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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s nastávajícím podzimem otevíráte další, tentokrát páté číslo Bulletinu Unie podnikových
právníků. V uplynulém období byly aktivní především naše sekce – tradiční, ale i ty nově
vzniklé. A rovněž v budoucnu nás čekají opravdu významné a zajímavé akce a aktivity.

Již zítra, dne 8. října 2015 od 18.00 hod. se sejdeme na „Společenském večeru“ u
příležitosti 25. výročí existence Unie podnikových právníků v hotelu InterContinental
s významnými reprezentanty ministerstva spravedlnosti, akademické obce, justice,
advokacie, státních zástupců i státní správy.
“Dopad zahraniční minimální mzdy na české zaměstnavatele“ bylo tématem zasedání
Pracovněprávní sekce, které proběhlo dne 8. září 2015. Tentokrát byli hostiteli kolegové ze
společnosti Siemens, s.r.o. Sekce má v plánu výjezdní setkání ve dnech 6. a 7. listopadu
2015 v hotelu Legner Zvánovice. Na programu budou aktuality z pracovně právní oblasti
(agenturní zaměstnávání, novela ZP, judikatura).
„Na jaké obtíže mohou podnikoví právníci narazit v civilním řízení po právním
převratu“ jsme probrali na diskusním fóru Sekce procesního práva a alternativního řešení
sporů, které se konalo, již tradičně v Centru pohybové medicíny na Chodově dne 10. září
2015. Pozvání přijal a tématem nás provedl pan JUDr. Jaromír Jirsa, místopředseda
Městského soudu v Praze. Plánovaný víkendový semináře Sekce procesního práva a
alternativního řešení sporů se odkládá na jaro a proběhne ve dnech 22. – 24. dubna 2016
v Litoměřicích v hotelu SALVA GUARDA. Nejen očima soudců a rozhodců se budeme
zabývat tématem řešení soudních sporů, ale své nám k tomu řeknou i mediátoři. Určitě si
dejte si toto datum do kalendáře.
Úvodní setkání nově vznikající sekce Stavebního práva a veřejných zakázek proběhlo 21.
září 2015 ve společnosti Siemens, s.r.o. Členové sekce probírali, čemu by se sekce měla

budoucnu věnovat a na jaká témata se zaměřit. Prvním počinem by měl být seminář o
připravovaném zákonu o veřejných zakázkách.
„Zajímavé korporátní momenty v životě jedné společnosti“ byl název seminářem Unie a
advokátní kanceláře Rentsch Legal dne 30. září 2015. I pro tentokrát vybrali kolegové
z AK nejen atraktivní prostředí Jazz Docku, ale i téma.
Podzimní seminář právníků energetických společností pořádá Energetická sekce ve
dnech 13. - 14. října 2015 v konferenčních prostorách Plzeňského Prazdroje v Plzni.
„Právnický podzim v Brně“ bude 22. října 2015 jako vždy na půdě Právnické fakulty
Masarykovy Univerzity.
Následující den, 23. října 2015, se v Praze koná již tradiční Setkání právniček s podtitulem
Vymahatelnost práva, kde je Unie jednou z pořádajících asociací.
„Dědické právo v novém občanském právu se zaměřením na odpovědnost dědiců za
dluhy zůstavitele“. Tématem semináře, který bude dne 5. listopadu 2015 v PRE, nás
provede odborník nad jiný povolaný, emeritní notář JUDr. Martin Šešina.
„Zajištění a utvrzení závazků“ bude obsahem semináře, který pro nás připravuje ve svých
prostorách advokátní kancelář KŠB. Téma bude prezentovat JUDr. Jan Lasák dne 12.
listopadu 2015.
„Úvěrové financování - dokumentace z pohledu úvěrovaného“. Toto téma pro nás
připravuje náš hlavní partner pro letošní rok, advokátní kancelář JŠK na den 26. listopadu
2015. Prezentovat budou pánové z AK JŠK Roman Šťastný a Patrik Müller.
„Předvánoční seminář 2015“. Již 10. ročník této akce připravuje pro nás advokátní
kancelář Allen & Overy, již tradičně před vánočními svátky, tentokrát dne 11. prosince
2015 v krásném prostředí hotelu Mandarin Oriental Prague.
Z ostatních aktivit je možno připomenout spolupráci s Pražským právnickým podzimem,
jehož některých konferencí, kulatých stolů a workshopů máte možnost se v listopadu
zúčastnit, případně i vystoupit v diskusi

Vážené kolegyně a kolegové, za Výkonný výbor UPP ČR Vám všem přeji pěkné a teplé babí léto a
těším se na všechna další setkávání s Vámi. Věřím, že průběžně sledujete náš web
http://www.uppcr.cz/, v němž naleznete nejen vše, co se týká vzdělávání a aktivit sekcí, ale i řadu
jiných a zajímavých informací.
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