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4. 10.	 	Aktuální	novinky	a	změny	českého	e-Governmentu
	 	Seminář	 zaměřený	 na	 aktuální	 legislativní	 návrhy	 v	oblasti	

e-Governmentu	 a	posuny	 výkladové	 praxe	 v	oblasti	 elektronic-
kého	právního	jednání

  	Korbel,	Kovář,	Amler	(HAVEL & PARTNERS)

   návrh zákona o právu na digitální služby, sněmovní tisk 447 
    návrh zákona, kterým se mění některé zákony v projektu 

SONIA – zavedení univerzální elektronické bankovní identity, 
sněmovní tisk 554

    návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní 
správy, sněmovní tisk 301 

    návrh novely daňového řádu – projekt Moje daně, sněmovní 
tisk 580

    návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací 
postupů orgánů veřejné moci

   aktuální stav projektů e-Sbírka a e-Legislativa
   změny v přístupu k biometrickému dynamickému podpisu
    aktuální judikatura a problémy výkladu elektronického podpisu 

a písemné formy
  diskuse

11. 10. 	Připravované	změny	v	úpravě	ochrany	spotřebitele
  Specializovaný	 kurz	 zaměřený	 zejména	 na	 judikaturu	 SD	 EU	

a	další	novinky	ve	stále	se	rozvíjející	oblasti	ochrany	spotřebitele;	
od	hlavního	odborníka	AKADEMIE	na	ochranu	spotřebitele,	spo-
lutvůrce	 právní	 úpravy	 v	OZ	 a	velkého	 komentáře	 pro	 všechny	
právníky	zabývající	se	oblastí	retailu

 Hulmák (HAVEL & PARTNERS)

   vymezení spotřebitele a slabší smluvní strany 
    zvláštní požadavky na smlouvy se spotřebiteli
    adhezní smlouvy
    obecné cenové limity, lichva, neúměrné zkrácení 
    rizika přezkumu cenových ujednání se spotřebiteli 
    zakázaná ujednání, překvapivé a nepřiměřené obchodní 

podmínky
    poplatková politika, možnosti zajištění
    ochrana spotřebitele v úvěrování (spotřebitelský úvěr)
    ochrana spotřebitele v korporátním právu
    diskuse, judikatura, příklady

11. 10. 	Dopravní	stavby	a	vodní	díla
  Komplexní	tematický	seminář	z	pohledu	veřejného	i	soukromého	

práva	na	právní	problematiku	dopravních	staveb	a	vodních	děl;	
od	hlavního	odborníka	AKADEMIE	na	věcná	práva,	spolutvůrce	
právní	úpravy	v	OZ	a	velkého	komentáře;	určeno	pro	projektanty,	
investory,	 vlastníky	 a	správce	 těchto	 staveb,	 pro	 zaměstnance	
územních	 samosprávných	 celků	 a	katastrálních,	 stavebních,	
vodoprávních	a	silničních	správních	úřadů

  Tégl	(HAVEL & PARTNERS)

    cesty, pozemní komunikace a jejich stavby
    letiště a letecké stavby
    dráhy, stavby dráhy, stavby na dráze
   vodní díla
    vlastnické a užívací vztahy
    návaznost jednotlivých předpisů na katastrální legislativu
    zákonná omezení vlastnického práva
    náhrady a bezdůvodné obohacení
    judikatura vysokých soudů 
   diskuse

18. 10. 	Insolvenční	novinky:	restrukturalizace	a	reorganizace
  Novinky	v	oblasti	formální	reorganizace	a	neformální	restruktura-

lizace,	zejména	nově	přijatá	směrnice	o	rámcích	pro	preventivní	
restrukturalizaci,	 druhé	 šanci	 a	opatřeních	 ke	 zvýšení	 účinnosti	
postupů	 restrukturalizace	 –	 možné	 dopady	 na	 stávající	 praxi	
a	srovnání	s	aktuální	právní	úpravou;	specializovaný	seminář	pro	
všechny	 právníky	 přicházející	 do	 styku	 s	insolvenčním	 právem,	
a	to	především	v	bankovní	a	transakční	praxi

