
    

 

Posilnenie uplatňovania Schengenského acquis a práva Európskej únie 
justičnými orgánmi Slovenskej republiky (SK 0117) 

Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu  
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

PROGRAM 

 

 „PRÁVNY STYK S CUDZINOU V KONTEXTE ÚNIJNÝCH NARIADENÍ  O DORUČOVANÍ SÚDNYCH 
A MIMOSÚDNYCH PÍSOMNOSTÍ A SPOLUPRÁCE PRI VYKONÁVANÍ DOKAZOV V OBČIANSKYCH 
A OBCHODNÝCH VECIACH V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ“ (projekt NFM) 

 

2. – 3. NOVEMBRA2010, DETAŠOVANÉ PRACOVISKO V OMŠENÍ 

Lektormi podujatia sú: 

� JUDr. Pavel Simon, sudca, Najvyšší súd ČR, Brno, externý člen pedag. zboru JA SR 
� Mgr. Zuzana Fišerová, riaditeľka  medzinárodného odboru civilného, Ministerstvo 

spravodlivosti ČR, Praha, externý člen pedag. zboru JA SR 
 
 

2.11. 2010 (utorok) 

9.30 – príchod účastníkov, registrácia 
 
10.00 – 11.00 
Úvod do problematiky justiční spolupráce v civilních věcech 

11.00 – 11.20 - prestávka 
 
11.20 – 12.30  
I. Doručování soudních písemnost v Evropské unii 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování 

soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních (Nařízení o doručování 

nebo ND) 

12.30 – 13.30 – prestávka na obed 
 
13.30 – 15.00  
II. Doručování soudních písemností mimo Evropskou unii 

Haagská úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a 

obchodních z 15. listopadu 1965 (Haagská úmluva nebo HÚ), bilaterální mezinárodní smlouvy 

15.00 – 15.20 - prestávka  
 
15.20 - 17.00  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se 
zavádí řízení o evropském platebním rozkazu 
 
17.30 – večera 
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3.11. 2010 (utorok) 

8.00 – 9.00 – raňajky 

9.00 – 10.30  
I. Spolupráce při dokazování v Evropské unii 
Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci členských států při dokazování v 
občanských a obchodních věcech (Nařízení o dokazování nebo NDůk) 
 
10.30 – 10.50 – prestávka 

10.50 – 12.30  
II. Spolupráce při dokazování mimo Evropskou unii 
Haagská úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z 18. března 1970 
(Haagská úmluva nebo HÚ), bilaterální mezinárodní smlouvy 
 

12.30 – obed, záver  


