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20. 2.	 	FinTech:	ICT	právo	ve	finančních	institucích	 
(Praha)

 �specializovaný�seminář�pro�právníky�finančních�institucí� 
a�dodavatele�ICT�

 Nešpůrek	a	specialisté	skupiny	Commercial	&	IT/IP	

   FinTech – nové odvětví práva?
   elektronické úkony a on-line kontraktace
    zachování písemné formy, elektronický  

a biometrický podpis 
   nový zákon o kybernetické bezpečnosti
   cloud computing a IT smlouvy
   regulace on-line aktivit, směrnice MiFID
    prolínání regulace bankovního tajemství a dalších 

osobních údajů o klientech
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

27. 2.	 	Doručování	po	reformě	(Praha)
  výklad�judikatury�a�praxe�od�bývalého�náměstka�ministra�

spravedlnosti�a�spolutvůrce�reformy�doručování� 
a�elektronizace�veřejné�správy�v�souhrnné�novele�OSŘ� 
a�zákoně�č.�300/2008�Sb.,�o�elektronických�úkonech� 
a�autorizované�konverzi�písemností�

 Korbel 

   aktuální principy právní úpravy doručování
   způsoby doručování a jejich zákonné pořadí
   priorita elektronické formy, hybridní pošta
   princip povinné doručovací adresy
   uložení zásilek, náhradní doručení
    procesní obrana – neúčinnost doručení,  

prominutí zmeškání lhůty 
   datové schránky a autorizovaná konverze
   specifika „doručování“ v soukromém právu
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

6. 3.	 	Veřejné	zakázky	v	roce	2015	(Praha)
 �výklad�aktuálních�novinek�a�změn�od�specialistů�skupiny�

Public�a�bývalých�zaměstnanců�ÚOHS�pro�zadavatele� 
i�uchazeče,�s�provazbami�do�občanského�práva� 
od�spoluautora�NOZ�

 Havlová,	Lašmanský,	Derková,	Tégl	

   zkušenosti a problémy s velkou novelou ZVZ 2013
   technická novela ZVZ 2014
   nové zadávací směrnice
   záměry MMR a vlády
   nový zákon o veřejných zakázkách
   nový zákon o registru smluv 
   vztahy ZVZ a nového občanského zákoníku
   aktuální otázky a judikatura
   diskuse, příklady, follow-up

6. 3.	 Elektronické	právní	jednání	(Brno)
 �aktuální�téma�z�pohledu�soukromého�i�veřejného�práva�

od�dvou�bývalých�náměstků�ministra�spravedlnosti,�
spoluautorů�právní�úpravy�a�komentáře�s�poznámkami�
praktického�advokáta�

 Korbel,	Melzer,	Juřička	

   e-Government v České republice 
   právní prostředí pro elektronizaci právního styku 
   elektronické úkony v oblasti veřejné správy 
   doručování a podávání elektronických úkonů
   elektronické právní jednání v soukromém právu 
    ústní, textová a písemná forma, identifikace  

a průkaznost
   podpis, elektronický podpis, biometrický podpis
   aktuální problémy elektronického právního jednání 
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

13.	3.	 Slovenský	zákon	o	verejnom	obstarávaní	(Praha)
  od�specialistů�slovenské�pobočky�advokátní�kanceláře�

Havel,�Holásek�&�Partners�v�Bratislavě�pro�české�
podnikatele�působící�na�Slovensku�s�komentáři�českých�
expertů�

 Urban, Kapec, Havlová / Lašmanský 

    prokazování osobního, finančního  
a ekonomického, technického a odborného postavení  
z pohledu aplikační praxe

    subdodávky a reference zahraničních osob  
a organizačních složek

    sdružení a jejich využití v oblasti veřejného zadávání
   vybrané správní delikty a „black list“ v praxi
   řízení o námitkách v prvním a druhém stupni
    protest prokurátora a ostatní revizní postupy v praxi
    žaloba (návrh) na určení neplatnosti smlouvy
   správní soudnictví na Slovensku
   diskuse, příklady, follow-up

20. 3.	 Novinky	v	soutěžním	právu	EU	a	ČR	(Praha)
  pravidelný�seminář�aktualit�soutěžního�práva�od�týmu�

specialistů�skupiny�Competition�vedeného�bývalým�
místopředsedou�ÚOHS,�tentokrát�s�hostem�z�Evropské�
komise�

 	Neruda,	Kadlec	(Havel, Holásek & Partners),  
Kubík	(Evropská komise)