  Sprinz,	Sedláček,	Rahm	(HAVEL & PARTNERS)

    aktuální judikatura v oblasti reorganizace
    problémy dnešní restrukturalizace – odpůrčí žaloby, problém 

černého pasažéra apod. 
    směrnice, její věcné důvody a základní pilíře
    očekávané dopady směrnice na stávající praxi
   diskuse

18. 10.  Procesní	změny	a	novinky	v	OSŘ	
  Seminář	 aktuální	 judikatury	 a	legislativy	 k	procesním	 otázkám	

v	civilním	 řízení	 soudním;	 od	 hlavní	 odbornice	 AKADEMIE	 na	
procesní	právo

 Šínová (HAVEL & PARTNERS)

    judikatura k předběžným opatřením
    judikatura k dokazování a řízení v prvním stupni
    judikatura k doručování
    judikatura k opravným prostředkům
    judikatura k výkonu rozhodnutí a exekučnímu řízení 
    přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu (aktuální 

problémy)
    zastavení exekuce (aktuální judikatura a výklad)
    připravované novelizace OSŘ a EŘ
    teritorialita soudních exekutorů
   diskuse

25. 10.  Open	source	(s)právně	a	prakticky	
 	Prakticky	zaměřený	seminář	na	open	source	problematiku	neu-

stále	 rostoucí	 na	 významu	 z	pohledu	 IT	 právníků	 a	specializo-
vaného	dodavatele;	seminář	pro	právníky,	odborníky	v	oblasti	IT	
i	poučené	uživatele

 Diblík,	Štarha,	Cholasta	(HAVEL & PARTNERS)
 Hejkal	(Ultimum Technologies)

    orientace v open source pojmech (free software, open source 
software, veřejné licence)

   veřejné licence a kde se s nimi lze sekat 
    smlouvy a open source, důsledky porušení licenčních podmínek
    praktické příklady smluvních ustanovení pro open source licence
    významné soudní případy 
    zkušenosti specializovaného open source dodavatele
   open source software a jeho výhody
    praktické tipy pro open source dodávky a jejich projektové řízení
    rizika použití open source (cena, dostupnost odborníků atd.)
   diskuse
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25. 10.  Výklad	smluv	a	jejich	změny	v	čase
 	Vzdělávací	 seminář	 pro	 všechny	 právníky,	 kteří	 se	 zabývají	

smlouvami;	 od	 autora	 knihy	 Metodologie	 nalézání	 práva	 a	vel-
kého	komentáře	k	občanskému	zákoníku

  Melzer	(HAVEL & PARTNERS)

   obecné principy výkladu právních jednání
    používání výkladových metod pro výklad právních předpisů
    specifika výkladu smluv
    předběžné dohody a smlouvy o budoucí smlouvě
    předsmluvní odpovědnost 
    změny závazků a změny smluv
    změna okolností (clausula rebus sic stantibus)
    nemožnost plnění a související otázky
   odporovatelnost
   diskuse

1. 11.  Novela	zákona	o	registru	smluv	a	vybrané	otázky	
ochrany	informací

  Seminář	 zaměřený	 na	 aktuální	 novelu	 zákona	 o	registru	 smluv	
účinnou	od	1.	11.	2019	–	vybrané	sporné	otázky	aplikace	práva	
v	oblasti	uveřejňování	smluv	a	judikaturu	k	ochraně	informací;	od	
specialistů	HAVEL	&	PARTNERS	pro	všechny	povinné	subjekty	
a	jejich	smluvní	partnery

