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

ZÁKLADY DĚDICKÉHO PRÁVA
HMOTNÉHO A PROCESNÍHO
Termín:

25. listopadu 2022 (od 9:00 do 14:00 hod)

Přednášející:

JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D., notářská kandidátka a trvalá
zástupkyně notářky JUDr. Leony Václavkové, odborná
asistentka působící na PF UPOL, autorka řady odborných
příspěvků a publikací zaměřující se na dědické právo

Popis webináře:

Dědické právo doznalo v rámci rekodifikace soukromého práva
nejvíce změn, a to jak na poli hmotného práva, které je
upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak na
poli práva procesního upraveného zákonem č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních
řízeních
soudních,
zakotvujícího
řízení
o pozůstalosti.
Cílem současné hmotněprávní úpravy dědického práva je
ochrana vůle zůstavitele a realizace jeho posledních přání.
S ohledem na tyto cíle bylo pozměněno i postavení
nepominutelného dědice, které je oproti předcházející úpravě
značně oslabeno. Do stávající úpravy dědického práva pak
navíc vstoupily i některé dosud neznámé instituty, jako je např.
závěť s podmínkou, negativní závěť, odkaz, dědická smlouva či
možnost zřízení závěti před starostou obce. V rámci kurzu
budou jednotlivé instituty analyzovány a začleněny
do vzájemných souvislostí, s poukázáním na jejich praktickou
využitelnost. Veškeré instituty budou probrány také
z procesního hlediska – tedy jakým způsobem působí notář
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v rámci těchto institutů a jak postupuje v rámci pozůstalostního
řízení. Opomenuta nebude ani problematika možné obrany
v rámci řízení o pozůstalosti.
Cíl webináře:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálním právním
rámcem institutů dědického práva s poukázáním na jejich
praktickou využitelnost. Účastníci budou seznámeni jak
s hmotněprávními, tak s procesněprávními aspekty dané
problematiky.

Obsah webináře:
1. Právní předpisy dědického práva
• občanský zákoník
• zákon o zvláštních řízeních soudních
• zákon o pohřebnictví
2. Vyjasnění základních pojmů dědického práva
3. Dědické tituly a jejich jednotlivá specifika
• dědická smlouva
• závěť
• zákonná posloupnost
• odkaz
4. Předpoklady dědění
5. Průběh řízení o pozůstalosti
• pověření notáře
• předběžné šetření
• zjišťování rodinné a majetkové situace zůstavitele
• poučení o dědickém právu a výhradě soupisu
• seznam aktiv a pasiv
• rozdělení pozůstalosti a potvrzení nabytí dědictví
• spory v řízení o pozůstalosti
o spory o dědické právo
o spory o povinný díl
o spory o rozsah pozůstalosti
• jednání po nabytí pozůstalosti
o co musí udělat dědicové
o možnosti věřitelů
• stát jako dědic
6. Diskuse, závěr
Místo konání:

On-line přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den
před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné
instalovat, webinář je možné sledovat také pouze
prostřednictvím 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.
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Cílová skupina:

Webinář je určen především advokátům, podnikovým
právníkům, vedoucím zaměstnancům, mzdovým účetním a
jiným zájemcům 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 22. listopadu 2022
Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_ZakladyDedickehoPrava.html
Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete zde.

Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
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
michaela.sramkova@upol.cz | www.upol.cz
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