
Podnikový právník 2012  
 
 
Jako každým rokem na jaře pořádala i letos Unie podnikových právníků České republiky dne 
5. dubna konferenci „Podnikový právník 2012“. 
 
Program byl již tradičně pestrý a bohatý.  
 
Úvodního slova se ujala prezidentka UPP ČR  JUDr. Marie Brejchová, LL.M., která 
účastníky přivítala a pozvala je na další připravované akce. 
 
První odborný blok patřil Prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. z Právnické fakulty UK v Praze 
s tématem „Otázky právní úpravy kapitálových společností s ohledem na rekodifikaci 
soukromého práva“. Nosným bodem přednášky byla nová právní úprava společnosti 
s ručením omezeným a akciové společnosti. Paní profesorka zdůraznila, že přijaté změny  
budou vyžadovat  zvýšené nároky na odborné zázemí dotčených subjektů. 
 
Další příspěvek s názvem „Česká společnost a politika“ přednesla Prof. PhDr. Vladimíra 
Dvořáková, CSc., vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze 
a předsedkyně Akreditační komise České republiky. Její vystoupení se setkalo s mimořádným 
ohlasem. Přednáška měla podnadpis: „7 mýtů české politiky, které nás vedou na scestí„ a ač 
obsah nebyl příliš povzbudivý, účastníci často souhlasně přikyvovali. Závěrem posluchačům 
sdělila dvě špatné zprávy: „1. Dobrý král Miroslav nepřijde, 2. Je to na nás“. Podle názoru 
paní profesorky další vývoj společnosti nebude jednoduchý. Vyhrazený čas nestačil k diskusi 
a paní profesorka byla nejaktivnějšími účastníky zajata i po dobu polední přestávky. 
 
Po obědě následovalo téma „Vymáhání práva EU v České republice“, se kterým vystoupil 
JUDr. Petr Bříza, LL.M. z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o. Přednáška 
byla velmi fundovaná a pečlivě připravená. 
 
Po krátké přestávce následoval JUDr. Petr Čech, LL.M.  odborný asistent z Právnické fakulty 
UK v Praze a spolupracovník AK Glatzová a spol. Vděčné posluchače upozornil na celkem 
28 aktuálních soudních judikátů, jak pohotově glosoval průvodce konferencí Mgr. Ondřej 
Běhal z Pražské energetiky, a.s.  
 
Poslední příspěvek patřil tématu „Jak přistoupit k implementaci rekodifikace soukromého 
práva v ČR v podmínkách obchodní korporace“, kterého se ujal JUDr. Juraj Szabó, PhD., 
vedoucí právního útvaru ČEZ, a.s. Pokud si někteří účastníci konference až do vyslechnutí 
prezentace kolegy mysleli, že je na analýzy a studium ještě dost času, pak je kolega z jejich 
omylu vyvedl. Upozornil je mimo jiné i na nutnost myslet na včasné plánování investic, které 
s sebou implementace nové právní úpravy nesporně přinese. 
 
Závěrem nezbývá než konstatovat, že nejen odborný program, ale i organizační zajištění 
konference bylo na vysoké úrovni. Za to patří poděkování realizačnímu týmu z řad UPP ČR, 
pohostinnosti Pražské energetiky, a.s., jejíž prostory jsou důstojným místem pro konání 
takovýchto setkání, a v neposlední řadě i generálnímu partnerovi letošní konference advokátní 
kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o. 
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