  Korbel/Štarha/Hradilek	(HAVEL & PARTNERS)

   změny registru smluv vyvolané novelou č. 177/2019 Sb.
    změny informačního práva vyvolané novelou č. 111/2019 Sb.
    změny v okruhu povinných subjektů v recentní judikatuře
    ochrana informací ve smlouvě a v metadatech
    změny závazků a změny smluv 
    neúčinnost smluv, zpětná účinnost
    neplatnost smluv, faktická plnění
    narovnání, vypořádání bezdůvodného obohacení
    uplatňování nároků z neuveřejnění, první soudní spory
   diskuse

1. 11.  Aktuální	judikatura	k	náhradě	újmy	a	bezdůvodného	
obohacení

	 	Seminář	 aktuální	 judikatury	 (zejména	 senátu	 NS	 ČR	 25	 Cdo)	
k	náhradě	újmy	a	bezdůvodného	obohacení	zaměřený	na	otázky	
vznikající	 při	 činnosti	 podnikatelů	 a	obchodních	 korporací;	 od	
hlavního	odborníka	AKADEMIE	na	závazky	z	deliktů,	spolutvůrce	
právní	úpravy	v	OZ	a	velkého	komentáře

  Melzer	(HAVEL & PARTNERS)

   vztah náhrady škody a bezdůvodného obohacení
    judikatura k pojetí škody, včetně ušlého zisku
    judikatura k odpovědnosti za pomocníka 
    judikatura k problematice informovaného souhlasu
    judikatura ke kauzalitě a k míře důkazu
    judikatura k předsmluvní odpovědnosti
    judikatura k provozní odpovědnosti a zvláštním typům provozu
    judikatura k určování výše škody a bezdůvodného obohacení
    judikatura k nárokům tzv. sekundárních obětí 
    judikatura k promlčení 
   diskuse

8. 11.  Obživlé	GDPR	aneb	vývoj	interpretace	v	čase	–	
rozhodovací	praxe	v	klíčových	otázkách	ochrany	
osobních	údajů

  Kazuisticky	pojatý	seminář	určený	primárně	pro	interní	compliance	
specialisty	 a	pověřence;	 od	 specialistů	 HAVEL	 &	 PARTNERS	
na	 ochranu	 osobních	 údajů	 a	společnosti	 FairData	 poskytující	

externí	služby	DPO	o	vývoji	interpretace	GDPR	ve	světle	stanovi-
sek	a	rozhodnutí	dozorových	orgánů	a	judikatury	–	pokuty,	kom-
parace	 vnímání	 ochrany	 osobních	 údajů	 ve	 vybraných	 zemích	
EU	se	zaměřením	na	rozsah	a	výši	udělených	sankcí;	posun	ve	
vnímání	 kamerových	 systémů,	 využití	 nových	 technologických	
řešení	prismatem	vyvažování	zájmů

	 	Otevřel,	Zahradníček	(HAVEL & PARTNERS, FairData) 

    CCTV (kamerové záznamy, směrnice, DPIA)
    biometrické osobní údaje 
    využití nových technologických řešení
    zabezpečení osobních údajů
    váha právních základů zpracování
    balanční testy
    sankce a jejich srovnání v rámci EU
   diskuse

8. 11.  Řešení	mezinárodních	obchodních	sporů
  Odpovědi	na	otázky,	jak	správně	a	efektivně	řešit	obchodní	spory	

v	mezinárodním	obchodním	styku	–	jaké	zvolit	sudiště	(soud,	arbi-
tráž,	med-arb	aj.),	na	co	si	dát	pozor	při	volbě	práva,	jak	správně	
řešit	 spory	 se	 zahraničními	 obchodními	 partnery	 před	 českými	
i	zahraničními	 soudy,	 kdy	 je	 mezinárodní	 obchodní	 arbitráž	
vhodná	(jaká	skýtá	rizika	a	na	co	si	dát	pozor	při	sjednání	meziná-
rodní	rozhodčí	doložky);	jakou	ochranu	nabízí	platné	mezinárodní	
dohody	o	ochraně	investic	a	jak	podle	nich	probíhá	investiční	arbi-
tráž	proti	cizímu	státu;	jak	probíhá	výkon	cizích	soudních	rozhod-
nutí	a	rozhodčích	nálezů	v	ČR	a	českých	v	zahraničí

