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Pravidelné setkávání právníků
PPP 2016 je koncipován jako čtvrtý ročník celostátní akce právnického stavu,
jejímž smyslem je vytvořit novou pravidelnou platformu pro pracovní a společenská setkávání právníků
bez ohledu na hranice vymezující právnické profese.
Završení právnické sezóny
PPP 2016 je symbolickým završením „právnické sezóny“ a příležitostí k bilancování a ocenění.
Právnická stavovská čest
PPP 2016 přispívá k vytváření pozitivní atmosféry hrdosti na příslušnost k právnickému stavu (stavovská čest).
Rozvoj právnického myšlení
Odborné akce tvořící podstatnou část programu PPP 2016 usilují o formulaci významných doktrinárních názorů
právní ﬁlozoﬁe, teorie, legislativy a praxe a jejich publikaci na úrovni odborné i obecně mediální.
Výstupy z projektu budou zveřejněny ve sbornících a právnických časopisech.

1. 11. – 1. 12. 2016

Pražský právnický podzim 2016
Orientační program PPP 2016

07. 04. 2016 – Regulace spotřebitelských úvěrů (sympozium)
21. 06. 2016 – Exekuční judikatura (sympozium)
23. 06. 2016 – Svoboda člověka a její hranice (právnický klub)
08. 09. 2016 – Rodina v českém právu (sympozium)
22. 09. 2016 – Aktuální právní otázky českého školství (sympozium)
25. 10. 2016 – Právní úskalí drobného a středního podnikání (konference)
01. 11. 2016 – Aktuální otázky znaleckého práva (kulatý stůl)
08. 11. 2016 – Ústava „de iure“ a „de facto“ (konference)
10. 11. 2016 – Aktuální právní otázky českého zdravotnictví (kulatý stůl)
11. 11. 2016 – Aktuální otázky civilního procesu (sympozium)
16. 11. 2016 – Aktuální otázky trestního procesu (sympozium)
22. 11. 2016 – Aktuální otázky rozhodčího řízení (sympozium)
24. 11. 2016 – e-Government (konference)
24. 11. 2016 – Perspektivy lidských práv (právnický salon)
29. 11. 2016 – Etika a právo v exekucích (konference)
01. 12. 2016 – Právo a retroaktivita myšlení (právnický klub)
Stav k 20. 4. 2016.
Změna programu vyhrazena.

Zakladatelem Pražského právnického podzimu je JUDr. Karel Havlíček.
Nakladatelství Havlíček Brain Team působí jako organizační základna projektu.
Generální záštitu projektu převzal
Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr ﬁnancí ČR
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