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Vás zve na odborný webinář: 

 
NAŘÍZENÍ BRUSEL IBIS – mezinárodní 

pravomoc v občanských a obchodních sporech 

 
Termín:   18. května 2021 (od 9:00 do 12:30 hod) 
 
Přednášející:  Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., odborný asistent na katedře 

mezinárodního a evropského práva UP, místopředseda 
představenstva a právník energetické společnosti, člen 
European Association of Private International Law. 

 
Cíl webináře: Cílem webináře je seznámení účastníků se základními principy 

a stěžejnými instituty novelizovaného tzv. bruselského režimu 
určování mezinárodní pravomoci soudů a uznávání cizích 
rozhodnutí v justičním prostoru Evropské unie. 

 
 
Obsah webináře:   

 mezinárodní pravomoc soudů – rozdílnost perspektivy 
tuzemského soudu a právního zástupce stran 

 nařízení EU č. 1215/2012 – základní definice (judikatura 
SDEU) a aplikační rozsah; vztah k jiným EU nařízením a české 
právní úpravě (ZMPS a OSŘ) 

 základní a alternativní příslušnost 
 příslušnost ve sporech se slabší stranou (zejména 

spotřebitelské a pracovní spory) 
 výlučná příslušnost 
 prorogace – dohoda o příslušnosti 
 litispendence 
 uznání a výkon cizích rozhodnutí – předpoklady 
 uznání a výkon cizích rozhodnutí – překážky uznání 
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Místo konání: On-line (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán 

přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).     
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen pro advokáty, podnikové právníky a jinou 

odbornou veřejnost se zájmem o problematiku MPS. 

 
Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 13. května 2021 

 

Kontakt:          
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Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
                                 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta | Oddělení komunikace a vnějších vztahů 
17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | Česká republika  
585 637 507  
kurzypf@upol.cz | www.upol.cz 
 
 
 

 


