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Vážená kolegyně, vážený kolego, 

 

přinášíme Vám další číslo našeho pravidelného občasníku ze života Unie.  

Připomínáme, že slavnostní vyhlašování výsledků soutěže Právník roku 2007 proběhne 25. 

ledna 2008 v Bobycentru v Brně. Vzhledem k velkému zájmu z řad advokátů, exekutorů a 

zástupců dalších právnických profesí je lepší  vstupenky u naší asistentky objednat včas. Také 

kapacita hotelu v Bobycentru se již téměř vyčerpala, proto objednávku ubytování 

neodkládejte, kontakt, cenové podmínky a další podrobnosti najdete na našem webu 

www.uppcr.cz  v části Novinky.     

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou konferenci pořádanou Institute for International 

Research pod názvem Podnikové právo v praxi, která se koná 22.- 23. ledna 2008 v Praze, 

na jejíž přípravě spolupracovala Unie podnikových právníků ČR o.s. Zástupci renomovaných 

firem a špičkoví odborníci z oboru s Vámi budou diskutovat o nejproblematičtějších oblastech 

agendy podnikového práva. Prvnímu dni konference předsedá místopředsedkyně UPP ČR 

JUDr. Helena Hrabánková a další den se uskuteční přednáška členky Unie Mgr. Evy 

Boháčové, zaměstnankyně kolektivního člena Pražské teplárenské a.s.na téma  „Problematika 

obsahu stanov akciové společnosti“.            

Hlavní témata konference:  

· Organizace právních služeb v rámci společnosti  

· Výhody využití externích a interních právních služeb 

· Co nás čeká v rámci rekodifikace občanského zákoníku  

Členové Unie mají 5% slevu z ceny konference. Tuto slevu mohou uplatnit při podávání 

přihlášky zveřejněné na našem webu v části Vzdělávání, kde je uveden rozpoznávací kód.  

Ze spolupráce s ECLA se nám podařilo získat přístup k databázi The International 

Distribution Institute (IDI) Website (www.idiproject.com). Na tomto webu jsou k nalezení 

právní zdroje pro mezinárodní distribuci – 400 zákonů, vzorové smlouvy, literatura, soudní 

rozhodnutí atd. Více informací naleznete na www.uppcr.cz v části Benefity pro členy. Pokud 

máte zájem o 7 denní bezplatné testování, napište si o heslo na email: 

editorial.board@idiproject.com. 

Na jarní cyklus seminářů připravujeme:  

·     Snídaně v CEAG  na téma Právo ICT (tentokrát elektronická archivace dokumentů, 

nosiče dat, jejich životnost a související ochrana osobních údajů)   – 16. ledna 2008 
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Další semináře, u kterých ještě upřesníme termín: 

·    Právo duševního vlastnictví I – Průmyslová práva (ochranné známky, průmyslové vzory, 

přihláškové řízení) – lektoři – Ing.Čada, JUDr.Zamrzla  

·    Insolvenční zákon – lektoři z AK White and Case (Mgr.Khun + soudce jako host)  

·    Zákoník práce – technická novela, problémy z praxe, antidiskriminační zákon – lektoři 

JUDr.Bognárová + JUDr.Kubinková  

A nezapomeňte, že předběžně na 3.dubna  2008 plánujeme naši tradiční konferenci 

Podnikový právník 2008 se zajímavým programem tradičně i se zahraničním přednášejícím. 

Budete mít příležitost se při konzumaci kvalitního rautu podělit o své zkušenosti s ostatními 

kolegy a našimi hosty. 

Ve dnech 24.-25.dubna 2008 se v Bruselu uskuteční konference ECLA pořádaná opět ve 

spolupráci s ERA. Zde, pokud bude zájem, nabídneme účastníkům návštěvu českých 

zastoupení či asociací působících v centru EU. Více o konferenci, která má výhodné vložné 

pro členy Unie, najdete na www.ecla.org.  

Vše další najdete na webu www.uppcr.cz.  

 

JUDr. Marie Brejchová 

předsedkyně Unie podnikových právníků ČR, o.s. 
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