
 
 

 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

 

 

POZVÁNKA 
 

 

ÚSTAVNĚ - PRÁVNÍ VÝBOR 

ve spolupráci 

s VYSOKOU ŠKOLOU KARLOVY VARY, o.p.s.  

a pod záštitou senátora Miroslava Nenutila,  

 

pořádá odborný seminář na téma - 

„Vybrané pasáže Nového občanského zákoníku v praxi“, 

který se uskuteční v úterý 10. listopadu 2015 od 10 hodin, 

v prostorách Frýdlantského sálu ve Valdštejnském paláci 

Senátu Parlamentu ČR 

 

 
 

Program: 

     9.30 hod - Příchod hostů, prezence 

     10.00 hod - Zahájení semináře 

     Úvodní slovo předsedy výboru JUDr. Miroslava Antla 

     Úvodní slovo člena výboru Mgr. Miroslava Nenutila 

     Úvodní slovo rektorky Ing. Dany Roubínkové, Ph.D. 

 

      



10.10 hod  - blok vystoupení 

 

Dědická smlouva - vztah § 1585 a § 1591, nové typy závětí, dědická 

nezpůsobilost, vydědění - odnětí práva na povinný díl, výhrada 

soupisu pozůstalosti, aktuální problémy v praxi - JUDr. Václav 

Bednář, Ph.D., byl členem rekodifikační komise k NOZ při 

Ministerstvu spravedlnosti ČR, Ústav soukromého práva VŠKV 

  

Společné jmění manželů - účinky manželských smluv, správa 

společného jmění, aplikační praxe - JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., 

byl členem expertních týmů při Ministerstvu spravedlnosti podílejících 

se na revizi občanského zákoníku, Ústav soukromého práva VŠKV 

 

Soudní praxe a otázky - I. stanovení vyživovací povinnosti,  

II. omezení svéprávnosti - JUDr. Dagmar Mikolášová, předsedkyně 

Okresního soudu v Karlových Varech, Ústav soukromého práva VŠKV 

 

Úprava osvojení - Mgr. Jakub Sosna, vedoucí oddělení civilního 

práva, Ministerstvo spravedlnosti ČR 

 

Závěrečné slovo Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. - byla 

členkou pracovní komise Legislativní rady vlády ČR, lektorkou 

Advokátní komory ČR, ředitelka Ústavu soukromého práva VŠKV 

 

 

 

 

 
coffebreak cca. 11.45 hod 

ukončení semináře cca. 12.30 hod, odchod hostů 

jednací jazyk - český 

účastníci semináře souhlasí s případným uveřejněním svých vystoupení    

svou účast potvrzujte prosím písemně do 2. 11. 2015 na email: 

marianodlevak@vskv.cz   /  stadlerovam@senat.cz    

vstup do objektu paláce přes recepci A z Valdštejnské ulice je možný pouze s platným  

dokladem totožnosti  

tato pozvánka je osobní a nepřenosná 
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