
Pozvání 
na semináře 2017

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 prvém pololetí 2017 
tyto odborné semináře s aktuální právní problematikou, na které Vás srdečně zve:

Seminář 117 se uskuteční ve čtvrtek dne 16. února 2017 

Podílové spoluvlastnictví, poznatky ze soudní praxe 
a nejnovější judikatura

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

Zaměření semináře 
Přechodná ustanovení týkající se podílového spoluvlastnictví – § 3028 – přechodná 
ustanovení k pozemkům a stavbám se zaměřením na spoluvlastnictví a novelu občanského 
zákoníku – přechodná ustanovení vztahující se speciálně ke  spoluvlastnictví – § 3062 
– soudní a  rozhodovací praxe Nejvyššího soudu české republiky – Vybrané otázky 
vypořádání podílového spoluvlastnictví v NOZ z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího 
soudu České republiky. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18 
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Seminář 217 se uskuteční ve středu 22. února 2017 

Likvidace obchodních společností a družstev 
– právní aspekty 

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu 
v Praze, externí spolupracovník PF ZČU

Zaměření semináře: 
Zrušení společnosti a družstva – dobrovolné, nucené – rozhodnutím soudu – zrušení 
s likvidací a zrušení bez likvidace – pojem likvidace, vstup do likvidace – likvidátor – 
jeho jmenování, odvolání, předpoklady výkonu této funkce, odpovědnost a odměňování 
– postavení a fungování orgánů společnosti, družstva po dobu likvidace – fáze a průběh 
likvidace –formální povinnosti likvidátora spojené se vstupem do  likvidace – plnění 
závazků společnosti, družstva, oprávnění věřitelů – společnost, družstvo coby věřitel – 
zpeněžení majetku – ukončování likvidace – skončení likvidace – zánik společnosti a její 
výmaz z obchodního rejstříku – obnovení likvidace – obnovení společnosti – likvidace 
společnosti s nedostatkem majetku včetně vztahu likvidace a insolvence. 
Diskuse a odpovědi na dotazy. 

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

Seminář 317 se uskuteční v pátek dne 24. března 2017 

Civilní proces a jeho ústavněprávní aspekty

Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR 
 
Zaměření semináře: 
Několik praktických poznámek k  řízení před Ústavním soudem- náležitosti ústavní 
stížnosti (upozornění na  nejčastější chyby a  jiná doporučení) – právo na  spravedlivý 
proces – zejména k praktickým důsledkům jeho porušení – jakým způsobem je právo 
na  spravedlivý proces nejčastěji porušováno obecnými soudy v  civilním řízení – 
dokazování a  právo na  spravedlivý proces; ústavně konformní odůvodnění soudních 
rozhodnutí – poučovací povinnost soudu a  důsledky jejího porušení – aktuální 
judikatura Ústavního soudu k porušení práva na spravedlivý proces a jiná jeho zajímavá 
rozhodnutí z poslední doby. Diskuse a odpovědi na otázky. 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18 
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Seminář 417 se uskuteční v pátek dne 28. dubna 2017

Řízení o pozůstalosti po 1. lednu 2014 

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze 

Zaměření semináře: 
Právní úprava ( zák. č. 292/2013 Sb. O zvláštních řízeních soudních a prováděcí předpisy) 
– znaky nesporného řízení – použití obecné části z. ř. s. – místní příslušnost – sousní 
komisariát – účastníci řízení – opravné prostředky. 
Řízení o projednání dědictví – zahájení – zjišťování dědiců a dědického práva – zjišťování 
aktiv a pasiv – zastavení řízení – vypořádání společného jmění manželů,určení obvyklé 
ceny – správa pozůstalosti – projednání dědictví a rozhodnutí o dědictví – dodatečně 
najevo vyšlý majetek. – nabytí dědictví následným dědicem (předpoklady, postup). 
Likvidace pozůstalosti – nařízení (předpoklady,účinky) –likvidační správce – likvidační 
podstata (rozsah zjišťování, správa, zpeněžení) – přihlašování pohledávek ( pasiva 
likvidační podstaty, přihláška, přezkoumání pohledávek) – rozsah výtěžku – další najevo 
vyšlý majetek – zastavení likvidace pozůstalosti. Úschovy řízení o pozůstalosti – přijetí 
úschovy, vydání úschovy. Diskuse a odpovědi na dotazy. 

