
Podzimní seminář energetických společností 
 
K začátku října již tradičně patří „Podzimní seminář právníků energetických společností“, 
který letos Unie podnikových právníků ČR pořádala ve spolupráci se společností MVV 
Energie CZ a.s. Právníci se setkali v překrásném prostředí ranče Malevil v Heřmanicích 
v Lužických horách ve dnech 2. – 3. října 2012. 
 
Program byl opět nabitý. Především byla ve všech pádech skloňována „rekodifikace“. 
V kuloárech se diskutovalo na téma, jak vše dopadne, posune se termín účinnosti nového 
občanského zákoníku nebo ne? Jak a kde začít? Na některé otázky odpověděli přednášející ve 
svých příspěvcích. 
 
Rekodifikace byla předmětem hlavního příspěvku prvního dne semináře, kdy s přednáškou 
„Rekodifikace – vybrané novinky v právní úpravě akciové společnosti“ vystoupil oblíbený a 
častý účastník seminářů UPP JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. Jeho přednáška byla velmi 
obsáhlá a podnětná, v závěru obsahovala i doporučení pro budoucí úpravu stanov akciových 
společností. 
 
S novinkami v energetické legislativě a problematikou  dohledu ERÚ seznámil přítomné 
v podvečerních hodinách Mgr. Antonín Panák.  
 
Poslední blok potom patřil advokátům z AK Clifford Chance, Praha, JUDr. Petru 
Zákouckému, LL.M. a JUDr. Janu Bílkovi, kteří si připravili  prezentaci na téma „Veřejné 
zakázky z pohledu sektorového zadavatele“. Již poněkud unavené, ale stále pozorné 
posluchače na závěr probral kvíz z aktuální evropské a české judikatury, 
 
Druhý den semináře zahájila JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. s tématem „Uzavírání smluv a 
jejich změna po rekodifikaci“. Kolegyně prokázala své pedagogické zkušenosti (kromě MVV 
Energie CZ a.s. působí i na PF UK Praha) a přehledně a srozumitelně přiblížila změny 
v oblasti uzavírání smluv v novém občanském zákoníku. 
 
V posledním vystoupení R. Kotlaba a I. Fara, prezentovali  výsledky CMS European M&A 
Study 2012 a na jejich základě upozornili na nové trendy v transakčních dokumentech. 
 
Přednášková část semináře v poledne úspěšně skončila, ale pro některé z nás program 
pokračoval. Garant akce Kateřina Eichlerová zajistila pro zájemce exkurzi do teplárenského 
areálu Stará Lípa v České Lípě, kde probíhá kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Ti z nás, 
kteří vydrželi, nelitovali. Návštěva začala osobním přivítáním předsedkyně představenstva 
ČESKOLIPSKĚ TEPLÁRENSKÉ a.s., Ing. Jitky Holáčkové. Zasvěcený výklad pana Ivana 
Urbana, místopředsedy představenstva, při samotné prohlídce areálu byl nakonec správnou 
tečkou za letošním setkáním. 
 
Závěrem je třeba poděkovat prezidentce UPP Marii Brejchové za podporu těchto seminářů, a 
v neposlední řadě také kolegyni Kateřině Eichlerové, která se spolupořádání semináře ujala 
s nesmírnou odpovědností a zaujetím, což se projevilo na jeho bezchybném průběhu.    
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