
Pozvání 
na semináře v I. pololetí 2018

JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ      PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 
110 00 Praha 1, Ovocný trh 14      telefon/fax 222 717 719

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým 
posláním a stanovami a ve spolupráci s Justiční akademií v prvním  pololetí 2018  
tyto odborné semináře s aktuální problematikou, na které Vás srdečně zve:

Seminář 118 se uskuteční ve čtvrtek dne 8. února 2018 

GDPR  ochrana osobní údajů podle nové úpravy EU – 
mimo jiné v justici

Přednášející:  doc. JUDr. Radim Polčák,  Ph.D.  
vedoucí Ústavu práva a technologií, Právnická fakulta MU v Brně

Zaměření semináře 
-   Praktická práce s funkčními pravidly a prostor pro individualizaci povinnosti při ochraně 

osobních údajů
-   Synergie ochrany osobních údajů s  dalšími mandatorními agendami informační 

bezpečnosti (kybernetická bezpečnost, ochrana utajovaných informací)
-   Přímé nároky subjektů údajů a  jejich soudní ochrana podle českého práva (právo 

na výmaz, právo na opravu, právo na informace aj.)
-   Systém ochrany osobních údajů  v justici – národní řešení mimo GDPR (problematika 

specifi ckého režimu těchto nároků ve vztahu k justici (tj. ke zpracování osobních údajů 
v souvislosti se soudním řízením)

Diskuse a odpovědi na dotazy

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18 



Seminář 218 se uskuteční v pátek dne 23. února 2018

Újma na zdraví a její odškodnění, praktické poznatky 
z aplikace nového občanského zákoníku

Přednášející:  JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR 

Zaměření semináře:
Povinnost hradit škodu a nemajetkovou újmu 
-   tzv. odpovědnostní typy ve  zdravotnictví – poskytování péče na  náležité odborné 

úrovni – porušení povinnosti získat svobodný a  informovaný souhlas – nedostatky 
při vedení zdravotnické dokumentace – příčinná souvislost – újma způsobená věcí;

Smlouva o péči o zdraví 
-   porušení smluvní povinnosti – vztah k deliktnímu typu odpovědnosti;
Škoda a nemajetková újma
-   odčinění bolesti a ztížení společenského uplatnění – Metodika NS k nemajetkové újmě 

na zdraví – nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké – další nároky. 
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18

Seminář 318 se uskuteční v úterý dne 27. února 2018

Náhrada škody v obchodních vztazích

Přednášející:  doc. JUDr. Ivana Štenglová
poradkyně místopředsedy Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský 
pedagog 

Zaměření semináře:
Obecná úprava povinnosti k náhradě škody
-   majetková újma (škoda) a  nemajetková újma – podmínky vzniku povinnosti 

k  náhradě škody a  nemajetkové újmy – objektivní a  subjektivní odpovědnost – 
exkulpace a liberace – spolupůsobení škody – oznamovací a preventivní povinnost – 
způsob a rozsah náhrady škody – společný závazek k náhradě škody – vzdání se práva 
na náhradu škody a její limitace;



Zvláštní případy povinnosti hradit škodu způsobenou při podnikatelské činnosti
-   škoda z provozní činnosti – škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným – škoda 

z provozu dopravních prostředků – škoda způsobená věcí – škoda způsobená vadou 
výrobku – škoda na převzaté věci – škoda na odložené věci – škoda na vnesené věci – 
škoda způsobená informací či radou;

Povinnost k náhradě škody způsobené porušením jiné zákonné povinnosti
-   škoda vzniklá neoprávněným užíváním obchodní firmy – škoda vzniklá 

nekalosoutěžním jednáním – škoda vzniklá porušením předsmluvní povinnosti 
(culpa in contrahendo) – škoda vzniklá porušením povinnosti ve společenstevních 
a družstevních vztazích.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18

Seminář 418 se uskuteční ve čtvrtek dne 8. března 2018

Sousedská práva a další otázky ochrany vlastnického 
práva v judikatuře NS ČR

Přednášející:  Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného 
pro oblast věcných práv 