 Sedláček,	Sprinz,	Sturm,	Ráž,	Cienciala	(HAVEL & PARTNERS)

   volba sudiště a volba práva
    spory se zahraničními obchodními partnery před českými 

i zahraničními soudy
    mezinárodní obchodní arbitráž
    mezinárodní ochrana investic a investiční arbitráž
    budoucnost intraunijních dohod po přelomovém rozhodnutí 

SDEU ve věci Slovensko vs. Achmea 
    výkon cizích soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v ČR
    výkon českých soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů 

v zahraničí
   diskuse

15. 11.  BREXIT
  Seminář	na	téma	právních	dopadů	brexitu,	jejich	řešení,	eliminace	

či	využití	jako	příležitosti;	od	specialistů	HAVEL	& PARTNERS	na	
právo	EU,	mezinárodní	právo,	pracovní	právo,	 smlouvy,	 soudní	
spory,	arbitráže	a	insolvence

  Cienciala/Sedláček/Sturm/Sprinz,	Koval/Plešková,	Kadlec 
(HAVEL & PARTNERS)

    právní význam britského referenda, předběžná dohoda s EU, 
Grievův dodatek, stanovisko SD EU k čl. 50 a výsledné ne/
řešení k 31. 10. 2019

    český zákon o brexitu
    ne/existence jednotného trhu a celní unie
    dopady na volný pohyb, pobyt a zaměstnávání občanů
    dopady na obchodní korporace a jejich práva duševního vlastnictví
    dopady na dodavatelsko-odběratelské vztahy
    dopady na hospodářskou soutěž, veřejnou podporu 

a vzájemnou účast ve veřejných zakázkách
    dopady na řešení sporů (soudní řízení a obchodní arbitráže)
    dopady na vzájemné uznávání a výkon rozhodnutí 

a rozhodčích nálezů
    dopady na ochranu investic, investiční arbitráže a insolvence
   diskuse
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15. 11.  	Správa	a	ochrana	majetku	nejen	prostřednictvím	
svěřenských	fondů

  Seminář	vhodný	zejména	pro	podnikatele,	vlastníky	společností	
a	specialisty	 private	 banking	 zajímající	 se	 o	efektivní	 a	bez-
pečnou	 správu	 privátního	 či	 rodinného	 majetku;	 od	 specialistů	
HAVEL	&	PARTNERS	na	privátní	klienty,	svěřenské	 fondy,	 fun-
dační	a	korporátní	struktury	a	daňové	právo

  Neveselý/Krámek/Nečas,	Žaloudek/Bureš	(HAVEL & PARTNERS)

   svěřenské fondy a jejich prudký rozvoj v posledních letech
    limity přímého vlastnictví majetku, SJM a dědického práva
    nové příležitosti ochrany a správy majetku
    nejčastější podoby svěřenských fondů a aktuální trendy
    prostředky kontroly správy majetku ve svěřenském fondu
    daňové aspekty svěřenských fondů
    praktické problémy svěřenských fondů a jejich řešení
    první judikatura a budoucí legislativní vývoj
    rodinné nadace a nadační fondy
    jiné formy ochrany a správy majetku
   diskuse

15. 11.  Nový	zákon	o	znalcích	a	využívání	znalců
  Seminář	 ke	 zcela	 novému	 zákonu	 o	znalcích,	 který	 schválil	

Parlament;	 změny	 v	organizaci	 znalectví	 a	ve	 veřejnoprávních	
a	soukromoprávních	 ústavech,	 novinky	 ve	 správním	 trestání	
a	oznamovacích	 povinnostech	 orgánu	 veřejné	 moci;	 využívání	
znalců	 v	soudním	 řízení	 od	 soudního	 znalce	 a	specialistky	 na	
soudní	 řízení	pro	všechny	právníky	zabývajícími	se	znalectvím,	
dokazováním	a	soudními	spory

