
POZNÁMKA SPORNOSTI 

A 

CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS 

V ČESKÉM A RAKOUSKÉM PRÁVU 
 

 

Kdy: 13. 5. 2014, od 9.00 hodin 

Kde: Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, místnost 038 

Organizátor a moderátor akce: Markéta Selucká, Eva Dobrovolná 

 

Program: 

 8.30 – 9.00 Registrace 

 
 9.00 – 9.20 Poznámka spornosti v novém občanském zákoníku 

JUDr. Eva Dobrovolná, Právnická fakulta MU 

 
 9.20 – 9.40 Poznámka spornosti v rakouském právu 

Univ.-Prof. Dr. Georg Kodek, LL.M., Právnická fakulta ve Vídni 

 
 9.40 – 10.00 Poznámka spornosti a nový katastrální zákon  

JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Právnická fakulta MU 

 
 10.00 – 10.20 Poznámka spornosti v praxi katastrálních úřadů  

Ing. Naděžda Vitulová, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město 

 
 10.20 – 10.50 Diskuse 

 
 10.50 – 11.00 Přestávka 

 
 11.00 – 11.20 Clausula rebus sic stantibus v rakouském a evropském právu (teoretické 

aspekty) 

 Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL.M., Právnická fakulta ve Vídni 

 

 



 11.20 – 11.40 Clausula rebus sic stantibus v novém občanském zákoníku 

 JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., Právnická fakulta MU

 
 11.40 – 12.00  Clausula rebus sic stantibus v rakouském právu (praktické aspekty) 

Mag. Magda Svoboda-Mascher, advokátka ve Vídni 

 
 12.00 – 12.20 Clausula rebus sic stantibus a procesní aspekty  

 JUDr. Petr Lavický, Ph.D., Právnická fakulta MU 

 
 12.20 – 13.00 Diskuze 

 

Charakter akce:  Workshop je věnován problematice uvádění nového občanského zákoníku 

do života společnosti. Ačkoli nový občanský zákoník staví na tezi odděleného výkonu soukromých a 

veřejných práv, workshop se snaží nabídnout ucelený pohled na danou problematiku, tj. snaží se 

postihnout aspekt veřejnoprávní i soukromoprávní. Vystoupení na workshopu se zaměří na 

porovnání institutů v českém a rakouském právu. Zejména by měla být řešena otázka použitelnosti 

rakouské judikatury v českém právním prostředí v rámci nových či „staronových“ institutů v novém 

občanském zákoníku a katastrálním zákoně.  

Příspěvky zahraničních účastníků budou tlumočeny do českého jazyka.  
 

Pro koho je akce určena: Pro studenty bakalářského a magisterského cyklu, doktorandy a 

diplomanty vybraných oborů, akademické pracovníky, odbornou veřejnost.  

 

Předběžná registrace: Lukas.Hadamcik@law.muni.cz  
 

Ukončení workshopu se předpokládá ve 13 hodin.  
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