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

   směrnice o náhradě škody z protisoutěžního jednání
    neohlášená místní šetření (dawn raids)  

po rozsudku ESLP ve věci Delta pekárny
   práva třetích stran v řízení o povolení spojení 
    nové trendy soutěžního práva – most favoured nation 

klauzule, hub and spoke, cenová signalizace
   online prodej a soutěžní právo
   záměry de lege ferenda v ČR a EU
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20. 3.	 	Specifické	problémy	staveb	a	práva	stavby	(Ostrava)
  aktuální�otázky�od�autorů�komentáře�k�NOZ�a�praktiků� 

skupiny�Real�Estate�pro�vlastníky�nemovitostí,� 
stavební�společnosti,�developery�i�veřejnou�moc

 Tégl,	Korbel,	Opluštil	

   vybraná společná a přechodná ustanovení
   nové pojetí nemovitých věcí a staveb
   stavby jako samostatné věci (superedifikáty)
   otázky a problémy dočasných staveb
   součásti a příslušenství staveb
   věcněprávní a obligační tituly stavby na cizím pozemku 
   smlouva o dílo ve výstavbě
   právo stavby
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

27. 3.	 	Nepřiměřená	ujednání	ve	spotřebitelských	smlouvách	
(Praha)

 �zásadní�občanskoprávní�téma�od�hlavních�lektorů,�
spolutvůrců�právní�úpravy�a�spoluautorů�komentáře�pro�
všechny�právníky�B2B,�B2C�i�B2G

 Hulmák,	Melzer,	Tégl,	Korbel	

   záměr tvůrců zákona, inspirační zdroje
   nové vymezení spotřebitele a podnikatele 
   ochrana spotřebitele v korporátním právu
   výklad práva ve prospěch spotřebitele
   zakázaná ujednání
   test (ne)přiměřenosti  
   příklady nepřiměřených ujednání
   právní následky nepřiměřených ujednání 
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

3. 4.	 	Distanční	smlouvy	(Praha)
 �navazující�téma�od�hlavních�lektorů,�spolutvůrců�

právní�úpravy�a�spoluautorů�komentáře�s�poznámkami�
praktického�advokáta�pro�všechny�právníky�B2B,�B2C� 
i�B2G�

 Hulmák,	Melzer,	Tégl,	Rámeš

   distanční smlouvy
   smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory
   výjimky z aplikace
   informační povinnosti
   smlouva a její náležitosti
   splnění ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy
   odstoupení od smlouvy a jeho právní následky
   výjimky z možnosti odstoupení od smlouvy
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

10.	4.	 Dotace	a	investiční	pobídky	(Praha)
 �od�specialistů�společnosti�eNOVATION�pro�podnikatele� 

s�komentáři�právníků�skupiny�Public�advokátní�kanceláře�
Havel,�Holásek�&�Partners�

  Kvíz,	Beránek	(eNOVATION),	Kulhánková/Havlová 
/Staňková (Havel, Holásek & Partners) 

   možnosti získání dotací pro podnikatele
   právní charakter dotací, nároků a sporů z nich
   příprava žádosti
   výběr žádostí a přidělování podpor
   realizace, reporting, hodnocení, kontrola a proplácení
   investiční pobídky
   daňové odpočty pro výzkum a vývoj pro podnikatele 
   právní obrana, péče o klienty
   diskuse, příklady, follow-up

10.	4.	 	Příprava	na	červnové	valné	hromady	(Ostrava)
  rukověť�předsedy�valné�hromady�aneb�jak�úspěšně�čelit�

rozmarům�minoritních�akcionářů�od�specialistů�skupiny�
Corporate�a�Tax

 Micková/Riedlová,	Klech,	Hrbáčková	

    osoby oprávněné svolat valnou hromadu s.r.o. a a.s.
   způsoby svolání valné hromady s.r.o. a a.s.
   náležitosti pozvánky na valnou hromadu
   rozhodování per rollam
   orgány valné hromady
   právo na vysvětlení
   zápis z jednání valné hromady
   neplatnost usnesení valné hromady
   procesní způsoby obrany
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

10.	4.	 Zástava	a	zajišťovací	převod	v	souvislostech	(Brno)
  změny�hlavních�zajišťovacích�institutů�od�specialistů�

skupiny�Bank&Finance�a�spoluautorů�komentáře�pro�
podnikatele�a�finanční�instituce�

  Topinka/Průša,	Tégl/Hulmák,	Juřička

    nové principy zástavního práva (návrat k tradici)
   negative pledge jako důležitý nástroj věřitelů
   zástava k movitostem a podílu v korporaci
   zástavní právo k pohledávkám – registrovat nebo ne?
   výkon zástavního práva, pluralita zástavních věřitelů
   zánik a konverze zástavního práva, uvolněná zástava
   zastavit či převést k zajištění – toť otázka!
   jak sjednat smysluplný zajišťovací převod práva?
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up
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17.	4.	 	Příprava	na	červnové	valné	hromady	(Praha)
 �rukověť�předsedy�valné�hromady�aneb�jak�úspěšně�čelit�

rozmarům�minoritních�akcionářů�od�specialistů�skupiny�
Corporate�a�Tax��

 Neveselý,	Micková/Riedlová	

   osoby oprávněné svolat valnou hromadu s.r.o. a a.s.
   způsoby svolání valné hromady s.r.o. a a.s.
   náležitosti pozvánky na valnou hromadu
   rozhodování per rollam
   orgány valné hromady
   právo na vysvětlení
   zápis z jednání valné hromady
   neplatnost usnesení valné hromady
   procesní způsoby obrany
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