  Křístek	(MOORE STEPHENS ZNALEX) 
Šínová (HAVEL & PARTNERS)

    základní změny v organizaci znalectví
    znalecká obec a riziko nového zákona
    jmenování znalce
    veřejnoprávní a soukromoprávní ústav
   správní trestání
    oznamovací povinnost orgánu veřejné moci
    efektivní využívání znalců v soudním řízení 
    judikatura k dokazování znaleckými posudky
   diskuse

22. 11.  Aktuální	návrh	zákona	o	hromadných	žalobách
  Seznámení	 s	aktuálním	 návrhem	 právní	 úpravy	 hromadných	

žalob;	rozbor	příležitostí	a	rizik,	které	návrh	přináší	pro	podnikání	
obchodních	 korporací	 v	retailovém	 sektoru	 B2C,	 zejména	 pro	
právníky	velkých	korporací,	 organizace	spotřebitelů	a	advokáty;	
představení	 „litigation	 PR“	 jako	 specializované	 formy	 krizové	
komunikace	probíhající	v	těsné	součinnosti	s	právní	pomocí

 Šínová,	Sedláček,	Hulmák,	Rajdová,	Dvořáková 
 (HAVEL & PARTNERS), Novák (Litigo Communications)

    schválený věcný záměr a principy navrhovaného zákona 
o hromadných žalobách

    aktuální stav projednávání paragrafového znění zákona
    stav právní úpravy a zkušenosti ze zahraničí
    návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu 

kolektivních zájmů spotřebitelů 
    opt in vs. opt out režim
    účastníci řízení, správce skupiny, právní zástupci
    vedení řízení, rozhodnutí a jeho účinky, náklady řízení 
    compliance, prevence, právní obrana
    využití postupů public relations k ochraně zájmů a pověsti 

žalovaných obchodních korporací, případové studie
    právní a komunikační podpora účastníků řízení 
   diskuse

22. 11.  Zaměstnávání	cizinců
  Reakce	na	velmi	aktuální	 téma	zaměstnávání	cizinců	v	ČR	 i	na	

vysílání	 českých	pracovníků	do	zahraničí;	praktické	zkušenosti,	
poznatky	a	právní	poradenství;	od	specialistů	z	oddělení	pracov-
ního	práva	HAVEL	&	PARTNERS

 Plešková,	Kaufmanová,	Koval	(HAVEL & PARTNERS)

    volný pohyb zaměstnanců v rámci EU
    obecné požadavky na pohyb zaměstnanců mimo EU
    zaměstnávání občanů ČR v zahraničí
    zaměstnávání cizinců v ČR
    průvodce povolovacími procesy pro zaměstnávání cizinců
    státní podpora zaměstnávání cizinců – Program kvalifikovaný 

a vysoce kvalifikovaný zaměstnanec 
    agentury a zprostředkovatelé zaměstnání, smluvní zajištění
    zdravotní a sociální zabezpečení
    daňové konsekvence
   diskuse

28. 11.  	Aktuální	otázky	zadávání	veřejných	zakázek
  Seminář	aktualit,	nových	výkladů,	zkušeností	a	judikatury	k	zadá-

vacím	 směrnicím	 a	ZZVZ;	 od	 specialistů	 na	 veřejné	 zakázky	
z	pobočky	HAVEL	&	PARTNERS	v	Brně

 Derková/Kopecká	(HAVEL & PARTNERS)

    aktuální výklady a rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek – co 
nového a důležitého je dobré vědět

    elektronizace veřejných zakázek a související otázky v praxi 
z pohledu zadavatelů i dodavatelů

    jak nastavit, prokázat a posoudit splnění podmínek účasti, 
včetně kvalifikace, použití jednotného evropského osvědčení 
a obnovení způsobilosti dodavatele

    změny závazků ze smluv – co je a není dovoleno
    stručný přehled možností čerpání dotací se zaměřením na 

aktuální složení účastníků semináře
   diskuse

29. 11.  	Veřejné	zakázky	v	oblasti	IT
  Jak	úspěšně	a	efektivně	zadat	veřejnou	zakázku	v	oblasti	 infor-

mačních	 technologií;	 od	 specialistů	 HAVEL	 &	 PARTNERS	 na	
veřejné	zakázky	v	sektoru	ICT

