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

PRÁVNÍ ÚPRAVA STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR
Termín:

5. června 2015

Místo konání:

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

Přednášející:

JUDr. František Emmert, asistent katedry teorie práva a právních dějin a
vědeckovýzkumný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Je
také autorem odborné monografie "Dvojí občanství v českém právu" a
problematikou státního občanství se odborně zabývá dlouhodobě.

Cíl a obsah semináře:
Nová právní úprava státního občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Sb.,
nejdůležitější změny institutu (zejména neomezená přípustnost dvojího
občanství od 1. 1. 2014), srovnání s předchozí právní úpravou a rovněž s
právními úpravami vybraných evropských států, krátký historický exkurz,
změny ve správních řízeních ve věcech státního občanství v souvislosti s
novým zákonem.
V rámci semináře budou probrány tyto okruhy:
 Nabývání občanství: přípustnost dvojího občanství a nové naturalizační
podmínky
 Liberalizace naturalizačních podmínek pro občany jiných států EU
 Zachování občanství ČR při nabytí cizího a problematika pozbývání
občanství
 Opětovné nabytí občanství prohlášením
 Krátký historický exkurz (1811-2013)

Cílová skupina:

Seminář je určen pro advokáty, soudce, úředníky státních institucí,
pracovníky neziskových organizací 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-445
Uzávěrka přihlášek: 25. 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: 27. 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

