
Havlíček Brain Team ve spolupráci s Českou advokátní komorou
a dalšími partnery

si Vás dovolují pozvat na workshop na téma

Aktuální problémy civilního procesu
Záštitu nad workshopem převzal

JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory

27. listopadu 2015 od 9.00 do 13.00

Palác Dunaj
Národní 10, Praha 1 (vstup z Voršilské 14)

Workshop je zařazen do projektu Pražský právnický podzim 2015,
který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team

Generální záštitu projektu Pražský právnický podzim 2015 převzali
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr fi nancí ČR
Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

Workshop bude zaměřen na zkušenosti s novou právní úpravou civilního práva procesního (občanský soudní řád po novelizacích, zá-
kon o zvláštních řízeních soudních), na nově se formující s tím souvisící judikaturu a interpretační a aplikační problémy, které současná 
právní úprava přináší. Vzhledem k účasti předních procesualistů z teorie i praxe se předpokládá, že diskuse přinese výměnu zkušeností 
a poukáže na nejcitlivější místa civilního soudního řízení (např. některé otázky vztahů občanského soudního řádu a zákona o zvláštních 
řízeních soudních, problematiku doručování v souvislosti s fungováním datových schránek, sporné výkladové problémy v oblasti dokazo-
vání, koncentrace řízení, prosazování hodnotových principů v procesním právu, lhůty atd.), k nimž by z workshopu měla vyplynout řada 
doporučujících a inspirativních závěrů pro legislativu a aplikaci práva.

Workshopy a sympozia jsou organizovány ve formátu moderovaných monotématických minikonferencí spojených s panelovou diskusí 
k základním tématům. Hlavní příspěvek na workshopu přednese místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, účast a další vy-
stoupení předběžně přislíbili soudci Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a dalších článků a stupňů soudní soustavy, advokáti, odborníci 
z oblasti akademické a zástupci všech složek právnického stavu.

Na půdě tohoto setkání se předpokládá též slavnostní přivítání publikace Občanské soudní řízení (soudcovský komentář) autorského 
kolektivu vedeného soudcem Ústavního soudu JUDr. Jaromírem Jirsou.

Zájemce o účast na workshopu registruje a přihlášky přijímá sekretariát nakladatelství Havlíček Brain Team.
Pro zajištění účasti laskavě vyplňte a odešlete přiloženou přihlášku.
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