
Právnická fakulta Masarykovy univerzity a 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 

 

Dny rodinného práva  
 

která se uskuteční ve dnech 

3. - 5. dubna 2014 
ve Wellness hotelu Diana ve Velkých Losinách. 



Program konference „Dny rodinného práva“ 

 

pořádané pod záštitou projektu 

„Komplexní inovace výuky práva pro moderní         

společnost„  

CZ.1.07/2.2.00/28.0080 

 

čtvrtek 3. dubna 2014 

11:30 - 12:00 registrace 

12:00 – 12:15 Úvodní slovo prof. JUDr. Milana Hrušáková, 
CSc. (děkanka Právnické fakulty UP Olomouc) 

12:15 – 12:45 Rodinná domácnost (JUDr. Lenka Westpha-
lová, Ph.D.) 

12:45 – 13:15 Princip poctivosti, důvěry a solidarity ve 
vztazích mezi manžely (Mgr. David Rašovský)  

13:15 – 13:45 Propojení institutu manželství, respektive 
vztah manžel a manželka s projevem do zdravotnictví 
(JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.) 

13:45 – 14:15 Přestávka na kávu 

14:15 – 14:45 Vývoj právní úpravy uzavírání manželství od 
ABGB po současnost (Mgr. Vendula Bryxová, Ph.D.) 

14:45 – 15:15 Rozvod po česku (Mgr. Tomáš Pavlíček) 

15:15 – 15:45 Společné jmění manželů versus exekuce, 
kdo vyhrává manžel nebo věřitel? (JUDr. Renáta Šínová, 
Ph.D.) 

15:45 – 16:30 Závěrečná diskuze  



Program konference „Práva dítěte“ 
 

pořádaná v rámci projektu „Právo do praxe, praxe do práva - partnerství 

pro užší sepětí výzkumu a  praxe“  

(CZ.1.07/2.4.00/31.0146) 
 

čtvrtek 3. dubna 2014 
 

16:30 - 17:00 registrace 

17:00 - 19:00 Práva dítěte versus rodičovská odpovědnost 

Moderátorka:  Zdeňka Králíčková 

 

 Lenka Westphalová, Ondřej Šmíd (UPOL): Koncepce 
rodičovské odpovědnosti v NOZ a právní postavení dítěte 

 Monika Schön (MU): Modifikace rodičovské odpovědnosti 
podle NOZ 

 Ivo Telec (UPOL): Subjektivní práva rodinná a práva dítěte 

 

19:00 - 20:00 večeře 

20:00 - 21:00 diskuze 
 

pátek 4. dubna 2014 
 

08:30 - 09:00 registrace 

09:00 - 12:00 Rodičovská odpovědnost a její výkon v praxi 

A) Dítě versus rodiče 

Moderátor: Lenka Westphalová 

 Martin Kornel (MU): Konfliktní rozvod/rozchod a právo dítěte 
na kontakt s oběma rodiči 

 Miriam Pallová (Triada): Odborné služby a doprovázení při 
řešení situace dítěte po rozchodu rodičů—podpora udržování 
rodinných vztahů a vazeb 

 Bronislava Švehláková (Bratislava): Zájem dítěte v mediačním 
procese při rozchodu jeho rodičů 

 Jana Levová a Veronika Kozlová (Spondea/MU): Dítě v rodině 
s výskytem domácího násilí 

 Nikola Slívová (MU): Opuštění rodinné domácnosti jedním z 
rodičů a ochrana nezletilého dítěte 

 



 

Program konference „Práva dítěte“ 
 

pořádaná v rámci projektu „Právo do praxe, praxe do práva - partnerství 

pro užší sepětí výzkumu a  praxe“  

(CZ.1.07/2.4.00/31.0146) 
 

pátek 4. dubna 2014 

 

12:00 - 13:00 oběd 

13:00 - 16:00 Dítě a jeho rodiče versus třetí osoby 

Moderátor: Martin Kornel 

 

 Bronislava Pavelková (PEVŠ Bratislava): Ohrožování práva  

dítěte na péči svých rodičů v zemích Evropské unie 

 Zdeňka Králíčková (MU): Přirozená rodina v. rodina náhradní: 
Přechod dítěte do péče třetích osob  

 Kateřina Cilečková (UPOL): Výkon rodičovské odpovědnosti  

k dítěti v pěstounské péči 

 Eva Rotreklová (Triada): Aktuální problémy náhradní (rodinné) 
péče po novele ZSPOD a přijetí NOZ 

 

16:00 - 16:15 coffee break 

16:15 - 17:00 diskuze 
 

sobota 5. dubna 2014 
 

08:00 - 08:30 registrace 

 

08:30 - 10:00 Dítě a soudní řízení 

 Jana Volková (OS Ústí nad Labem) a Petr Sedlák (KS Brno): 
Dítě a soudní řízení 

 Radovan Dávid (MU): Dopad soudního rozhodnutí na dítě (dítě 
jako subjekt nebo objekt exekuce?) 

 

10:00 - 10:15 coffee break 

10:15 - 12:00 Vyhodnocení a závěry konference 


