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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
právě otevíráte páté, poslední, číslo Bulletinu UPP v roce 2016. Najdete v něm informace nejen 

o vzdělávacích akcích UPP a jiných subjektů a o činnosti sekcí od druhé poloviny roku, ale také 

zprávy o aktivitách a angažovanosti našeho spolku a proč je datum 20. dubna 2017 důležité. 

   

Vzdělávací akce a činnost sekcí v 2. pololetí: 

 „Vybrané otázky občanského zákoníku“ - těmi nás na semináři ve dnech 27. a 28. 

července 2016 v Průhonicích u Prahy provedl JUDr. Petr Bezouška z AK PRK Partners. 

 „Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a praktické zkušenosti s 

programem Compliance“ byly předmětem semináře konaného dne 30. srpna 2016 v sále PRE. 

První část věnoval advokát JUDr. Jan Vidrna novele samotné (účinnost 1. prosince 2016) a jejím 

dopadům do praxe. Ve druhé části byl představen příklad z praxe - „Firemní Compliance 

program jako ochrana před TOPO“. Tuto praktickou část prezentoval Ing. Vladimír Brož, MBA, 

LL.M., Compliance Officer České pošty, s.p.   

 „Ochrana osobních údajů“ bylo téma, které se diskutovalo během odborné snídaně dne 

20. září 2016 pořádané AK Glatzová & Co, na kterou AK nabídla naší Unii šest míst a těch jste 

využili. 

 „Registr smluv“ bylo téma workshopu pořádaného na půdě PRE, a.s. dne 11. října 

2016. Jeho cílem bylo odpovědět na řadu otázek vznikajících při aplikaci zákona. Diskuse i 

odpověďmi na otázky se skvěle zhostili nejen kolegové z AK Havel, Holásek & Partners (Mgr. 

F. Korbel, Ph.D. a Mgr. Štěpán Štarha), ale i odborník z Ministerstva vnitra a zástupce společnosti 

Software 602. 

 „Nejčastější chyby v zacházení s autorskými díly a jinými chráněnými nehmotnými 

statky v podnikové praxi“ bylo tématem semináře, kterým nás dne 13. října 2016 v sále PRE  

provedla advokátka JUDr. Gabriela Vendlová. 

 „Obecné dotazy k ochraně osobních údajů a dotazy k GDPR“ byla témata dalšího 

workshopu pořádaného v Pražské energetice dne 18. října 2016. Diskuse nejen o otázkách  

GDPR, ale i k současným postupům při ochraně osobních údajů a jejich zpracování byla živá, 



plodná a užitečná, a to především díky hlavnímu hostovi, kterým byl JUDr. Jiří Žůrek, ředitel 

odboru pro styk s veřejností Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 „Orgány společnosti“ bylo téma probírané během odborné snídaně dne 18. října 2016 

pořádané AK Glatzová & Co, kam zavítali i naši členové 

 „Právnický podzim“, již 12. ročník této konference se konal tradičně na půdě Právnické 

fakulty MU v Brně dne 19. října 2016. I pro letošek jsme získali pro prezentování aktuálních témat 

skvělé osobnosti. Pan JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu, hovořil na téma 

„Spravedlivý proces v aktuální judikatuře ÚS“. Pan doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. z PrF 

MU hovořil, jak jinak, zaujatě a zasvěceně o elektronickém právním jednání v prezentaci nazvané 

„eIDAS a další novinky v elektronickém právním jednání aneb elektronický podpis si 

rozvracet nedáme!“ Paní Mgr. Svatava Veverková z PrF MU vystoupila s tématem „Novinky 

v ochraně spotřebitele“.  Z oblasti práva soutěžního pak byl příspěvek pana JUDr. Roberta 

Nerudy Ph.D., partnera  AK Havel, Holásek & Partners nazvaný „Novinky v soutěžním právu 

– náhrada škody a další chuťovky v oblasti antitrustu“. 

 Energetická sekce jednala na výjezdním zasedání v Hrotovicích ve dnech 24. a 25. října 

2016.  

 Pracovněprávní sekce měla další z diskusních setkání dne 31. října 2016 v prostorách 

společnosti Siemens, s.r.o. Diskutovalo se hlavně o novele ZP a jejím dopadu do každodenní 

praxe, o novinkách v souběhu funkcí a dalších. 

