2. Jaké semináře UPP ČR nás čekají?


10.12.2009 se sejdeme k tématu Veřejné zakázky z pohledu uchazeče a zakázky
v EU. Seminář ve spolupráci s AK Pokorný, Wagner & spol. připravuje garant
Hana Hurychová z ČEZ.
 14.1.2010 – Reklamní a marketingové smlouvy – připravil garant Petr Josefi
z T-Mobile spolu s AK Cameron McKenna. Součástí semináře bude diskusní
fórum, kam se mohou přihlásit zájemci o téma.
11.2.2010 (18.2.) – Obchodní rejstřík – garant Nora Šejdová ze společnosti
Siemens, přednášející z AK Havel a Holásek
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Všechny semináře se konají v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s., Praha 10, Na
Hroudě 1492/4.

3. Dále plánujeme
 4.3. 2010 – Obchodní zákoník po novelách – garant Libor Široký z Agrofertu
 15.4.2010 – konference Podnikový právník - 20. výročí UPP ČR
 6.5.2010 - Ochrana osobních údajů + nevyžádaná obchodní sdělení – garant
Zora Kusáková z Pražské energetiky
 14.5.2010 – výjezdní setkání členů UPP
 10.6.2010 – Nekalá soutěž – garant Stanislav Frank z Plzeňského Prazdroje

4. Akce sekcí
Součástí říjnového semináře energetické sekce byla návštěva jaderné elektrárny Temelín.
Fotografie uvidíte brzo na webu.
Jarní seminář na jižní Moravě připravujeme tentokrát ve spolupráci s ČEPS, a.s.
Připravujeme novou sekci pro právníky pracující v družstvech. Po schválení tohoto kroku
Radou sekci povede členka Rady UPP ČR Hana Peleščáková.

5. Zasedání Rady a sekce PPK
V prosinci 2009, případně počátkem ledna 2010, se uskuteční zasedání Rady UPP ČR.
K 31.12. 2009 končí na vlastní žádost své působení ve Výkonném výboru David Matějka a
Helena Hrabánková, kterým chceme za jejich práci ve výboru poděkovat. Proto bude Rada
volit ze svého středu nové členy Výkonného výboru. Kromě jednání Rady připravujeme
setkání členů sekce Podniková právní kancelář.

6. ECLA
Ve dnech 9.a 10. října 2009 proběhlo v Bukurešti zasedání boardu ECLA a její valná
hromada. O průběhu a výsledcích jednání bude informovat Newsletter ECLA, jehož překlad
najdete po jeho vydání na našem webu. Jeho anglickou verzi a další informace z dění v ECLA
hledejte i na stránkách www.ecla.org .
Všechny kontakty na Radu a Výkonný výbor najdete na www.uppcr.cz . Těšíme se na Vaše
podněty a nápady ke zlepšení naší činnosti.

V Praze dne 1.12.2009

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