®

UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
Vás zvou na 3. seminář podzimního cyklu seminářů 2006

NOVINKY V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ
7. prosince 2006 - přednáškový sál Pražské energetiky, a. s.
Anotace:
Tématem přednášky jsou aktuální problémy v soudní praxi (zejména u nalézacích soudů) při aplikaci
občanského soudního řádu. Přednáška bude zaměřena především na poslední významné novely občanského
soudního řádu (zákon č. 30/2000 Sb. - "velká novela o. s. ř.", zákon č. 555/2004 Sb. - novela o doručování
a zákon č. 59/2005 Sb. - novela o předběžných opatřeních), dále aktuální trendy v civilním procesu
a chystané změny.
Přednáší: JUDr. Jaromír Jirsa
místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 1 pro věci civilní
prezident Soudcovské unie České republiky
Publikace k semináři:
J. Jirsa: Novinky v civilním řízení soudním, LexisNexis CZ Praha 2005
J. Jirsa, K. Janek, L. Vávra, P. Meduna: Klíč k soudní síni, LexisNexis CZ Praha 2006
J. Jirsa a kol.: Stručný soudní průvodce, Havlíček Brain Team Praha 2006
Časový a odborný program:
8.30 - 9.00 Prezence
9.00 - 14.00 Přednášky
• Současnost a budoucnost civilního procesu - informace o legislativních pracích, věcný záměr
nového civilního soudního řádu
• Velká novela občanského soudního řádu
- důvody přijetí
- hlavní myšlenky, zásady a jejich realizace v praxi
- předvídatelnost soudních rozhodnutí
- zrovnoprávnění postavení žalobce a žalovaného
- rozhodování při jediném jednání
- více nároků na účastníky, podrobnější poučení ze strany soudu
- příprava jednání stěžejní fáze řízení - postup soudce při přípravě, možnost účastníků ovlivnit průběh
a kvalitu přípravy, součinnost soudce a účastníka, smírná jednání stran
- jiný soudní rok (přípravné jednání) - účel, průběh
- nové donucovací prostředky zavedené novelou
- § 114b - jeho smysl, praxe u soudů, jak se ubránit nepříznivým důsledkům
- § 118a - průlom v civilním procesu - hmotněprávní poučení
- § 118c - koncentrace na návrh - nedostatky současné úpravy - praktické poznatky
- § 115a - rozhodování bez nařízení jednání
- § 119a - "poslední zvonění" - smysl a praxe - neúplná apelace
- vzorové chování účastníka řízení (jeho zástupce) v průběhu řízení, vliv účastníka na délku řízení
• Doručovací novela - zákon č. 555/2004 Sb.
- doručování soudních písemností - alfa a omega plynulého soudního řízení, informace o chystaných
legislativních změnách
- doručování prostřednictvím veřejné datové sítě, doručování fyzickým, právnickým osobám
a advokátům - rozdíly, důsledky, praktické příklady
- elektronická úřední deska
• Novela - zákon č. 59/2005 Sb. - tři zásadní změny
- předběžná opatření, probrání věci s účastníky, odvolací řízení - omezení kasace
Informace o konkrétním procesním ustanovení (procesní situaci) bude vždy doplněna
konkrétním příkladem z praxe a diskusí na dané téma.
Pořadatel:

Organizační zajištění:

Unie podnikových právníků ČR
Na Hroudě 19
100 00 Praha 10 - Vršovice
www. uppcr.cz

UNIT spol. s r.o.
tel.: 466 304 952
Gorkého 2573
www.unit.cz
530 02 Pardubice
e-mail: unit@unit.cz
Blanka Tomíšková 602 337 780, Ing. Martina Novotná 605 257 127

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
•

Datum a místo konání: čtvrtek 7. prosince 2006
přednáškový sál Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 1. prosince 2006 na adresu:
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz
elektronické přihlášky: www.unit.cz

•

CENA
pro členy Unie podnikových právníků ČR
vložné (včetně DPH)

•

1.480 ,- Kč

CENA
vložné(včetně DPH)

1.640,- Kč

Odborné publikace k semináři (svůj požadavek označte na závazné přihlášce):
Novinky v civilním řízení soudním
J. Jirsa (nakladatelství LexisNexis CZ Praha 2005)
cena: 195,- Kč
Klíč k soudní síni
J. Jirsa, K. Janek, L. Vávra, P. Meduna (nakladatelství LexisNexis CZ Praha 2006)
cena: 330,- Kč
•

•

Platbu upravte podle svých požadavků (k ceně pro člena resp. nečlena UPP ČR připočtěte prosím částku
za objednané publikace) a uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20621.
Upozornění:
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.
Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení - daňovému dokladu.

•
•

DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432
firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509

•

UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE DPH:
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového dokladu totožný s datem přijetí platby.
Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání semináře Vám ho
na vyžádání zašleme.

•
•

Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

•

Doprava do místa konání:
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, www.pre.cz
Metro trasa "A" - na stanici Strašnická přestup na tramvaj č. 7, 10, 19 na druhou zastávku - Kubánské náměstí.
Z Hlavního nádraží tramvají č. 19, výstup Kubánské náměstí, tramvaj č. 26 - výstup Na Hroudě.
Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6 - výstup Kubánské náměstí, tramvaj č. 22 a 24 - výstup Na Hroudě.
Odtud pěšky buď přímo ulicí Na Hroudě nebo Na Stezce, směrem k sportovnímu areálu Slavia (cca 380 resp. 250 m).

•

Parkovací možnosti pro osobní dopravu
Parkovat lze bez problémů v přilehlých ulicích, tzn. Na Hroudě, Na Vrších případně Na Stezce, která je jednosměrná
od ulice V Olšinách. Využít lze placené parkoviště před halou zimního stadionu, který sousedí s budovou PRE.

→ metro trasa A - Strašnická

Nabídka publikací:
Novinky v civilním řízení soudním
Jaromír Jirsa, LexisNexis Praha 2005
Kritická analýza výsledků uplatňování takzvané velké novely občanského soudního řádu v soudní praxi je
předkládána zkušeným soudcem – místopředsedou nalézacího soudu, prezidentem Soudcovské unie. Jde
o soustředěné poznatky, které mohou přispět k orientaci v aktuálních procesních problémech a napomoci
také diskusi nad novou legislativou.
Cena včetně DPH - 195,- Kč
Klíč k soudní síni (Klíč k soudní síni - příručka pro začínající soudce a advokáty)
Kryštof Janek, Jaromír Jirsa, Petr Meduna, Libor Vávra, LexisNexis Praha 2006
„Klíč k soudní síni“ je praktická příručka pro začínající i zkušenější soudce a advokáty, pro studenty
právnických fakult, kteří se rozhodují o svém budoucím zaměření, ale i pro laickou veřejnost. Autory jsou
zkušení soudci a advokáti, což se projevuje mj. tím, že publikace uvádí desítky praktických příkladů,
mnohdy dokumentovaných na „historkách ze života“ v soudních síních i advokátních kancelářích. Tvůrci
sledují základní téma skutečně komplexně, vedle ryze právních řeší též aspekty ekonomické, etické,
sociální a další.
Z těchto důvodů je kniha neocenitelnou pomůckou pro přípravu na „klasická“ právnická povolání
i vynikajícími rádcem při jejich výkonu.
Cena včetně DPH - 330,- Kč

