Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Právnickou fakultou MU nabízíme kurz:

Nový občanský zákoník
Počet účastníků:
Lektor:
Termín:
Místo konání:
Cena:

maximálně 70 osob
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
6. 2. – 20. 3. 2014, vždy ve čtvrtek od 13:00 – 14:30 hod.
(6.2., 13.2., 20.2., 6.3., 13.3. 20.3. )
Právnická fakulta MU, Veveří 70, posluchárna č. 038
400,- Kč

Náplň kurzu:
Rok 2014 přinesl v České republice řadu změn spojených s rekodifikací soukromého práva.
Kurz je zaměřen na problematiku občanského práva v novém občanském zákoníku. Jednotlivé
lekce se budou zabývat principy soukromého práva, obecnou částí nového občanského zákoníku,
rodinným právem, věcnými právy a právem dědickým. Posluchači tak budou seznámeni se základy
právní úpravy vztahů, v nichž se běžně nacházejí. Podrobnější informace o jednotlivých lekcích
naleznete na druhé straně tohoto letáku.
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na
www.u3v.muni.cz, osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 2. patro, dveře č. 263)
případně telefonicky nebo e-mailem (kontakty uvedeny v hlavičce nabídky). Kurzovné je nutno
uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v.r.
Manažer pro koordinaci CŽV

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., v.r.
odborný garant kurzu

I. Nový občanský zákoník a rekodifikace
soukromého práva
- vývoj úpravy
- koncepční východiska
- jazyk NOZ
- interpretační pravidla
II. Principy soukromého práva
- význam principů
- soukromé právo a jeho složky
- principy soukromého práva v § 1 až § 8 NOZ
- další principy
- přechodná ustanovení v NOZ
III. Obecná část NOZ
- význam obecné části a její vztah k části
zvláštní
- fyzické a právnické osoby
- právní osobnost, svéprávnost
- definice věci v NOZ
- zvíře
- právní skutečnosti, zejména právní jednání a
plynutí času
IV. Rodinné právo v NOZ
- dopady zrušení zákona o rodině
- manželství - jeho vznik, zánik, neplatnost,
neexistence
- práva a povinnosti manželů, zejména
majetkové povahy
- rodičovství - určování a propírání mateřství a
otcovství
- rodičovská odpovědnost
- poručenství a jiné formy náhradní rodinné
péče

V. Věcná práva v NOZ
- povaha věcných práv a jejich absolutní účinek
- držba a vydržení
- vlastnické právo a jeho omezení
- věcná práva k věci cizí, zejména služebnosti a
reálná břemena
- právo stavby
- správa cizího majetku, svěřenský fond
VI. Dědické právo v NOZ
- delace a univerzální sukcese
- dědická způsobilost
- předpoklady dědění
- pozůstalost
- dědické tituly
- dědění ze závěti a ochrana nepominutelných
dědiců, vydědění
- dědění ze zákona a dědické třídy
- dědická smlouva
- odkaz
- přechod dluhů zůstavitele na dědice

