INFORMAČNÍ BULLETIN č. 7/08
Vážená kolegyně, vážený kolego,
chtěla bych Vám úvodem našeho posledního letošního zpravodaje o dění v Unii podnikových
právníků popřát jménem její Rady a Výkonného výboru úspěšný nový rok 2009.
1.Co proběhlo?
Všechny semináře podzimního cyklu měly velmi dobrou úroveň, kterou potvrdili jejich
účastníci. Na základě zájmu posluchačů semináře připravíme pokračování tématu Katastr
nemovitostí opět s přednášející JUDr. Šustrovou.
Naši konferenci Právnický podzim, která se konala 6. 11. 2008 v Brně, zahájila děkanka
Právnické fakulty MU prof. Rozehnalová. Účastníci si odnesli užitečné poznatky, písemné
podklady k přednáškám a čas o přestávkách využili k diskuzím. Můžete se přesvědčit, neboť
fotografie najdete na www.uppcr.cz v nové části nazvané Fotogalerie.
2. Jaké akce UPP ČR Vás čekají ?
Příští rok přinese opět mnoho nového v oblasti práva, a proto jsme jako každoročně pro nás,
podnikové právníky, připravili nový cyklus vzdělávání. V něm zohledňujeme názory, které
zjišťujeme z dotazníků, vyplňovaných účastníky našich seminářů a rovněž zařazujeme
aktuální témata.
22. 1. 2009 Vás čeká „Rozhodčí řízení ad hoc a před institucionálními rozhodčími soudy“
Přednášejí Mgr. Milan Polák, rozhodce a advokát AK Weinhold Legal a JUDr. Miloš
Pohůnek, rozhodce.
Současná situace v ekonomice ovlivňuje i nás, proto jsme zařadili mimořádně diskusní fórum
- plánované na únor - na aktuální téma „Vede propouštění k úsporám? Jak postupovat,
když už není zbytí?“ Můžete se těšit na přednášející i z řad členů Unie a předpokládáme, že
se i Vy zapojíte do diskuse.
Konferenci „Podnikový právník 2009“ připravujeme na 16. dubna 2009. Po jejím skončení
se bude konat X. sněm Unie podnikových právníků.
Všechny semináře i konference se konají v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s., Praha
10, Na Hroudě 1492/4.

1

3. Sekce Podniková právní kancelář
Sekce sdružuje vedoucí právních útvarů kolektivních členů. Je nás již 24. Seznam najdete na
našem webu.
4.Můžeme pochválit
Nakladatelství Karolinum vydalo našemu kolegovi Josefu Bendovi jeho disertaci „Vlastnictví
periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006“. Kolega, který je právníkem
v České rafinerské, a.s., absolvoval práva a mediální studia na Karlově univerzitě a ve svém
textu úspěšně využívá obě tyto specializace.
Připojujeme informaci o publikaci: "Cílem publikace je podat detailní přehled vlastnictví
českého periodického tisku v letech 1989-2006, poukázat na charakteristické rysy
jeho vývoje ve sledovaném období a přehledně popsat jeho současný stav a
strukturu, a to i s přihlédnutím k legislativnímu kontextu. Tato problematika dosud
nebyla v odborné literatuře zpracována, a proto může být publikace významným
informativním přínosem pro odbornou i širokou veřejnost, která se zajímá o
legislativní prostředí médií a dění na současné české mediální scéně. Na přiloženém
CD jsou připojeny rozsáhlé tabulky, které přehledně shrnují a rozšiřují informace
obsažené v knize."
Rádi přineseme informace i o dalších úspěších našich kolegů z řad podnikových právníků.
5. ECLA
Ius Laboris organizuje pro ECLA jako její sponzor dne 29. 1. 2009 v Miláně seminář na téma
"Investigations at work". Pro členy ECLA, tedy i členy UPP ČR je účast zdarma. Přihlásit se
můžete nejpozději do 8. 1. 2009. Více na www.uppcr.cz v části Vzdělávání - akce jiných
subjektů.
Zimní Newsletter ECLA najdete na www.ecla.org. Jeho českou verzi uveřejníme v lednu na
našich stránkách .

Těšíme se na Vaše příspěvky a dotazy. Pište na info@uppcr.cz nebo přímo členům
Výkonného výboru a Rady UPP ČR, jejichž adresy jsou uveřejněné na www.uppcr.cz
v části ORGÁNY UNIE.
Na shledanou v roce 2009
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
předsedkyně Unie podnikových právníků ČR o.s.
V Praze dne 30.12. 2008
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