
Podzimní seminář právníků energetických společností v Třeboni 

 
 

 

Ve dnech 24.- 25. září 2007 se v uskutečnil „Podzimní seminář právníků energetických 

společností“ pořádaný energetickou sekcí Unie podnikových právníků ČR o.s. ve spolupráci 

s Pražskou energetikou, a.s. 

 

Setkání se konalo v Třeboni, ve velmi příjemném a pohostinném  prostředí hotelového 

komplexu Bohemia –Regent. 

 

Semináře se účastnilo téměř 30 právníků energetických společností, poprvé přijeli právníci 

Severočeských dolů. 

 

První den semináře byl netradiční tím, že všechny příspěvky přednesli účastníci semináře. 

Pozvaný host, Mgr. Antonín Panák z ERÚ,  se z pracovních důvodů omluvil. Proto o 

připravované novele energetického zákona informovala JUDr. Marie Brejchová, vedoucí 

sekce Právní, společnosti Pražská energetika, a.s. a předsedkyně UPP ČR . Její příspěvek pak  

doplnila JUDr…Soňa Houšková  ze společnosti E.ON, které se podíleli na projektu NOEL. 

 

V dalším bloku odpoledního programu vystoupil Mgr. Jaroslav Truneček z Pražské 

energetiky,a.s., který fundovaně a s velkým zaujetím seznámil kolegy s novým stavebním 

zákonem a jeho dopady do každodenní praxe v energetických společnostech.Jeho prezentace  

vyvolala bohatou diskusi, ve které se o své zkušenosti podělili i další kolegové. 

 

V podvečer se k setkání připojila i paní Susanne Fabry, vedoucí právního oddělení 

společnosti E.ON Česká republika,a.s., která se aktivně zapojila do diskuse.Vzhledem k tomu 

že je z Německa, přiměla účastníky semináře i ke komunikaci v angličtině a němčině, i když 

k překvapení účastníků již používá v komunikaci i češtinu.  

 

Dopolední program druhého dne setkání se stal příjemným překvapením.Hlavním bodem bylo 

vystoupení JUDr. Zdeňka Melichara, notáře v Českých Budějovicích, na téma „Úloha 

právníka při notářských úkonech v obchodních společnostech .“ Pan notář všechny přítomné 

přehledně a poutavě provedl činností notáře. Upozornil na možnosti využití notářských služeb 

i v méně tradičních oblastech, poskytl užitečné rady ze své praxe a též nastínil připravované 

změny. Jeho přednáška zaujala natolik, že byl obklopen pozornými posluchači i po jejím 

skončení . 

 

Odezva na průběh semináře byla velmi pozitivní a potvrdila, že tato setkání mají své důležité 

místo v pracovním životě právníků energetických společností . 

 

 

 

 

JUDr.Darina Vetyšková 

Pražská energetika, a.s. 

 


