Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému
zákoníku
Akreditace MV ČR: AK/PV-11/2019 - AK/VE-10/2019

JUDr. Eva Kuzmová
Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí
jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje.
Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a
občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve
vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.
Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem.

Osnova:










Občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a
veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona
Stavební řízení a jeho soukromoprávní aspekty
Terminologický střet občanského zákoníku a stavebních předpisů
Změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a jejich přesah do stavebních předpisů – věci,
součást pozemku, vlastnictví, držba, detence, veřejné seznamy, sousedské vztahy, věcná práva k
věci cizí – břemena
Stavba, právo stavby
Dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řád
Diskuze, dotazy

Kdy: 16. 07 .2019 (9:00-14 hod)

Kde:

HOTEL Elegance
(Husitská 2, Šumperk 78701)

Platba: 1 690,- / os. bez DPH





druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10%
úhrada se provádí na základě avíza před školením
v ceně je zahrnut certifikát, psací potřeby, občerstvení a školící materiály
zasláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami účasti na školení umístěnými na
http://www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni a souhlasíte s nimi

Přihlášení:
v případě Vašeho zájmu, prosíme, abyste se přihlásili jednou z uvedených možností:




emailem na stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz
telefonicky na čísle 606 535 636
přes webový formulář na http://www.efektivniskoleni.cz

Kontakt: Stanislava Komárková, DiS.
Storno podmínky
Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné.
Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.
Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů
nás kontaktujte, domluvíme se.

