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Allen & Overy ve spolupráci s Unií podnikových právníků ČR Vás 
srdečně zvou na 13. ročník odborného semináře, jehož cílem je 
podat přehled právních změn přijatých v roce 2018. Zároveň 
upozorníme  
i na očekávané změny právních předpisů, které ovlivní Vaši profesi  
v nadcházejícím roce.  

7. prosince 2018 

 

  

Seminář se bude zabývat vývojem v oblasti českého a evropského práva, včetně shrnutí nejnovější 

judikatury. Budeme se soustředit především na otázky obchodního práva, pracovního práva, 

soutěžního práva, právní úpravy nemovitostí či oblasti sporné agendy.Vedle získání užitečných 

informací nabízí seminář účastníkům prostor k zodpovězení dotazů právními specialisty 

Allen & Overy. 

Účast na semináři je pro pozvané bezplatná.  

Místo konání 

Hotel Mandarin 
Oriental 

 

Datum a čas 

pátek 7. prosince 
2018 

 

RSVP 

Máte- li zájem se 
semináře zúčastnit, 

 



Nebovidská 459/1, 
Praha 1 

 

8.30 - 9.00 
Registrace 

9.00 - 13.30 
Přednáška 

Oběd 
 

prosíme o potvzení 
účasti 

 

 

  

RSVP 
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