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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
právě jste otevřeli páté a současně zřejmě poslední číslo Bulletinu UPP ČR roku 2014. Podáme 

Vám v něm souhrnnou informaci o aktivitách Unie podnikových právníků, které proběhly 

v uplynulých čtyřech měsících letošního roku i o tom, co připravujeme pro období  nadcházející.  

 

 “Kartelové dohody v hospodářské soutěži“ bylo téma semináře, který proběhl ve 

spolupráci s advokátní kanceláří  Kocián, Šolc, Balaštík  dne 17. září 2014. Přednášející 

JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M. i JUDr., Pavel Nosek byli opravdu výteční. Probrali 

s přítomnými speciální skutkové podstaty zakázaných dohod, procesní režim jednotlivých 

typů Leniency programu i související aktuální českou a unijní judikaturu.  

 „Podzimní seminář právníků energetických společností“  uspořádala Energetická sekce 

UPP ve dnech 23. – 24. září 2014 v hotelu Lions, školicí středisko Nesuchyně s.r.o.  

 „Taje a zákoutí nového občanského zákoníku anebo nově nad starými známými 

instituty“  přednesl JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. z advokátní kanceláře PRK Partners  

dne 30. září 2014.  Společně s ním jsme se zamýšleli například nad tím, jak čas a jeho 

plynutí vstupuje do právního postavení osob, jak postupovat pohledávky, jak je správně 

započíst a probrali jsme jednotlivosti zániku závazků.  

 „Právnický podzim 2014“  se již tradičně uskutečnil v Brně v prostorách právnické fakulty 

MU dne 16. října 2014.  I pro letošek se nám opravdu podařilo získat renomované 

odborníky z různých odvětví práva. Bez nadsázky lze říci, že noblesní pan profesor  JUDr. 

Petr Hajn, DrSc. byl ozdobou letošního ročníku. Věnoval se Právní úpravě náhrady 

nemajetkové újmy a přiměřeného zadostiučinění. Z katedry občanského práva k nám 

zavítala paní doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. s tématem Ochrana spotřebitele a 

doktorand této katedry Mgr. Lukáš Hadamčík s příspěvkem na téma Nájem a Pacht. 

Z katedry právní teorie již tradičně mezi nás přišel JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. který 

opravdu všechny účastníky zapojil do debaty nad otázkami manipulace a svobodné vůle. 



  „Zastupování společností“ bylo obsahem semináře dne 22. října 2014,  kterým nás 

provázela  JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. z  PrF UK.  

  „Aktuální otázky pracovního práva pro rok 2015“ byly tématem semináře, pro který 

jsme získali pana doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D. a který se uskutečnil dne 19. listopadu 

2014. Probrali jsme ty instituy občanského zákoníku, které se do pracovního práva 

promítají včetně předsmluvní odpovědnosti i adhezních smluv a dále oblast náhrady 

majetkové a nemajetkové újmy v oblasti pracovního práva. Mgr. Michal Vrajík z AK 

Randl Partners se věnoval ožehavému tématu souběhu funkcí, jeho důsledkům a rizikám. 

Oba prezentující byli opravdu skvělí a podařilo se jim vyvolat neobvykle podnětnou a živou 

diskusi. 

 „Právo ochrany duševního vlastnictví“ prezentoval v prostorách AK CMS Cameron 

McKenna dne 25. 11. 2014 advokát Mgr. Petr Beneš. Věnoval se zejména právu 

duševního vlastnictví ve firemní praxi, užívání internetových domén a on-line podnikání. 

Odvedl skutečně velmi dobrý výkon, když rozsáhlou  materii přednášel  několik hodin sám. 

 

Jaké jiné aktivity Vám chceme připomenout?  

 Předvánoční seminář pořádaný ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy se již 

tradičně uskuteční v hotelu Mandarin Oriental Prague v pátek 5. prosince 2014. 

  Děkuji členům PPK a Rady, kteří se zapojili do ankety časopisu  Právní rádce, tentokrát  

s odpověďmi na dvě otázky Jakou novinku v právu, ú činnou od za čátku roku 2015, 

považujete za nejd ůležit ější a z jakého d ůvodu? a  Čím se bude podle vás vyzna čovat právní 

prost ředí roku 2015?  

 S advokátní kanceláří  KŠB jednáme o semináři z oblasti daňového řízení – jak správně hájit 

svá  práva v rámci daňové litigace a daňové delikty a s advokátní kanceláří CMS Cameron 

o semináři, který by obsahově vhodně doplňoval zářijový seminář o zakázaných dohodách 

a soutěžní právo by pojímal z hlediska compliance.  

 Brzy vyhlásíme kategorie ocenění Podnikový právník 2015.  

Vážené kolegyně a kolegové, za Výkonný výbor se těším na  pravidelné setkávání s Vámi. Věřím, 

že i v roce příštím, kdy UPP ČR slaví 20. výročí, se nám podaří připravit akce, které budou pro Vaši 

práci přínosem. Doporučuji Vám průběžně sledovat náš web www.uppcr.cz . 

 

Dovolte mi  popřát Vám  všem hezké a klidné vánoční svátky a v nastávajícím roce 2015 

především hodně  zdraví Vám  i Vašim blízkým a řadu osobních i pracovních úspěchů. 

 

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


