INFORMAČNÍ BULLETIN č. 6/08
Váţená kolegyně, váţený kolego,
v dnešním čísle našeho bulletinu Vám chceme připomenout probíhající vzdělávání, které jsme
zahájili dne 18.9.2008 seminářem na téma „Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe –
rozhodovací praxe, aktuality, exkurz z práva EU“, kde přednášel Mgr. Robert Pelikán,
advokát LINKLATERS.
Dále představíme akce dalších subjektů, na kterých odborně spolupracujeme nebo na které
mají členové slevu.
1. Které semináře UPP ČR Vás čekají ?
Na semináři „Exekuční řízení v ČR a EU“, který se koná 9.10.2008, přednáší JUDr. Martina
Kasíková, předsedkyně OS Praha-východ. Pozvánku jste jiţ obdrţeli nebo ji naleznete na
www.uppcr.cz .Vaše přihlášky očekáváme do 3.10.2008.
Další plánované semináře
20.11.2008 - Stavební zákon
přednáší JUDr. Václava Koukalová, právní specialista v oboru stavební právo
11.12.2008 - Katastr nemovitostí
přednáší JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu hl.m.P
22.1.2009 - Rozhodčí řízení ad hoc a před institucionálními rozhodčími soudy
přednášejí Mgr. Milan Polák, rozhodce a advokát AK Weinhold Legal a JUDr. Miloš
Pohůnek, rozhodce.
Všechny semináře se konají v přednáškovém sále Praţské energetiky, a.s., Praha 10, Na
Hroudě 1492/4.
A nezapomněli jsme ani na konferenci Právnický podzim. Dne 6.11.2008 se koná v Brně
jiţ 4. ročník této akce. Opět se setkáme na Právnické fakultě MU, kde jsme připravili
následující program.
JUDr.Radim Polčák, Ph.D.(odborný asistent katedry právní teorie PrF MU, vedoucí Pracovní
skupiny pro právo a informační technologie Prf MU) bude přednášet o úpravě
komerčníhovyuţití informací veřejného sektoru, JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (odborný
asistent katedry obchodního práva PrF MU, proděkan pro informační technologie a ediční
činnost) si připravil téma "insider trading" a Mgr.Petr Lavický, Ph.D. (odborný asistent
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katedry občanského práva PrF MU) nás seznámí s problematikou elektronického platebního
rozkazu, kde přiblíţí výhody a jeho úskalí, návaznost na zasílání listinných důkazů
v elektronické podobě a v té souvislosti právo na spravedlivý proces - zrychlení řízení od
podání návrhu do vydání rozhodnutí. K aktuálním otázkám veřejných zakázek
promluví zástupce ÚOHS.

2. Akce sekcí
Členové energetické sekce se potkali dne 23.-24.9. 2008, na „Podzimním semináři
právníků energetických společností“, který se konal v Poděbradech.Blíţe se o té akci
zmíníme i na našich webových stránkách.
Sekce Podniková právní kancelář sdruţuje vedoucí právních útvarů kolektivních členů.
K dnešnímu dni je nás jiţ 22.
3. ECLA
Nezapomínejte sledovat informace na www.ecla.org , zejména pokud jde o pořádané akce a
poskytované benefity pro členy. Např. ve dnech 10.-11.11.2008 se koná ve Vídni konference
na téma „International Sales Contracts“. Pro členy ECLA, resp. UPP ČR je poskytována sleva
20% ze vstupního poplatku.
4. Akce dalších subjektů
Dne 3.10.2008 se koná v Praze, v Paláci Dunaj konference pořádaná Českou asociací
právniček za spolupráce s UPP ČR na téma „Poslední změny právního řádu v ČR"
Dne 15.10.2008 se za odborné podpory UPP ČR koná v Praze na Ţofíně 1. česko-slovenská
konference podnikatelek a manaţerek.
Program i přihlášky na tyto akce najdete na našem webu www.uppcr.cz v části Vzdělávání.
5. Právník roku
Do 30.10. 2008 máte moţnost navrhnout kandidáty na ceny soutěţe. V kategorii do 33 let
je moţné získat za originální práci ocenění a významnou peněţní odměnu. Blíţe v části
Novinky na www.uppcr.cz.
V Praze dne 29.9. 2008

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