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CÍLE KURZU 

Dědické právo doznalo s účinností od 1. 1. 2014 značných změn, a to jak na poli hmotného 
práva, které je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak na poli práva 
procesního upraveného zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který 
zakotvuje řízení o pozůstalosti. 

 

Protože právní úprava obsahuje množství nových institutů, jako je např. závěť s podmínkou, 
negativní závěť, odkaz, dědická smlouva či možnost zřízení závěti před starostou obce, budou 
v rámci semináře jednotlivé instituty analyzovány a začleněny do vzájemných souvislostí, a to 
zejména ve vazbě na jejich aplikaci a správné chápání pro poskytovatele sociálních služeb. 

 

Z praktického hlediska budou analyzovány nejrůznější situace, které poskytovatelé sociálních 
služeb řeší. Veškeré instituty budou přitom rozebrány také z procesního hlediska – tedy vztah 
poskytovatelům sociálních služeb k notáři jakožto soudnímu komisaři a práva a povinnosti 
z tohoto vznikající. 

 

DĚDICKÉ PRÁVO – PRÁVNÍ 
MINIMUM PRO POSKYTOVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

  

MÍSTO  

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

 

TERMÍN 

24. června 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Jitka Gregorová 

 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 
službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.166,- Kč vč. DPH) 
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Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat  

(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail gregorova@kolumbuspm.cz. 

 
OBSAH KURZU 

1) Právní předpisy dědického práva relevantní pro činnost poskytovatelů sociálních služeb 
• Občanský zákoník 

• Zákon o zvláštních řízeních soudních 

• Zákon o pohřebnictví 

2) Dědické tituly a jejich jednotlivá specifika 
• Dědická smlouva 
• Závěť  
• Zákonná posloupnost 
• Odkaz 

3) Specifika tzv. sociálního pohřbu 

• Povinnost obce zajistit pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí 
• Pohledávka z titulu účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení a její režim 

(zůstavitel s nepatrným majetkem x likvidace pozůstalosti) 

4) Nároky přecházející mimo pozůstalost a jejich režim 

• Nároky ze sociálního zabezpečení, peněžité dávky státní sociální podpory, peněžité 

dávky sociální péče aj. 

• Přechod nájmu bytu 

5) Procesní aspekty pozůstalostního řízení 

• Pozice notáře jako soudního komisaře 

• Odmítnutí dědictví 

• Výhrada soupisu 

• Rozhodnutí a opravné prostředky   

LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Jitka Gregorová 

lektorka Justiční akademie a vyučující na Vysoké škole 
podnikání a práva, advokátka s mnoholetými zkušenostmi v 
oblasti soukromého práva, autorka řady odborných 
příspěvků a publikací 


