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

STÍŽNOST K EVROPSKÉMU SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA
V PRAXI
S DŮRAZEM NA PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES A OCHRANU MAJETKU
Termín:

19. června 2015

Místo konání:

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

Přednášející:

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M. - odborný asistent katedry ústavního
práva PF UP, bývalý právník Kanceláře Evropského soudu pro lidská práva
JUDr. Martin Kopa, Ph.D. - odborný asistent katedry ústavního práva PF
UP, asistent soudce Nejvyššího správního soudu, bývalý právník Kanceláře
Evropského soudu pro lidská práva

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit s podmínkami přijatelnosti individuální stížnosti
k Evropskému soudu pro lidská práva a problematikou jeho věcné
působnosti (ratione materiae), pozornost bude věnována zejména dvěma
nejčastěji namítaným právům, které Úmluva chrání – právu na spravedlivý
proces a ochraně majetku. Seminář bude veden interaktivními metodami
výuky, díky kterým si z kurzu odnesete co možná největší množství znalostí
a dovedností, nutných k úspěšnému podávání stížností k Evropskému soudu
pro lidská práva

Obsah semináře:




Podmínky přijatelnosti individuální stížnosti
Věcná působnost (ratione materiae) čl. 6 Úmluvy (právo na spravedlivý
proces)
Věcná působnost (ratione materiae) čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě
(ochrana majetku)

Cílová skupina:

Seminář je určen zejména pro advokáty, pracovníky neziskových organizací
a všechny, které tato problematika zajímá.

Program:

09:00 – 09:30 – prezence
09:30 – 11:00 – seminář
11:00 – 11:15 – přestávka
11:15 – 12:15 – seminář
12:15 – 13:15 – přestávka na oběd
13:15 – 14:45 – seminář
14:45 – 15:00 – přestávka
15:00 – 16:30 – seminář

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-439
Uzávěrka přihlášek: 8. června 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: 10. června 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
http://cdv.upol.cz
www.pf.upol.cz
______________________________________________________________________________

Informace o lektorech:
Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M.
Jan Kratochvíl pracuje jako odborný asistent na katedře ústavního
práva PF UP. Od roku 2009 do roku 2013 působil jako právník v
kanceláři Evropského soudu pro lidská práva. Vystudoval práva
v Praze (Mgr., Ph.D.), na Nottingham University (LL.M.) a American
University, Washington College of Law, USA. Publikuje zejména v
oblasti ochrany základních práv a je spoluautorem Komentáře
k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv.
JUDr. Martin Kopa, Ph.D.
Martin Kopa je odborným asistentem katedry ústavního práva PF UP v
Olomouci. Od října 2014 je také asistentem soudce Nejvyššího
správního soudu. V minulosti působil v advokacii, na Ministerstvu
spravedlnosti, u Evropského soudu pro lidská práva a u Ústavního
soudu. Předmětem jeho zájmu jsou všemožná úskalí veřejného práva
a právní vzdělávání.

