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

ZMĚNY V DĚDICKÉM PRÁVU PO PŘIJETÍ
NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A DÍLČÍ
TÉMATA
Termín:

12. června 2015

Místo konání:

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

Přednášející:

JUDr. Václav Bednář, Ph.D., katedra soukromého práva a civilního procesu
PF UP, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva
spravedlnosti, v letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise
Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit všechny účastníky s novou úpravou dědického
práva v novém občanském zákoníku ve srovnání se stávající úpravou.

Obsah semináře:










nová koncepce dědického práva
základní principy
nové instituty dědického práva
dědická smlouva
odkaz
závěť a její druhy (privilegované závěti)
vydědění
svoboda dědice přijmout dědictví
povinnost k úhradě zůstavitelových dluhů a oddlužení pozůstalosti

Cílová skupina:

Seminář je určen pro advokáty, soudce, exekutory, notáře, zaměstnance
veřejné správy 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-447
Uzávěrka přihlášek: 1. 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: 3. 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
e-mail: lenka.stankova@upol.cz
http://cdv.upol.cz
www.pf.upol.cz