 „Civilní spory s mezinárodním prvkem – úskalí soudních procesů u přeshraničních 

sporů“ bylo tématem půldenního semináře pořádaného pro naše členy dne 10. listopadu 2016 

AK TaylorWessing ve svém sídle U Prašné brány 1, Praha 1. Téma představil partner AK JUDr. 

Aleš Linhart. 

 „Restrukturalizace jako cesta k vyšší efektivitě firmy“ bylo téma probírané během 

odborné snídaně dne 15. listopadu 2016 pořádané AK  Glatzová & Co. Díky nabídce AK jsme 

mohli umožnit účast několika kolegům. 

 „Odpovědnost obchodních společností a jejich orgánů za porušení povinnosti při 

správě daní“ byla dne 23. listopadu 2016 obsahem semináře spolupořádaného s Ambruz & 

Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář. Spletí složitých otázek zejména při daňové 

kontrole, daňovém řízení, ve správních deliktech projednávaných finančními úřady, ale i otázkami 

prevence vzniku odpovědnosti nás skvěle provedli kolegové z AK Hana Erbsová, právnička a 

Petr Čapoun, odborník na technologie v oblasti daní. 

 „Trestní odpovědnost právnických osob s přihlédnutím k novele zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob“. Seminář spolupořádaly Soudcovská unie ČR, 

Unie podnikových právníků ČR a Česká spořitelna, a.s., dne 6. prosince 2016 v konferenčním 

sále České spořitelny, a.s., Rytířská  536/29, Praha 1 Staré Město.  



 „Předvánoční setkání nad aktuálními právními otázkami aneb co přinesl rok 2016?“. 

Již 11. ročník tradičního setkání před Vánocemi, připravila AK Allen & Overy ve spolupráci s 

Unií podnikových právníků ČR se konal 9. prosince 2016. 

 „Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách“ bude tématem probíraným 

během odborné snídaně dne 14. prosince 2016 pořádané AK Glatzová & Co, kam je pozváno i 

několik našich aktivních členů. 

 

V jakých významných aktivitách se naše Unie v uplynulém období angažovala?   

 

Pro Bono & CSR 2016. UPP byla spolupracující institucí  prvního ročníku tohoto právnického 

ocenění. Do užších nominací se dostalo 11 projektů, které posuzovala odborná porota. Ocenění 

udělila čtyřem z nich. Slavnostní vyhlášení proběhlo na galavečeru „Setkání významných 

právniček a vyhlášení ocenění Pro Bono & CSR 2016 konaném v úterý 1. listopadu 2016 v Grand 

Hotelu Bohemia Praha. Dvě ze čtyř ocenění získali naši členové UPP. Z rukou ministra 

spravedlnosti přebral cenění náš kolega, hospodář UPP JUDr. Alois Dvořák, dříve podnikový 

právník a nyní teplický advokát. Ocenění získal i tým právníků Svazu průmyslu a dopravy v sekci 

zaměstnavatelské, který vede JUDr. Jitka Hejduková, která si pro cenění přišla se svou 

zástupkyní, místopředsedkyní UPP JUDr. Jitkou Hlaváčkovou. Oceněným upřímně 

blahopřejeme ke skvělému úspěchu a přejeme další dobré počiny při jejich bezplatné 

pomoci potřebným. 

A na závěr?  

Doporučujeme si poznamenat datum 20. dubna 2017 a vyhradit si celý den na akce UPP ČR. Ve 

čtvrtek 20. dubna 2017 se po naší výroční konferenci sejde sněm UPP a na slavnostním večeru 

Podnikový právník 2017 oceníme naše úspěšné členy. 

Vážení a milí, 

letošní rok pomalu končí a brzy vstoupíme do roku dalšího. Za Výkonný výbor UPP ČR 

přeji Vám, Vašim milým a blízkým hezké a klidné svátky vánoční a v nastávajícím roce 2017 

hodně zdraví, štěstí a lásky a také mnoho úspěchů v životě osobním i pracovním. Na 

všechna setkávání s Vámi v roce 2017 se těším a věřím, že se zájmem a průběžně budete 

sledovat náš web http://www.uppcr.cz . 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 

prezidentka Unie podnikových právníků ČR z .s. 


