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aneb zajímavou diskusi můžete (občas) zažít i jinde než na Obczan Live // slevy pro registrované uživatele a aktivní
přispěvatele OBCZAN.cz Ve dnech 14. – 16. 6. se v Karlových Varech koná již 26. ročník konference Karlovarské právnické dny. Ani tentokráte nebude
nouze o rekodifikační témata, o něž se podělí přední praktici a teoretici z řad soudců Nejvyššího soudu, advokátů či
vysokoškolských učitelů.
Diskutováno bude např. téma odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou odbornou radou (přednese doc. Filip Melzer), aktuální
otázky započtení (doc. Milan Hulmák) či problematika řetězení plateb (JUDr. Pavel Horák, soudce Nejvyššího soudu). Velmi
zajímavé a čím dál aktuálnější téma odpovědnosti umělé inteligence bude rozebírat doc. Radim Polčák, jehož s komparativním
srovnáním doplní Julian Pehm z Vídně. Hlavní autor občanského zákoníku prof. Eliáš pohovoří o problematice obcházení zákona,
další aktivní účastník rekodifikačních diskusí, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, vystoupí s příspěvkem „Právnické osoby a
právní subjektivita.“ Doc. Petr Tégl se zaměří na princip publicity veřejného seznamu a rejstříku zástav, ale hovořit se bude
i o korporátních tématech. Prof. Dědič s dr. Šukem z Nejvyššího soudu budou probírat problematiku příplatků v akciové
společnosti, zatímco doc. Štenglová si pro své vystoupení vybrala téma zákonné ručení člena orgánu za dluhy právnické osoby.
Jako každý rok budou v Karlových Varech prezentována i mnohá další témata, ať jde o problematiku arbitrovatelnosti korporátních
sporů, insolvenční témata, ale i právo trestní či správní, a to za účasti špiček justice i advokacie (prof. Šámal, dr. Baxa, dr.
Jirousek). Jako vždy se očekávají plodné a bohaté diskuse, kde účastníci debatují jako rovný s rovným bez ohledu na tituly a
„zásluhy“. Přihlásit se je možné i jen na některé dny, nicméně poslední volná místa se rychle plní, proto to nenechávejte na
poslední chvíli. Obczan.cz díky dlouholeté spolupráci s pořadateli karlovarské konference může nabídnout svým registrovaným
uživatelům slevu 10% a aktivním přispěvatelům pak 15% z konferenčního poplatku a za tím účelem mu bylo několik míst
rezervováno. Stačí, když ve své objednávce uvedete do poznámky „registrovaný uživatel Obczan.cz“ nebo „aktivní přispěvatel
Obczan.cz“.
Kompletní program a další podrobnosti najdete na:
http://www.kjt.cz/…/program.php
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