ZVEME VÁS NA

Předvánoční eseminář 2021
Jaké právní změny byly letos přijaty a jaké nás čekají v
2022?

Jako každoročně Vám tým Allen & Overy přináší ucelený pohled na vývoj českého a
evropského práva, včetně shrnutí nejnovější judikatury.
V rámci virtuálního semináře, který pořádáme ve spolupráci s Unií podnikových
právníků ČR, Vás přednášející seznámí se zásadními aktualitami z oblasti
obchodního, pracovního a soutěžního práva, právní úpravy nemovitostí či řešení sporů.
Celý program bude rozdělen do několika částí. Na konci každé části bude prostor pro
diskusi. Dotazy lze zaslat předem v rámci registrace anebo lze využít funkci Q&A v
průběhu živého přenosu.
RSVP

Místo konání

Datum a čas

RSVP

Online  živý přenos

Pátek 3. prosince 2021 od
9.30 do 13.00 hodin

Prosíme o potvrzení
účasti do pondělí 29.
listopadu 2021

Moderátoři

Prokop Verner

Petr Vybíral

Managing Partner

Partner

Bio zde →

Bio zde →

Virtuální seminář je bezplatný a proběhne v češtině. Registrací dává účastník souhlas k
zaznamenání živého přenosu.
V případě dalších dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit zde.
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Bližší informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jsou k dispozici v našich aktuálních
interních pravidlech o nakládání s osobními údaji .
Abychom Vám mohli poskytovat informace, které pro Vás budou zajímavé, zaznamenáváme, zda
kliknete na odkazy v našich marketingových emailech, a internetové stránky, které tak navštívíte. Tyto
informace a Vaše reakce na naše marketingové emaily můžeme použít ke stanovení toho, jaké
marketingové materiály Vám budeme posílat v budoucnu. Více informací najdete v našem předpisu o
ochraně soukromí.
Allen & Overy nemonitoruje ani neudržuje odkazy na internetové stránky třetích stran, které jsou
uvedeny v tomto sdělení. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za případnou ztrátu utrpěnou na základě
přístupu k těmto internetovým stránkám nebo v souvislosti s tímto přístupem.
Allen & Overy znamená Allen & Overy LLP nebo její přidružené kanceláře. Aktuální seznam kanceláří
Allen & Overy je k dispozici zde. Allen & Overy LLP je právnická osoba s ručením omezeným zapsaná v
Anglii a Walesu pod číslem OC306763. Allen & Overy LLP je držitelem oprávnění vystaveného
Orgánem pro regulaci solicitorů Anglie a Walesu a je jím regulována.
Výraz partner označuje společníka Allen & Overy LLP nebo jejího zaměstnance či konzultanta s
příslušným postavením a kvalifikací nebo osobu s příslušným postavením v jedné z přidružených
kanceláří Allen & Overy LLP. Seznam společníků Allen & Overy LLP a osob, které nejsou společníky,
ale jsou označeny jako partneři, je k nahlédnutí v našem sídle na adrese One Bishops Square, Londýn
E1 6AD.
allenovery.com
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