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Pravidelné setkávání právníků
PPP 2013 je koncipován jako druhý 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 2013 je symbolickým završením „právnické sezóny“ a příležitostí k bilancování a ocenění.
Součástí druhého ročníku projektu je vyhlášení právnické literární ankety Verba movent.
Právnická stavovská čest
PPP 2013 přispívá k vytváření pozitivní atmosféry hrdosti na příslušnost k právnickému stavu (stavovská čest).
Rozvoj právnického myšlení
Odborné akce tvořící podstatnou část programu PPP 2013 usilují o formulaci významných doktrinárních názorů
právní ﬁlozoﬁe, teorie, legislativy a praxe a jejich publikace na úrovni odborné i obecně mediální.
Výstupy z projektu budou zveřejněny ve sbornících a právnických časopisech.

1. 11. – 7. 12. 2013

Pražský právnický podzim 2013
Zakladatelem Pražského právnického podzimu je JUDr. Karel Havlíček.
Nakladatelství Havlíček Brain Team působí jako organizační základna projektu.

Hlavní partneři PPP 2013

Soudcovská unie
České republiky

Magistrát
hlavního města Prahy

Hlavní mediální partner PPP 2013

Partnerství a spolupráce PPP 2013
Městský soud v Praze, Právnická fakulta UK v Praze, ČAK – regiony Praha a Střední Čechy,
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Unie podnikových právníků, Spolek českých právníků Všehrd,
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, p. o., ČEPS, a. s., Alltoys, s. r. o.,
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s. r. o., Newton Technologies, a. s.,
Univerzita Hradec Králové, Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s.,
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., Institut mezioborových studií,
Ústav práva a právní vědy, o. p. s., právní a informační portál EPRAVO.CZ, Wolters Kluwer ČR, a. s.,
advokátní kanceláře a advokáti prof. JUDr. Alexander Bělohlávek, JUDr. Marie Cilínková,
JUDr. Marek Görges, JUDr. Anna Márová, JUDr. Jiří Polanský,
exekutorské úřady Praha 5 a Přerov, Beroun Golf Resort, a. s.,
Agentura NKL Žofín, Gastro – Žofín, s. r. o., Grafotechna, s. r. o.

Záštita projektu PPP 2013
JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy (společenská část PPP 2013)
Mgr. Lukáš Manhart, radní a předseda právní komise Rady hl. m. Prahy (odborná část PPP 2013)
Záštita akcí PPP 2013
Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti (Přiměřenost právní regulace)
prof. JUDr. Alexander Bělohlávek, Ph.D., advokát (Soudní a mimosoudní rozhodování sporů)
plk. Mgr. Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR (Současnost a perspektivy českého vězeňství)
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK v Praze (Právní projekce generačních problémů)
JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR (Právnický salon: Právo jako literatura)
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce lidských práv (Právní projekce generačních problémů)
JUDr. Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze (XIII. reprezentační ples Městského soudu v Praze)
Ing. Rostislav Vondruška, Ph.D., ředitel CzechTourism (Bariéry cestovního ruchu)
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09.00–10.00

Tiskový brieﬁng.

14.00–18.00

Moderovaná diskuse zabývající se otázkami bariér v cestovním ruchu a způsoby jejich řešení
(cestovní smlouva, cestovní pojištění, odpovědnost, negativní jevy spojené s cestováním atd.). Diskutovány budou výhody a negativa globalizace, komunikace, jednotné Evropy a střetu svobody
a bezpečí. Volné pokračování právnických diskusí o cestovním ruchu navazuje na kulatý stůl, který
byl zařazen do PPP 2012. Hlavním partnerem kulatého stolu je Česká centrála cestovního ruchu –
CzechTourism.

09.00–18.00

Velká právnická konference. Téma: Přiměřenost právní regulace je jedním z klíčových faktorů tvorby
moderního právního řádu. České právo se vyznačuje nízkým respektem k tomuto principu, což je
způsobeno též překotným vývojem legislativy a jejími nekoncepčními proměnami. Konference je již
třetím rokem jednou z významných odborných akcí (Kriminalizace jako fenomén soudobé společnosti – 2011, Vymahatelnost práva v ČR – 2012), která předznamenává základní diskusní témata
právnické obce. Hlavním garantem konference je Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky
a práva, a. s., Praha.

12. 11.

Odborný seminář:
Nový civilní soudní proces

09.00–15.00

Seminář s diskusí. Téma: Systematický výklad o připravovaných zásadních změnách v českém procesním právu, k nimž dochází v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Přednáší a diskusi vede JUDr. Jaromír Jirsa, čestný prezident Soudcovské unie, místopředseda Městského soudu
v Praze, vedoucí autorského týmu Soudního komentáře civilního procesu.