  Čurilla,	Havlová,	Kadlec,	Štarha	(HAVEL & PARTNERS)

    praktické řešení typických problémů, které při zadávání mohou 
nastat

    volba druhu zadávacího řízení, aby co nejlépe vyhovoval 
Vašim potřebám a zároveň se jim flexibilně přizpůsobil

    nastavení smluvních podmínek bezpečně, ale přijatelně pro 
obě smluvní strany

    nastavení kritérií pro výběr dodavatele, aby byl vybrán ten 
nejkvalitnější a nejvýhodnější

    předcházení vendor lock-inu aneb jak se nedostat do 
začarovaného kruhu, případně jak z něho ven

BRNO



PLÁN SEMINÁŘŮ 2019

AKADEMIE HAVEL & PARTNERS, s. r. o. | www.havelpartners.cz/akademie | akademie@havelpartners.cz | tel.: +420 255 000 111
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 028 90 895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225035

5

29. 11.  	Nájem,	podnikatelský	nájem	a	pacht
  Specializovaný	občanskoprávní	seminář	aktualit,	nových	výkladů,	

judikatury	 a	zkušeností	 k	frekventovaným	 otázkám	 užívacích	
práv	se	zaměřením	na	nájem,	podnikatelský	nájem	a	pacht;	od	
hlavního	 odborníka	 AKADEMIE	 na	 nájem,	 spolutvůrce	 právní	
úpravy	v	OZ	a	velkého	komentáře

 Hulmák (HAVEL & PARTNERS)

    výklad právní úpravy nájmu a otázek vznikajících v praxi
    nájem neexistující věci, nájem části věci
    zápis nájmu do veřejného seznamu a jeho důsledky
    práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
    změny předmětu nájmu
    skončení nájmu
    podnikatelský nájem a jeho rozlišení od pachtu 
    pacht, pacht závodu
    nájem a pacht jako právní titul pro výstavbu
    sporné otázky, výklad, judikatura
   diskuse

6. 12.  	Novinky	v	soutěžním	právu
  Již	11.	pravidelný	seminář	aktualit	soutěžního	práva	a	ekonomie;	

od	týmu	specialistů	skupiny	Competition	vedeného	bývalým	mís-
topředsedou	ÚOHS

 Neruda,	Gachová,	Šimeček	(HAVEL & PARTNERS)

    shrnutí aktuálního vývoje soutěžního práva v ČR a EU  
– legislativa, soft law, rozhodovací praxe

    nové trendy soutěžního práva
    aktuální judikatura SD EU
    diskuse, případy, polemika

6. 12.  	Materiální	publicita	katastru	nemovitostí
  Tematický	seminář	zaměřený	na	otázky	praktických	dopadů	mate-

riální	publicity	katastru	nemovitostí	pro	všechny	právníky	v	oblasti	
nemovitostí;	od	hlavního	odborníka	AKADEMIE	na	katastr	nemo-
vitostí	a	věcná	práva,	spolutvůrce	právní	úpravy	v	OZ	a	velkého	
komentáře