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

Seminář 517 se uskuteční v pátek dne 19. května 2017

Opravné prostředky v civilním řízení 
– poznatky z odvolací praxe 

Přednášející: JUDr. Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze,
                        JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře: 
Historická vychodiska úpravy opravných prostředků v  civilním soudním řízení – 
Odvolání jako universální opravný prostředek proti rozhodnutím soudu prvního stupně 
– subjektivní a  objektivní přípustnost odvolání, lhůty, náležitosti odvolání, odvolací 
důvody – účastenství v odvolacím řízení – procesní nástupnictví obecně – souvislosti 
s  úpravou dědického řízení – Odvolací řízení, rozhodnutí bez jednání – jednání 
u odvolacího soudu – Rozhodnutí odvolacího soudu. Diskuse a odpovědi na dotazy. 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18 
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Seminář 617 se uskuteční v pátek dne 26. května 2017 

Koncepční novela zákoníku práce 2017, 
výkladové problémy 

Přednášející:  JUDr. Dominik Brůha, Ph. D., advokát se specializací 
na pracovní právo

                         JUDr. Petr Bukovjan, specialista na pracovní právo s praxí 
v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha  
 

Zaměření semináře: 
Aktuální informace z  legislativy – důležité změny v  souvisejících pracovněprávních 
předpisech – Nový institut vrcholového řídícího zaměstnance a  jeho důsledky – 
nabídková povinnost zaměstnavatele namísto institutu převedení zaměstnance na  jinou 
práci – Změny v oblasti pracovní doby – harmonogramy směn, nové podmínky pro práci 
v režimu home-offi  ce, nepřetržité odpočinky atd. – Koncepční změny v oblasti dovolené 
– nárok vyjádřený v hodinách, příklady – Nová právní úprava přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů – Novinky v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr – odstranění některých problémů v oblasti doručování (jiná úložní lhůta, osobní 
doručování zaměstnanci atd.) – Přechodná ustanovení a jejich dopad na praxi – Změny 
v zákoně o inspekci práce a dalších souvisejících zákonech. Diskuse a odpovědi na dotazy. 

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

Seminář 717 se uskuteční v pátek dne 16. června 2017

Smlouva o dílo – aktuální poznatky z uplatňování 
nového občanského zákoníku 

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR

Zaměření semináře: 
V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména: Uzavírání smlouvy o dílo – jednání 
podnikatelů při jejím uzavírání a  změně – využití všeobecných obchodních podmínek 
– vznik vlastnického práva k předmětu díla – nesení nebezpečí škody – provedení díla 
– odpovědnost za  vady díla – doba plnění, včetně zvláštní úpravy doby plnění mezi 
podnikateli a  orgány veřejné moci – odpovědnost za  prodlení – povinnost k  náhradě 
škody – zánik závazků ze smlouvy o dílo. Diskuse a odpovědi na dotazy. 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18 
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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

1)  Účastnický poplatek za seminář činí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 Kč (vč. DPH)
     Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky 
     a advokátní a notářští koncipienti platí za seminář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Kč (vč. DPH) 
 
2)  Poplatek lze poukázat buď bezhotovostním převodem na  účet Pražského sdružení JČP 

u Československé obchodní banky v Praze číslo 106 231 472 / 0300, konst. symbol 0308, nebo 
poštovní poukázkou, doplněnou našimi fi nančními údaji. Jako variabilní symbol uveďte vždy 
kód příslušného semináře, (např. 317) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka. 
Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3)  Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP je plátcem DPH, DIČ: CZ 45248559. Daňový doklad 
obdrží účastníci semináře při prezenci. 

4)  Přihlášky na seminář se podávají na připojeném formuláři s tím, že pro případné další zájemce 
je možno tyto formuláře ve vlastní režii rozmnožit. Prosíme však, aby nebyly podávány přihláš-
ky bez požadovaných údajů. Přihlášky je též možno poslat na e-mail: JCPPraha@seznam.cz.

5)  Na seminář je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku nejpoz-
ději týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je pro-
to v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas. S ohledem na omezenou kapacitu přednáškového 
sálu a značný zájem účastníků, je nutné se přihlásit předem. Přijetí účastníka nepotvrzujeme, 
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.
Koordinátory uvedených seminářů jsou: JUDr. Ludmila Suchá, tel.: 272 766 026, 607 240 917 
 JUDr. Božena Burdychová, tel.: 604 245 079
Informace o došlých přihláškách podá: JUDr. Ilona Mouchová, tel.: 732 256 311
 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 .
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JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ
110 00 PRAHA 1, Ovocný trh 14, IČ 45248559

Přihláška na semináře JČP
Jméno a příjmení 

Bydliště
(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 Jednoty českých právníků u ČSOB v Praze, č. 106 231 472 / 0300, 
konst. symbol 0308, variabilní symbol (= kód semináře  117, 717...)

            datum                                         razítko                                              podpis
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