
Jarní seminář právníků energetických společností v Čejkovicích 
 

Ve   dnech  26.  a  27.  dubna  2006   uspořádala  Energetická  sekce  Unie podnikových 
právníků  České  republiky již druhý výjezdní Seminář právníků energetických  společností. 
Akce, tentokrát s přívlastkem „jarní“, proběhla v elegantních prostorách hotelu Zámek Čejkovice 
ve známé vinařské obci Čejkovice na jihomoravském Hodonínsku. 

Seminář,  který  se  díky  přítomnosti delegace  Únie podnikových právnikov SR mohl  
pochlubit mezinárodní účastí, zahájila a řídila Jarmila Ponikelská (ČEZ, a.s.), předsedkyně  
Energetické sekce UPP ČR.  

V odpoledním vzdělávacím  bloku,  v  jehož  rámci  se právníci ze sektoru  energetiky  
detailně seznámili s problematikou nejnovějšího vývoje energetické  politiky  Evropské unie 
(přednáška „Zelená kniha EU: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a 
bezpečnou energii“ Olgy Kubové  z ČEZ, a.s.).  

Velmi zajímavý exkurz do historie a současnosti právní úpravy věcných práv se 
zaměřením na oblast energetiky si v přednášce „Věcná práva v energetice“ připravil doc. Josef 
Fiala z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jehož přednáška přinesla nové poznatky 
i těm, kteří se na tuto oblast specializují.  

Dopolední program  ve  čtvrtek  27.  dubna  2006 byl věnován řízené diskusi na témata 
navržená  samotnými  účastníky  akce.  Živá  debata  se rozproudila např. o dopadech  §  8  
zákona  č.  348/2005  Sb.,  o  rozhlasových  a  televizních poplatcích,  jenž  provozovatelům  
distribuční soustavy ukládá povinnost na požádání vydat České televizi seznam odběratelů, s 
nimiž uzavřeli smlouvu o dodávce  elektřiny,  či výhodách využívání satelitního globálního 
pozičního systému GPRS pro služební vozidla. 

Na závěr setkání informovala Marie Brejchová (Pražská energetika, a. s.), 
místopředsedkyně   Výboru   UPP ČR, přítomné kolegy o činnosti a aktuálních aktivitách  UPP 
ČR a její Energetické  sekce a dále o průběhu zasedání představenstva a valné  hromadě  ECLA,  
které se uskutečnily v březnu 2006 v Praze. Předseda UPP SR Marian Škoda (Stredoslovenská 
energetika, a. s.)  poté účastníkům krátce nastínil cíle   a   poslání   nedávno založené  sesterské  
organizace slovenských podnikových právníků. Po skončení středečního vzdělávacího bloku 
čekala možnost ochutnat výběr těch nejkvalitnějších odrůd moravského  červeného i bílého vína 
při řízené degustaci v Zámecké galerii vín. Zásluhu na úspěchu semináře mělo i večerní 
posezení, kde se nejen pracovalo, ale i zpívalo za doprovodu kytary kolegy Ondřeje Běhala. 

Takže zbývá těšit se na podzimní setkání, které budou pořádat na jihu Čech kolegové ze 
společnosti E.ON. 
 


