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1. 11.

Zahajovací
tisková konference

7. 11.

Právnická konference:
Vymahatelnost práva v ČR

info

9.30–11.00

Tiskový brieﬁng se snídaní.

9.00–17.00

Hlavní referáty předních odborníků a moderovaná diskuse k nim. Téma: mechanismy vymahatelnosti práva, limity práva jako nástroje regulace, selhávání práva, atd. Hlavním garantem konference je katedra
práva Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. Záštitu převzal ministr spravedlnosti ČR
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

12. 11.

Právnická ﬁrma roku

19.00–24.00

Vyhlášení výsledků ﬁremního žebříčku advokátních kanceláří, pořádaného samostatně vydavatelstvím
EPRAVO.CZ, a. s. Cílem tohoto žebříčku je zjednodušit potenciálním klientům volbu advokátní kanceláře
působící v České republice a vytvořit českou protiváhu zavedených mezinárodních žebříčků. Záštitu převzali předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas a ministr spravedlnosti ČR JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

13. 11.

Interdisciplinární konference:
K problematice korupce

10.00–16.00

Historické shrnutí protikorupčních požadavků, jejich vyhodnocení a diskuse o nejvýznamnějších problémech s korupcí spojených. Hlavním garantem konference je Vysoká škola mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o. p. s.

15. 11.

Kulatý seminární stůl:
Právo a cestování

14.00–17.00

Moderovaná diskuse. Téma: základní aktuální otázky a způsoby jejich řešení (cestovní smlouva, cestovní pojištění, odpovědnost, negativní jevy spojené s cestováním, připravovaná nová úprava cestovního
ruchu atd.). Hlavním partnerem kulatého stolu je česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Záštitu
převzal Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel CzechTourism.

20. 11.

Kulatý seminární stůl:
Aktuální právní problémy
sociální politiky

14.00–17.00

Moderovaná diskuse. Téma: sociální dávky, sociální služby, systém poskytovatelů sociální péče, otázky rodiny, generační solidarita atd. Podporu kulatému stolu přislíbila Právnická fakulta UK v Praze, předběžný
souhlas s poskytnutím záštity vyslovil veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský.

Právnický klub:
22. 11.
Právnický stav
17.00–22.00
– spolupráce právnických profesí

Odborná diskuse v komorním prostředí. Téma: historické kořeny právnického stavu, aktuální situace v jednotlivých právnických profesích, možnosti a meze spolupráce, související otázky odpovědnosti, etiky,
dvacet let vývoje samostatného českého práva atd. Záštitu akce převezme prezident Soudcovské unie
JUDr. Tomáš Lichovník.

29. 11.

Odborná debata:
Vývoj, stav a perspektivy
pražské justice

10.00–12.00

30. 11.

Závěrečná tisková konference

10.00–12.00

1. 12.

Reprezentační ples
Městského soudu v Praze

19.00–24.00

Hlavní hosté představí informace o vývoji pražského soudnictví v uplynulých dvaceti letech, jeho současném stavu a předpokládaných perspektivách. Debatu zaštiťuje předseda Městského soudu v Praze.

Tisková konference se zhodnocením průběhu PPP 2012 a s publikací závěrů.
Tradiční ples pořádaný HBT ve spolupráci s Městským soudem v Praze a partnery.

Informace poskytuje Havlíček Brain Team
– Alena Malátová, sekretariat@brainteam.cz, Markéta Pospíšilová, pospisilova@brainteam.cz.
Pracovní verze programu Pražského právnického podzimu 2012 k 15. 10. 2012. Změna programu vyhrazena.

