Ve dnech 4.10. – 5.10. 2011 se uskutečnil v příjemném prostředí hotelu Oáza
v Říčanech pod záštitou PRE „Podzimní seminář právníků energetických společností“
pořádaný Unií podnikových právníků ČR, jehož se zúčastnila řada podnikových právníků
předních energetických firem.
Tak jako již tradičně bylo cílem semináře diskutovat široké spektrum otázek a
problémů z oblasti energetického zákona, se zaměřením na jeho poslední novelu a seznámit
účastníky i s problémy z oblasti zákona o ochraně osobních údajů.
Seminář byl zahájen presidentkou Unie podnikových právníků JUDr. Marií
Brejchovou, LLM., vedoucí sekce Právní, Pražská energetika, a.s. (dále jen PRE), která
informovala přítomné účastníky o realizovaných a připravovaných akcích UPP.
Soubor přednášek uvedl Mgr.Ondřej Běhal, vedoucí oddělení Všeobecně právní PRE,
který představil Právní sekci PRE, seznámil přítomné s poskytováním právních služeb ve
skupině PRE , poté navázal přednáškou na téma „Novinky v energetické legislativě“, která
byla přínosnou, ale zároveň i poutavou ukázkou dané problematiky.
Další soubor přednášek a problémů byl zaměřen na dopad nové energetické
legislativy, na vztah dodavatele a zákazníka, distanční smlouvy v energetice, které
s přehledem přednesl Mgr.Vladimír Jaroušek z PRE.
Zvláštní pozornost si zaslouží příspěvek Ludmily Kovaříkové z PRE, která názorně
připravila a analyzovala problémy v oblasti neoprávněných odběrů elektřiny.
Následovala moderovaná diskuse na téma „Vyvlastnění a stavební řízení ve vztahu
k energetické výstavbě“ vedené JUDr.Janou Hejnovou, vedoucí oddělení Majetkově právní
PRE.
V rámci tohoto bloku vystoupila Mgr. Jiřina Králová z ČEZ, a.s., která seznámila
účastníky s „Novinkami v legislativě“ týkající se stavu projednání stavebního zákona a
zákona o vyvlastnění.
První den semináře byl ukončen přednáškou na téma „ Základní činnosti OTE, a.s., na
trhu s elektřinou a plynem“ , přednášející Ing. Igor Chemišinec, PhD. a Ing. Jakub Nečasný,
PhD., OTE . Ve svém vystoupení se podrobně věnovali mj. základní činnosti OTE, nastínili
obchodování více komodit na jednom tržním místě, věnovali se ceně elektřiny a financování
OTE, obchodování s elektřinou a plynem.
Druhý den semináře byl zahájen přednáškou na téma „Specifikace ochrany osobních
údajů ve vnitropodnikové praxi a odesílání obchodních sdělení“, který přednesla Mgr.Zora
Kusáková z PRE. V příspěvku byla podrobně rozebrána ochrana osobních údajů, specifikace
ochrany OÚ zaměstnanců, zákazníků, specifikace ochrany OÚ v propojených společnostech,
ochrana zájmů zaměstnavatele vs. ochrana osobních údajů zaměstnanců a odesílání
elektronických obchodních sdělení.
Seminář byl ukončen přednáškou Tomáše Hajzlera z firmy Peoplecomm na téma
„Svobodná firma“.
Přednáška byla zaměřena na sebevedení, komunikaci a leadreship – tři nepodstatnější
oblasti pro svobodné fungování v práci. Přednáška vzbudila řadu otazníků a byla důvodem
pro zamyšlení nad sebou samým ve vztahu k „práci“.
Co říci na závěr? Letošní „Podzimní seminář byl skvěle zorganizován“. Dík patří
nejen přednášejícím, kteří jsou odborníky na svém místě, ale i organizátorkám Ing. Kateřině
Jiroutové a JUDr. Darině Vetyškové, které pečlivou přípravou přispěly k příjemnému a
zdárnému průběhu celé akce.
Již nyní se členové UPP mohou těšit na další „Jarní seminář právníků energetických
společností“, který se uskuteční pod záštitou ČEZ Distribuce, a.s.