14. 11.

Odborná právnická konference:
Současnost a perspektivy
českého vězeňství

09.00–18.00

Velká právnická konference. Téma: Současnost a perspektivy vězeňství, aktuální otázky v kontextu
postmoderní doby včetně modernizace výkonu trestu a vazby, postpenitenciární péče. Hlavní partneři: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Institut mezioborových studií.

19. 11.

Odborný seminář:
Nový civilní soudní proces

09.00–15.00

Seminář s diskusí. Téma: Systematický výklad o připravovaných zásadních změnách v českém procesním právu, k nimž dochází v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Přednáší a diskusi vede JUDr. Jaromír Jirsa, čestný prezident Soudcovské unie, místopředseda Městského soudu
v Praze, vedoucí autorského týmu Soudního komentáře civilního procesu.

19. 11.

Právnický salon:
Právo jako literatura

15.00–21.00

Diskusní setkání. Téma: Časopis Soudce se v uplynulém patnáctiletém období stal obecně respektovanou tribunou pro diskusi o profesních i odborných a teoretických otázkách soudcovského stavu.
K debatě nad jeho současností a budoucností zasednou dosavadní autoři a zástupci profesní soudcovské organizace. Setkání rovněž zahajuje novou etapu spolupráce časopisů Soudce a Právní rádce
spojenou s udílením cen za právnickou literární produkci. Hlavním partnerem je Soudcovská unie ČR.

1. 11.

5. 11.

7. 11.

Tiskový brieﬁng

Kulatý stůl:
Bariéry cestovního ruchu

Odborná právnická konference:
Přiměřenost právní regulace

Informace poskytuje Havlíček Brain Team – Alena Malátová, sekretariat@brainteam.cz.
Pracovní verze programu Pražského právnického podzimu 2013 k 8. 10. 2013. Změna programu vyhrazena.
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21. 11.

Odborná konference:
Bezpečnost
a zahraniční politika

09.00–16.00

Odborná multidisciplinární konference. Téma: Aktuální aspekty bezpečnosti v kontextu zahraniční
a mezinárodní politiky očima právníků, diplomatů, politologů, ekonomů a bezpečnostních expertů.
Konferenci pořádá a garantuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

26. 11.

Kulatý stůl:
Právní projekce
generačních problémů

14.00–18.00

Moderovaná diskuse. Téma: Aktuální otázky postavení seniorů ve společnosti, problematika zaměstnávání, bariér a diskriminace. Volné pokračování právnických diskusí o sociální politice navazuje na kulatý stůl, který byl zařazen do PPP 2012. Kulatý stůl se koná za podpory Právnické
fakulty UK v Praze.

27. 11.

Odborný seminář:
Nový civilní soudní proces

09.00–15.00

Seminář s diskusí. Téma: Systematický výklad o připravovaných zásadních změnách v českém procesním právu, k nimž dochází v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Přednáší a diskusi vede JUDr. Jaromír Jirsa, čestný prezident Soudcovské unie, místopředseda Městského soudu
v Praze, vedoucí autorského týmu Soudního komentáře civilního procesu.

17.00–24.00

Odborná diskuse v komorním prostředí. Téma: Volné pokračování v debatě o srozumitelnosti práva. Některé diskusní teze: Platí dosud zásady „Neznalost zákona neomlouvá“, „Iura novit curia“
a další? Je (má být) právo adresováno veřejnosti, nebo má být alchymistickou dílnou právníků? Lze
na nejvyšší soudy pohlížet jako na servisní místa pro interpretaci práva? Nevyhořela dosud vize
odplevelení právního řádu?

28. 11.

Právnický klub:
Limity srozumitelnosti práva

5. 12.

Kulatý stůl:
Soudní a mimosoudní
rozhodování sporů

14.00–18.00

Moderovaná diskuse. Téma: Uplatňování moderních mimosoudních metod řešení sporů především
v obchodní a podnikatelské sféře, etické a právní otázky, ochrana spotřebitele, soudce – rozhodce – advokát – mediátor. Hlavním partnerem kulatého stolu je Advokátní kancelář prof. JUDr. Alexandera Bělohlávka, dalším partnerem Unie podnikových právníků.

7. 12.

Reprezentační ples
Městského soudu v Praze

19.00–03.00

Tradiční právnický ples na Žofíně pro Městský soud v Praze pořádá HBT ve spolupráci s partnery.

9. 12.

Tiskový brieﬁng

09.00–10.00

Tiskový brieﬁng.

Informace poskytuje Havlíček Brain Team – Alena Malátová, sekretariat@brainteam.cz.
Pracovní verze programu Pražského právnického podzimu 2013 k 8. 10. 2013. Změna programu vyhrazena.

