
PROCESNĚPRÁVNÍ REGULACE VZTAHŮ VY
PLÝVAJÍCÍCH Z PRÁVA RODINNÉHO OBECNĚ 

Kapitola 1. K charakteru rodinněprávních řízení 
1.1 Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva 

- pohled Aleny Winterové 
1.2 (Ne)sporná řízení v rodinněprávních věcech 

- pohled Zdeňky Králíčkové 
1.3 Das neue Familienverfahrengesetz in Deutschland: 

Regelungsintention und Regelungsschwerpunkte 
1.4 Nový zákon o řízení ve věcech rodinných v Německu: 

Záměr a těžiště úpravy (česká verze kapitoly 1.3) 

Kapitola 2. Jednotlivé druhy rodinněprávních 
řízení - aktuální problémy 

2.1 Paternitní spory - jejich procesní zvláštnosti a aktuální otázky... 
2.2 Pár poznámok k spojeniu vecí v súvislosti 

s konáním o osvojitelhosti 
2.3 Účastenství v řízení o rozvod manželství 
2.4 Právní úprava ochrany proti domácímu násilí 

v občanském soudním řádu 
2.5 Výživné neprovdané matky. 

Kapitola 3. Postavení dítěte v jiných právních předpisech 
3.1 Několik poznámek k výkonu umělecké, kulturní, sportovní 

a reklamní činnosti dítěte podle zákona o zaměstnanosti , 



AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ 

Kapitola 1. Péče soudu o nezletilé obecně 
1.1 Rozkaz na plnenie v konaní starostlivosti súdu o maloletých 

Kapitola 2. Řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte 
2.1 Výživné pro nezletilé dítě a řízení o něm v ČR 
2.2 Výchova a výživa nezletilého dítěte v aktuální praxi 

českých soudů (aneb „Nad jedním soudním rozhodnutím 
ve věcech výchovy a výživy nezletilého dítěte") 

2.3 Určení výše výživného rodičů k dětem v německém právu 
2.4 Osobitné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku 

pre konanie o výživnom 
2.5 Konanie o určenie výživného na maloleté deti 

a jeho objektivizácia 
2.6 Možnosti súdu pri ochraně riadnej výchovy maloletého dieťaťa. 
2.7 Personálna exekúcia (reálny alebo formálny prostriedok 

ochrany záujmov maloletého dieťaťa?) 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNĚPRÁVNÍCH 
ŘÍZENÍ S MEZINÁRODNÍM PRVKEM 

Kapitola 1. Řízení o navrácení nezletilého dítěte 
ve věcech mezinárodních únosů dětí 
1.1 Malicherný (ne)spor 
1.2 Institut zvláštní kvalifikované výzvy v řízení o navrácení 

nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí 

Kapitola 2. Jiná řízení 
2.1 Konanie o osvojenie s medzinárodným prvkom 
2.2 Předběžná opatření ve světle judikatury ESD 
2.3 Zajištění vykonávání práva styku dítěte s rodičem ve věcech 

s mezinárodním prvkem 



2.4 Umístění dítěte do ústavní péče v jiném státě 
- článek 56 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 

2.5 Vztah mezi Nařízením Brusel I a haagskou Úmluvou 
o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 
ze dne 2. října 1973 