Zaměření semináře:
Sousedská práva v novém občanském zákoníku
-   přechodná ustanovení a  intertemporalita v  oblasti sousedských práv s  přesahem 

do  dalších institutů (superfi ciální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací 
povinnost soudu apod.) z  pohledu rozhodovací praxe NS ČR – vysvětlení nové 
právní úpravy tzv. sousedského práva s  komparací ve  vztahu k  úpravě obsažené 
v zákoně č. 40/1964 Sb. – jednotlivé oblasti sousedských práv se zaměřením zejména 
na  problematiku imisí, imisí na  pozemních komunikacích a  imisí způsobených 
závodem – typologie žalob – žalobní petity, důkazní břemena, formulace výroků 
rozhodnutí soudů – sousedská práva a zneužití práva,

Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku
-   přechodná ustanovení a  intertemporalita v  oblasti nezbytné cesty s  přesahem 

do  dalších institutů (superfi ciální zásada, předvídatelnost rozhodnutí apod.) 



z  pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR – vysvětlení nové úpravy 
nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb. – 
předpoklady povolení nezbytné cesty – důvody nepovolení nezbytné cesty – procesní 
a  hmotněprávní žalobní souvislosti řízení o  povolení nezbytné cesty – vázanost 
soudu návrhem, formulace žalobních návrhů a výroků rozhodnutí soudů, poučovací 
povinnost soudu – použitelnost konkrétní judikatury Nejvyššího soudu v poměrech 
zákona č. 89/2012 Sb.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18

Seminář 518 se uskuteční ve čtvrtek dne 29. března 2018

Elektronické dokumenty, elektronické podpisy, 
elektronické doručování, elektronické právní jednání 
v soukromé a veřejné sféře (Nařízení eIDAS) – 
praktické důsledky pro právní praxi

Přednášející:  Mgr. František Korbel, Ph.D.
advokát, partner AK Havel&Partners, odborný asistent PF UK 
v Praze 

Zaměření semináře:
Elektronizace právního jednání, obchodu a  veřejné správy – elektronické právní 
jednání v oblasti soukromého práva – eGovernment a elektronizace agend v oblasti 
veřejné správy – eIDAS - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze 
dne 23.července 2014 o elektronické identifi kaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES o zásadách 
společenství pro elektronické podpisy – zákon o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce – nový zákon č. 250/2017 Sb., o  elektronické identifi kaci 
– pravidla pro služby vytvářející důvěru, zejména u  elektronických transakcí – 
elektronické podepisování dokumentů a  podání, úrovně podpisů, jejich použití 
a  význam – elektronické pečetění dokumentů a  jejich opatřování elektronickým 
časovým razítkem – zápis dat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu 
a jeho použití – služby elektronického doporučeného doručování, využití datových 
schránek podle zákona č. 300/2008 Sb., o  elektronických úkonech a  autorizované 
konverzi dokumentů – certifi kační služby pro autentizaci internetových schránek 
– přechodná ustanovení, uznávání zahraničních elektronických identit – vztah 



elektronických forem komunikace k  vedení správních a  soudních spisů, přijímání 
podání, vydávání listinných a elektronických rozhodnutí a jiných aktů, vedení spisu, 
práce s ním a archivace – aktuální judikatura k otázkám elektronického právního 
jednání, elektronického doručování a e-Governmentu – odpovědnost poskytovatelů 
služeb informační společnosti.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18

Seminář 618 se uskuteční v pondělí dne 16. dubna 2018

Novinky v insolvenčním právu se zaměřením na změny 
v insolvenčním řízení po posledních novelách 
insolvenčního zákona

Přednášející:  Mgr. Hynek Zoubek
místopředseda Městského soudu v Praze, 
aktuálně působící na NS ČR

Zaměření semináře:
Výklad základních institutů insolvenčního práva s  přihlédnutím ke  změnám 
insolvenčního zákona provedeným tzv. antišikanózní novelou účinnou od  1.7.2017, 
jakož i k plánované tzv. oddlužovací novele – smysl a předmět úpravy insolvenčního 
práva, jeho základní pojmy (úpadek a způsoby jeho řešení) – vztah insolvenčního řízení 
k  jiným typům civilního řízení – postavení věřitelů v  insolvenčním řízení a  způsob 
uplatnění pohledávek věřiteli v insolvenčním řízení včetně institutu osvobození dlužníka 
od placení zbytku pohledávek.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18



