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 Unie podnikových právníků ČR zvolila letos pro konání pravidelného jarního 
semináře, určeného pro členy UPP ČR, krásné historické město Kutná Hora. Program byl 
věnován aktuální problematice zejména datových schránek, ale také stále diskutovanému 
souběhu pracovního poměru a funkce ve statutárním orgánu společnosti.  
 Před zahájením odborného programu měli zájemci možnost zúčastnit se exkurze v  
továrně Phillip Morris. Navštívili jsme  muzeum tabáku a administrativní prostory firmy 
v nádherně zrestaurovaném bývalém cisterciáckém klášteře, a také moderní provozovnu na 
výrobu cigaret.     
 Po přivítání a zahájení semináře JUDr. Marií Brejchovou, LL.M., prezidentkou UPP 
ČR  dostali slovo Mgr. Ondřej Chmela z České pošty, s.p. a Mgr. Olga Merkunová 
z Telefónica O2 CR, a.s.,  kteří se v jednotlivých blocích vzájemně střídali se svými příspěvky  
na téma datových schránek, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, a zabývali se jak teoretickými, tak čistě praktickými otázkami z této 
problematiky. Vzhledem k tomu, že v této oblasti je stále řada nedořešených problémů, 
setkala se jejich přednáška s opravdovým zájmem posluchačů.  
 V podvečer, po ukončení programu, si každý našel alespoň chvíli na krátkou 
procházku historickým centrem Kutné Hory, jejíž Městská památková rezervace spolu 
s kostelem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je od r. 1995  zapsána 
na Seznamu světového dědictví UNESCO. 
 Seminář pokračoval druhý den přednáškou Mgr. Františka Korbela Ph.D., náměstka 
ministra spravedlnosti pro legislativu a státní správu, na téma změn v systému doručování po 
novelizaci občanského soudního řádu v r. 2009, a to zejména v souvislosti s datovými 
schránkami, praktickými problémy s jejich využíváním a perspektivou řešení a dalšího vývoje 
v této oblasti. 
 Neméně aktuálnímu tématu byl věnován následující příspěvek JUDr. Petra Lišky 
z České spořitelny, a.s. s názvem „Souběh pracovního poměru a funkce ve statutárním 
orgánu“, který přítomné seznámil se vznikem, vývojem a možnostmi řešení této 
problematiky, a také s připravovanou právní úpravou této otázky v obchodním zákoníku.  
 Všechny uvedené příspěvky, které na semináři zazněly, byly vzhledem k jejich 
aktuálnosti, vysoké odbornosti přednášejících a profesionálnímu podání zcela jistě přínosem 
pro všechny účastníky semináře, kteří získané informace rozhodně uplatní ve své další praxi 
podnikových právníků.      
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