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8. června 2021, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

Podrobná anotace kurzu

Cena    

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Lektor

Termín

Ač je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), soukromoprávním hmotněprávním 
kodexem, jeho přesah do matriční agendy je nepopiratelný. Nabízený seminář se zaměří především 
na část druhou OZ, která upravuje rodinné právo. Bude se zabývat soukromoprávními aspekty 
určování jména a příjmení, soukromoprávní ochranou jména a příjmení, ale například i jménem 
jako součástí osobnosti člověka, a dále pak poměry mezi rodiči a dětmi, institutem rodičovské 
odpovědnosti, účastnící se mimo jiné dozví, proč je tento pojem užíván v zákoně č. 301/2000 Sb., o 
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „ZMJP“) chybně. 
Účastníci budou seznámeni s procesem a důsledky osvojení, seminář se zastaví také u skutečností, 
které mají (nebo by měly mít v budoucnu) vliv na rodné příjmení, tedy určování a popírání otcovství, 
pozdější sňatek rodičů, pozdější prohlášení rodičů o společném příjmení manželů ad., řešit se bude 
také předoddavkové řízení a sňatečný obřad, ale také například změna pohlaví.

Dne 2.9.2019 vláda usnesením č. 627 schválila návrh novely matričního zákona a uložila 1. 
místopředsedovi vlády a ministru vnitra vypracovat konečné znění vládního návrhu novely 
matričního zákona a následně jej předložit Poslanecké sněmovně k projednání.

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář 
především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
ladova@kolumbuspm.cz.

Místo Online školení (odkaz bude zaslán na 
e-mail uvedený v přihlášce)

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

21. září 2021, 9:00 - 15:0017. května 2022, 9:00 - 15:30

2190
2650

Ostrava (adresa školení bude upřesněna 
na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail)
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Lektor kurzu

Obsah kurzu

• Jméno a příjmení podle OZ 
 o Určování jména a příjmení 
 o Ochrana jména a příjmení
 o Jméno jako součást osobnosti člověka
 o Dobré jméno
• Poměry mezi rodiči a dětmi
 o Práva osobní povahy
 o Rodičovská odpovědnost – obsah a zásahy do rodičovské odpovědnosti
 o Vyživovací povinnost
• Osvojení – proces a důsledky
• Určování a popírání otcovství
• Předoddavkové řízení a sňatečný obřad
• Změna pohlaví – proces a důsledky

advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, 
autorka řady odborných příspěvků a publikací  

JUDr. Mgr. Pavla Ládová

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s, pro jejich praxi, relevantní soukromoprávní úpravou, se 
soukromoprávními instituty, které mají přesah do matriční agendy a jejichž znalost předpokládá i 
přímo matriční zákon. Seznámí se i odlišnostmi v pojetí některých institutů, typicky v oblasti 
určování jména a příjmení, ve veřejném a soukromém právu. 


