Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na odborný seminář:

VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

- věcná práva k věci cizí
Termín:

29. května 2015

Místo konání:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8
budova A – sál Rotunda (přízemí)

Přednášející:

JUDr. Petr Tégl, Ph.D., katedra soukromého práva a civilního procesu PF
UP, člen komise pro přípravu změnové legislativy a zákona o nesporném
civilním řízení soudním, člen komise pro aplikaci nové civilní legislativy na
Ministerstvu spravedlnosti, člen komise pro soukromé právo Legislativní rady
vlády, vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a Of
Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou úpravou věcných práv v NOZ.
Výklad bude zaměřen prakticky, s poukazem na možná úskalí nové právní
úpravy.

Obsah semináře:
1. Věcná práva k věci cizí
- právo stavby
- věcná břemena (služebnosti a reálná břemena)
- zástavní právo
Cílová skupina:

Seminář je určen pro advokáty, soudce, exekutory, notáře, podnikové
právníky, právníky z realitních kanceláří a další zájemce o tuto problematiku.

Program:

09:00 – 09:30 – prezence
09:30 – 11:00 – seminář
11:00 – 11:15 – přestávka
11:15 – 12:45 – seminář
12:45 – 13:15 – přestávka
13:15 – 14:45 – seminář
14:45 – 15:15 – diskuze, závěr

Cena:

2 100,- Kč včetně 21% DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály)
Sleva pro absolventy PF UP – 10% z ceny kurzu

Pokyny k přihlášení:
Přihlásit se lze pouze elektronicky přes portál celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého zde:
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-417
Uzávěrka přihlášek: 18. května 2015
Pokyny k platbě:
Všechny informace k platbě Vám budou automaticky zaslány po elektronickém přihlášení. Daňový
doklad je možné vytisknout přímo z portálu CŽV.
Uzávěrka plateb: 20. května 2015
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, poplatek se nevrací.
Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Kontakt:
Mgr. Lenka Staňková,
tel: 585 637 640
mobil: 606629506
e-mail: lenka.stankova@upol.cz
http://cdv.upol.cz
www.pf.upol.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace o lektorovi:
JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Specializace: Civilní právo
Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde
rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium v oboru
soukromé právo. Dále absolvoval několik studijních pobytů zaměřených na výzkum vybraných
otázek soukromého práva v Polsku na Právnické fakultě Uniwersytetu Wrocław a v Německu na
Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München.
V letech 2005-2010 působil na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od
roku 2010 je odborným asistentem katedry občanského a pracovního práva Právnické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci. Je též vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie
věd ČR a Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.
V letech 2007-2012 byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového
občanského zákoníku a členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového
zákona o nesporném civilním řízení soudním. Působil jako člen Komise pro aplikaci nové civilní
legislativy na Ministerstvu spravedlnosti a jako poradce Ministerstva dopravy pro vybrané
legislativní otázky.
Od roku 2011 je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády a působí
rovněž jako lektor Justiční akademie ČR při školení soudců v oblasti nového soukromého práva.
Kromě článků z oboru občanského práva hmotného a procesního publikovaných doma i v
zahraničí je mj. spoluautorem vysokoškolské učebnice občanského práva hmotného (Wolters
Kluwer, 2009) a spoluautorem Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku (Linde,
2008). V současné době připravuje jako hlavní redaktor (spolu s JUDr. Filipem Melzerem, Ph.D.,
LL. M.) a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku (Leges) a jako výlučný autor
vysokoškolskou učebnici věcných práv podle nového občanského zákoníku (C. H. Beck).