Seminář 718 se uskuteční v pátek dne 15. června 2018

Aktuální otázky z nové právní úpravy a judikatury 
ke společnosti s ručením omezeným

Přednášející:  JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze 

Zaměření semináře:
Aktuální otázky týkající se evidence skutečných majitelů – rozhodování valné hromady 
na  zasedání a  mimo ně (včetně změn společenské smlouvy per rollam) – napadení 
platnosti usnesení valné hromady u  soudu – souběh funkce jednatele a  pracovního 
poměru – z  nejnovější judikatury k  péči řádného hospodáře a  k  důsledkům jejího 
porušení – druhy podílů (kdy zvláštní druh, podíl bez podílu na zisku / hlasovacích práv 
/ vypořádacího podílu) – praktické problémy při převodech podílů a kmenových listů 
– příplatky do vlastního kapitálu – rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně 
využitelnosti účetní závěrky déle než šest měsíců od  závěrkového dne) – vypořádací 
podíl a jeho výplata.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18



INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

Veškeré informace lze také získat na stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz, 
včetně přihláškového formuláře.

1)  Účastnický poplatek za seminář činí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Kč
     Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky 
     a advokátní a notářští koncipienti platí za seminář  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 Kč 

2)  Úhrada účastnického poplatku: 
-  bezhotovostním převodem na  účet Pražského sdružení JČP u  Československé obchodní 
banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, konst. symbol 0308, variabilní symbol uveďte vždy 
kód příslušného semináře (např. 118 a další) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka.
-  event. poštovní poukázkou doplněnou našimi fi nančními údaji.
Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3)  Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP není plátcem DPH. Potvrzení o platbě obdrží 
účastníci semináře při prezenci.

4)  Přihlášky na seminář se podávají
-   pomocí formuláře na našich webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz
-   zasláním přihlášky na připojeném formuláři na e.mail adresu: JCPPraha@seznam.cz nebo 

v písemné formě
Pro případné další zájemce je možno tyto formuláře ve vlastní režii rozmnožit. Prosíme však, 
aby nebyly podávány přihlášky bez požadovaných údajů.

5)  Na seminář je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku nejpozději 
týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a  je proto 
v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas. 
Přijetí přihlášky podané elektronicky potvrdíme, jinak vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří 
nebudou z kapacitních důvodů zařazeni.

6)   Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, 
vrátíme jej pouze na  základě písemného zrušení přihlášky, které obdržíme do  tří dnů před 
konáním semináře.

      Účast na těchto seminářích je uznávaná jako součást přípravy advokátních koncipientů 
k advokátním zkouškám.

Místo a časový rozvrh konání seminářů:
Semináře se uskuteční v přednáškovém sále Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18.

Zahájení seminářů je v 9.00 hodin, předpokládané ukončení ve 14.00 hod.
Prezence: od 8.30 hod. 
Koordinátory uvedených seminářů jsou: JUDr.PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043
      JUDr. Božena Burdychová, tel. 604 245 079
Informace o došlých přihláškách podá:    Hana Kafk ová, tel. 720 406 536
     číslo tel. Pražské sdružení JČP: 222 717 719
     e.mail: JCPPraha@seznam.cz
Veškeré dotazy zodpoví koordinátoři. Každou středu od  10.00 hod. do  15.00 hod. mohou být 
podány informace i v kanceláři PS JČP, Ovocný trh 14, Praha 1, tel. 222 717 719.



JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ
110 00 PRAHA 1, Ovocný trh 14, IČ 45248559

Přihláška na semináře JČP
Jméno a příjmení 

Bydliště, sídlo 
(místo, ulice)

PSČ      Telefon            E-mail  

Účastnický poplatek – 1 500 Kč,  pro členy  JČP – 900 Kč.

  Název semináře       Kód semináře 

Potvrzuji, že účastnický poplatek 

ve výši           Kč.  za počet        seminářů byl uhrazen

na účet PS Jednoty českých právníků u ČSOB v Praze, č. 106 231 472 / 0300, 
konst. symbol 0308, variabilní symbol (kód semináře – 118, 218...)

z účtu č.

            datum                                         razítko                                              podpis