17.	4.	 	Nový	občanský	zákoník	v	České	republice	
(Bratislava)

  výklad�základů�nového�soukromého�práva�a�aktuálně�
řešených�otázek�v�ČR�od�bývalých�náměstků�ministra�
spravedlnosti,�kteří�se�podíleli�na�přípravě�nového�
občanského�zákoníku�

 Korbel, Melzer 

   záměr tvůrců zákona, inspirační zdroje
   nové zásady, nebo jen nové myšlení?
   zásadní změny ve vymezení kogentnosti a neplatnosti
    problémy přechodných ustanovení a doprovodné 

legislativy
   sjednocení úpravy statusových otázek
    sjednocení závazků a posílení smluvní svobody
   zásadní změny a novinky ve smluvním právu
   nová úprava věcných práv a dědického práva
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

24. 4.	 	Nová	hypoteční	směrnice	(Praha)
  od�specialistů�skupiny�Bank&Finance�pro�finanční�

instituce�a�developery�
 Šemora,	Topinka/Průša	

    nová směrnice 2014/17/EU s účinky  
od 21. března 2016

    rozsáhlé změny režimu spotřebitelských úvěrů  
na bydlení

   pravidla marketingu a jednání se spotřebiteli
   požadavky na poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů 
   řízení střetu zájmů, pravidla odměňování
   odpovědnost za kvalitu a řízení distribuční sítě
   omezení spojování úvěrů s jinými produkty
   informační povinnosti, hodnocení úvěruschopnosti
   předčasné splacení, vymáhání pohledávek, zajištění

1.,8.	5.	 Státní	svátek
15.	5.	 Smluvní	odpovědnost	v	detailu	(Praha)
 �zásadní�občanskoprávní�téma�od�hlavních�lektorů,�

spolutvůrců�právní�úpravy�a�spoluautorů�komentáře� 
pro�všechny�právníky�B2B,�B2C�i�B2G�

 Melzer,	Hulmák,	Tégl,	Korbel	

   nový koncept povinnosti nahradit újmu
   změny oproti dosavadní právní úpravě
   povinnost nahradit újmu vzniklou porušením smlouvy
   možnosti a limity smluvní regulace náhrady újmy
   možnosti liberace
   řetězení odpovědnosti, kauzalita
   odpovědnost dodavatele a subdodavatelů
    náhrada újmy způsobené nesprávnou informací či 

radou
   diskuse, judikatura, příklady, follow-up

22.	5.	 	Ochrana	osobních	údajů	pro	obchodní	korporace	
(Praha)

  od�specialistů�z�pohledu�advokáta�i�dozorového�orgánu�
(ředitele�odboru�legislativy�a�zahraničních�vztahů�Úřadu�
pro�ochranu�osobních�údajů)�

  Otevřel,	Korbel	(Havel, Holásek & Partners), Prokeš 
(ÚOOÚ) 

   právo na informace a právo na ochranu informací
   návrhy nové evropské regulace nařízením
    ochrana zájmů zaměstnavatele a třetích osob 

(čtení emailů, kontroly notebooků a další ICT, 
záznamy, sdílení dat v rámci koncernu, outsourcing 
personalistiky)

    profilování (bonity) klientů, cloud a sdílení dat  
s obchodními partnery

     mlčenlivost, ochrana dat klienta, bankovní tajemství
    problematika souhlasu subjektu údajů
    sankce v praxi, prevence, obrana
    diskuse, judikatura, příklady, follow-up

29.	5.	 Předsmluvní	odpovědnost	v	detailu	(Praha)
  úzce�specializovaný�seminář�od�hlavních�lektorů,�

spolutvůrců�právní�úpravy�a�spoluautorů�komentáře�pro�
všechny�právníky�B2B,�B2C�i�B2G�

  Melzer,	Hulmák,	Tégl,	Korbel

    prevenční povinnost, její výklad a změny
    záměr tvůrců zákoníku, smysl a inspirační zdroje změn
    výklad principu poctivosti a důsledky jeho porušení
    počáteční absence úmyslu uzavřít smlouvu
    změna a zánik úmyslu uzavřít smlouvu
    využití a zneužití informací v rámci kontraktace
    vyloučení předsmluvní odpovědnosti, liberace
    způsob a rozsah náhrady předsmluvní újmy
     diskuse, judikatura, včetně zahraniční, příklady,  

follow-up
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5.	6.	 	Compliance	a	prevence	trestní	odpovědnosti	
právnických osob (Praha)

  nový�seminář�k�fenoménu�trestní�odpovědnosti�
právnických�osob,�jejich�compliance�a�prevenci