 Tégl	(HAVEL & PARTNERS)

    základní ideová východiska § 984 OZ
    rozpor mezi skutečností a zápisem
    smluvní nabytí práva na základě platného titulu
    absence identity zcizitele a nabyvatele
    způsobilé právo, resp. způsobilý knihovní objekt
    nabytí od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu
    úplatnost nabytí
    dobrá víra nabyvatele
    absence výjimky dle § 984 odst. 2 a absence včasné žádosti 

o poznámku spornosti dle § 986
    judikatura, příklady, diskuse

13. 12.  	Aktuální	návrh	nového	stavebního	zákona
  Autorský	 výklad	 principů	 rekodifikace	 veřejného	 stavebního	 práva	

a	paragrafového	 znění	 nového	 stavebního	 zákona,	 který	 má	 být	
v	prosinci	2019	již	v	připomínkovém	řízení;	od	specialistů	na	stavební	
právo	HAVEL	&	PARTNERS,	kteří	se	podílejí	na	přípravě	zákona

 Korbel/Hlavička/Buryan/Fikar/Petrová	(HAVEL & PARTNERS)

    aktuální stav reformy veřejného stavebního práva
    aktuální urychlovací novela stavebního zákona
    principy rekodifikace veřejného stavebního práva podle 

schváleného věcného záměru vládou
    aktuální návrh paragrafového znění nového stavebního 

zákona a doprovodných novel
    institucionální změny – nová soustava státní stavební správy
    zrušení závazných stanovisek a integrace dotčených orgánů 
    změny v oblasti územního plánování
    jednotné řízení o povolení stavby a další procesní změny 
    změny stavebního práva hmotného a technických norem
    změny v soudním přezkumu
    očekávaný postup legislativního procesu
   diskuse

13. 12.  	Daňové	zkušenosti	2019	a	daňové	novinky	2020
  Výklad	hlavních	novelizovaných	ustanovení	pro	rok	2020	v	oblasti	

daně	z	příjmů	(např.	zapracování	závěrů	směrnice	ATAD),	daně	
z	přidané	 hodnoty	 a	připomenutí	 nejdůležitějších	 změn	 daňové	
legislativy	 v	roce	2019	v	návaznosti	 na	podávání	daňového	při-
znání	za	rok	2019;	informace	vydané	GFŘ,	závěry	koordinačních	
výborů	a	judikatury	NSS	a	SD	EU

  Houska,	Linx	(MOORE STEPHENS),  
Žaloudek	(HAVEL & PARTNERS)

    daň z příjmů právnických osob – změny pro rok 2020
    daň z přidané hodnoty – změny pro rok 2020
   EET
    přehled nejdůležitějších změn roku 2019 v návaznosti na 

podávání daňového přiznání za rok 2019
    aktuální a zásadní informace vydané GFŘ
    závěry z koordinačních výborů
    judikatura NSS a SD EU
   diskuse
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4. října Aktuální novinky a změny českého e-Governmentu

11. října Připravované změny v úpravě ochrany spotřebitele

11. října Dopravní stavby a vodní díla

18. října Insolvenční novinky: restrukturalizace a reorganizace

18. října Procesní změny a novinky v OSŘ

25. října Open source (s)právně a prakticky

25. října Výklad smluv a jejich změny v čase

1. listopadu Novela zákona o registru smluv a vybrané otázky ochrany informací

1. listopadu Aktuální judikatura k náhradě újmy a bezdůvodného obohacení

8. listopadu Obživlé GDPR aneb vývoj interpretace v čase – rozhodovací praxe 
v klíčových otázkách ochrany osobních údajů

8. listopadu Řešení mezinárodních obchodních sporů

15. listopadu BREXIT

15. listopadu Správa a ochrana majetku nejen prostřednictvím svěřenských fondů

15. listopadu Nový zákon o znalcích a využívání znalců

22. listopadu Aktuální návrh zákona o hromadných žalobách

22. listopadu Zaměstnávání cizinců

29. listopadu Veřejné zakázky v oblasti IT

29. listopadu Nájem, podnikatelský nájem a pacht

6. prosince Novinky v soutěžním právu

6. prosince Materiální publicita katastru nemovitostí

13. prosince Aktuální návrh nového stavebního zákona

13. prosince Daňové zkušenosti 2019 a daňové novinky 2020
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28. listopadu Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek
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