Dne 7.4.2011 se v prostorách Pražské Energetiky konala hojně navštěvovaná konference
"Podnikový právník 2011", na které se zajímavými příspěvky vystoupili JUDr. Petr Čech, LL.M.
jako zástupce akademické obce; JUDr. Jaromír Jirsa jako zástupce justice; či zástupci generálního
partnera UPP ČR, Advokátní kanceláře PRK Partners - pánové Dr. Radan Kubr, LL.M. a Mgr.
Robert Němec, LL.M. Mezi přednášejícími byla též místopředsedkyně UPP ČR - JUDr. Denisa
Bellinger, která vystoupila s přednáškou na téma "Mediace".
Po uvítání ze strany pořadatelů konference vystoupil se svým příspěvkem JUDr. Petr Čech, LL.M.,
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, s výběrem nejnovější
judikatury v odvětví obchodního práva.
U jednotlivých rozhodnutí vždy krátce nastínil meritum věci a následně hosty seznámil s petitem a
nejdůležitějšími pasážemi odůvodnění. Mezi témata, která byla dotčena, patří mimo jiné právo
společností, následně např. v souvislosti s § 51 OZ judikáty k tématu dispozitivní a kogentní
ustanovení. V závěru se přednášející věnoval ručení a promlčení.
Jako druhý vystoupil JUDr. Jaromír Jirsa, soudce a místopředseda pro obchodní úsek na Městském
soudě v Praze, který informoval o nejnovější právní úpravě civilního procesu z pohledu soudce.
Zmínil mimo jiné témata, jako jsou: přípravné řízení dle § 114c OSŘ, zákonná koncentrace řízení,
novela insolvenčního zákona, mediace v civilním řízení. V souvislosti s doručováním se
přednášející věnoval datovým schránkám a svůj výstup ukončil novinkami ve věcné příslušnosti
soudu.
Dr. Radan Kubr, LL.M., advokát a partner advokátní kanceláře PRK Partners, vystoupil s
přednáškou na téma "Návrh nové úpravy ekonomické závislosti v dodavatelsko-odběratelských
vztazích aneb konec omezení regulace významné tržní síly na obchodní řetězce".
Na úvod byl připomenut zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a
potravinářských produktů a jejím zneužití. Přednášející se soustředil především na pojmy
"významná tržní síla" a "zneužití", poté upozornil na úskalí zákona. Navázal přiblížením aktuálního
stavu - tedy doporučení mezirezortní komise na zrušení tohoto právního předpisu a zakomponování
jeho pozměněných ustanovení do již existujících právních předpisů, a to především do zákona o
ochraně hospodářské soutěže, což je dle názoru přednášejícího žádoucí.
Advokát a partner advokátní kanceláře PRK Partners, Mgr. Robert Němec, LL.M. informoval o
připravované novele zákona o veřejných zakázkách.
Po obecném úvodu k zákonu o veřejných zakázkách, jeho základních pojmech, druzích zadávacích
řízení a finančních limitech v zákoně obsažených zmínil přednášející poslední novelu tohoto
předpisu, která se týkala obrany a bezpečnosti. Advokát se následně věnoval tzv. "velké" novele, jež
se v současnosti připravuje a cca 1. 6. 2011 by se měla dostat do vlády. Po zbytek přednášky došlo k
vytyčení zásadních změn, které si uvedený návrh klade za cíl, ale také k upozornění na potřebné
změny, které bohužel probíraný návrh neobsahuje.
Závěrem vystoupila JUDr. Denisa Bellinger, místopředsedkyně UPP ČR a právnička společnosti
Hewlett-Packard s. r. o. s tématem "Mediace".
Poté, co se přednášející věnovala pojmu mediace jako takovému, zmínila stav v České republice a
naše závazky vůči Evropské unii, co se týče nutnosti přijetí právní úpravy na toto téma. Následně
byl přiblížen stav návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech, zmíněny byly rovněž předpoklady
pro funkci mediátora. Na závěr přednášející vysvětlila fungování tohoto institutu na příkladu z
praxe, tedy u spotřebitelských sporů. Zde však vše vázne díky jedinému problému - je třeba
souhlasu obou stran, aby k mediaci vůbec mohlo dojít.