 Kadlec,	Kmec,	Otevřel	

    důvody a smysl přijetí zákona č. 418/2011 Sb.
    evropské a mezinárodní závazky a jejich kontext v ČR
    zahraniční praxe využitelná v ČR
    novelizační záměry zákona
     působnost a dopady zákona do činnosti  

obchodních korporací
     přičitatelnost trestného činu právnické osobě  

a její vyvinění
    typová rizika a příklady vzniku odpovědnosti, prevence
    dokazování, proces, sankce, opravné prostředky
    diskuse, judikatura, příklady, follow-up

12.	6.	 	Nová	civilní	judikatura	Nejvyššího	soudu,	závazkové	
senáty	23,	26,	31,	32,	33	Cdo	(Praha)

 �první�seminář�v�rámci�projektu�Ius�Focus�realizovaného�
nakladatelstvím�C.�H.�Beck�a�hlavními�lektory�Akademie

 Hulmák,	Korbel,	Melzer,	Tégl	

    judikatura k obchodním a neobchodním závazkům
     pochopení způsobu uvažování senátů se stálou 

specializací
    výběr významných rozhodnutí
    právní věty, souvislosti a komentáře k rozhodnutím
    rozbor příčin a důsledků rozhodnutí 
    vztah k dosavadní judikatuře a k aplikaci NOZ 
    diskuse, příklady, follow-up

19.	6.	 	Nová	civilní	judikatura	Nejvyššího	soudu,	
věcněprávní	a	deliktní	senáty	22,	25,	28,	30,	31	Cdo	
(Praha)

 �druhý�seminář�v�rámci�projektu�Ius�Focus�realizovaného�
nakladatelstvím�C.�H.�Beck�a�lektory�Akademie�Havel,�
Holásek�&�Partners��

 Tégl,	Melzer,	Korbel,	Hulmák

     judikatura zejména k věcným právům, bezdůvodnému 
obohacení a náhradě újmy

     pochopení způsobu uvažování senátů se stálou 
specializací

    výběr významných rozhodnutí
    právní věty, souvislosti a komentáře k rozhodnutím
    rozbor příčin a důsledků rozhodnutí 
    vztah k dosavadní judikatuře a k aplikaci NOZ 
    diskuse, příklady, follow-up

26. 6.	 	Aktuální	vývojové	tendence	občanského	zákoníku	
(Praha)

 �od�spolutvůrců�zákoníku,�hlavních�lektorů�Akademie� 
a�autorů�komentáře�se�zaměřením�na�aktuální�návrh�
novely

  Korbel,	Melzer,	Hulmák,	Tégl

    dosavadní problémy aplikace OZ
    dosavadní judikatura a metodika soudů 
    záměry Ministerstva spravedlnosti a vlády 
    návrhy novel doprovodné legislativy
    návrhy novel občanského zákoníku
    související legislativní návrhy
    požadavky odborné veřejnosti
    vydaná, připravovaná a doporučená literatura
    diskuse, judikatura, příklady, follow-up



Přehled seminářů akademie  
Havel, Holásek & Partners podle místa konání

letní semestr 2015

PraHa

20. února FinTech: ICT právo ve finančních institucích 

27. února Doručování po reformě

6. března Veřejné zakázky v roce 2015 

13. března Slovenský zákon o verejnom obstarávaní 

20. března Novinky v soutěžním právu EU a ČR

27. března Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách 

3. dubna Distanční smlouvy 

10. dubna Dotace a investiční pobídky 

17. dubna Příprava na červnové valné hromady 

24. dubna Nová hypoteční směrnice 

15. května Smluvní odpovědnost v detailu 

22. května Ochrana osobních údajů pro obchodní korporace 

29. května Předsmluvní odpovědnost v detailu 

5. června Compliance a prevence trestní odpovědnosti právnických osob 

12. června Nová civilní judikatura Nejvyššího soudu, senáty 23, 26, 31, 32, 33 Cdo

19. června Nová civilní judikatura Nejvyššího soudu, senáty 22, 25, 28, 30, 31 Cdo 

26. června Aktuální vývojové tendence občanského zákoníku

BrnO

6. března Elektronické právní jednání

10. dubna Zástava a zajišťovací převod v souvislostech

OStraVa

20. března Specifické problémy staveb a práva stavby 

10. dubna Příprava na červnové valné hromady 

BratiSlaVa

17. dubna Nový občanský zákoník v České republice

www.havelholasek.cz/akademie Vzdělávání v oblasti práva na nejvyšší úrovni


