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Vás zve na odborný webinář: 

 
RODINNÉ PRÁVO V AKTUÁLNÍ JUDIKATUŘE 
OBECNÝCH SOUDŮ A ÚSTAVNÍHO SOUDU 

 
Termín:   5. května 2023 (od 9:00 do 12:30 hod) 
 
Přednášející:  JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., odborná asistentka na katedře 

soukromého práva a civilního procesu PF UP. Dlouhodobě 
působí v oblasti práva civilního procesu a rodinného práva,  
exekučnímu právu se věnuje  v rámci akademické profesní 
kariéry a praxe v advokacii. Je spoluautorkou učebnic práva 
civilního procesu, komentářů k občanskému zákoníku, 
občanskému soudnímu řádu a k zákonu o sociálně-právní 
ochraně dětí. Působí rovněž jako lektorka Justiční akademie.
  

Cíl webináře:    Cílem je analyzovat recentní rozhodnutí obecných soudů a 

Ústavního soudu ve vztahu k rodinněprávním otázkám, a to 

zejména se zaměřením na poměry mezi rodiči a dětmi, a to 

včetně otázek určování a popírání rodičovství.  

Obsah webináře:    

 

• předběžná opatření o úpravě poměrů dítěte 
• úprava poměrů dítěte nejen pro dobu po rozvodu (střídavá 

péče v. široký styk) 
• správa jmění dítěte (exekuce na výživné) 
• participační práva dítěte  
• určování a popírání rodičovství 

 

 
Místo konání: On-line přes ZOOM (odkaz bude zaslán přihlášeným den před 

konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné instalovat, 
webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím 
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webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze 
PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). 
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:   Webinář je určen především pro advokáty, soudce, pracovníky 

soudů, sociální pracovníky a jiné zájemce o danou 
problematiku.  

Cena:   1 500 Kč včetně DPH  

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. 
Informace o dalších benefitech naleznete zde. 
Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde. 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 2. května 2023 

 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze: 

https://rapl.upol.cz/webpages/WebinarPFA_RodinnePravoVAktualilniJudikatureObe

cnychSoudu.html 

Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete zde. 

 

Kontakt:          

   

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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