
Česká advokátní komora  
regionální pracoviště Hradec Králové  

 
Vás zve na seminář pro advokáty na téma: 

 

VYBRANÉ OTÁZKY STAVEB A POZEMKŮ,  
NEJNOVĚJŠÍ JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR 
K VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ A 

ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO 
SPOLUVLASTNICTVÍ 

  
Termín semináře:  středa až čtvrtek 16. – 17. září 2020 od 09,00 do 15,30 hodin 
 
Místo konání:   budova Krajského soudu v Hradci Králové, přednášková  

místnost č. 14 

 

Seminář povede:    Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR 
     

Odborný program semináře: 
 
1. den  Vybrané otázky staveb a pozemků:  

• přechodná ustanovení ke stavbám a pozemkům 

• stavby na cizích pozemcích 

• neoprávněné stavby 

• přestavky 

• superficiální zásada 
 
2. den  Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu České republiky k vypořádání  

společného jmění manželů a zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 

• nová významná judikatura k vypořádání společného jmění manželů  

• nová významná judikatura ke zrušení a vypořádání podílového  
spoluvlastnictví 

   
 
Číslo semináře:   54009 
 
Cena semináře:   1.452,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 
Uzávěrka přihlášek:  4. září 2020, po tomto datu telefonicky kontaktujte  

regionální pracoviště v Hradci Králové č. tel. 491 426 034, kontaktní 
osoba Veronika Menčíková 

 
Časový rozvrh: 

středa   09,00 - 16,00 seminář 
čtvrtek  09,00 - 15,30 seminář 
 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 11 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
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Organizační pokyny a informace pro účastníky: 

Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku a poukáží účastnický 
příspěvek ve výši 1.452,- Kč (včetně 21 % DPH) na účet č. 6724361001/2700, konstantní 

symbol: 0308, variabilní symbol: 54009 společně s registračním čtyř nebo pětimístným 
číslem advokáta, bez uvedení pomlčky či lomítka (např. ve formě 5400912304, advokáti, 
kteří mají registrační číslo čtyřmístné, dají mezi čísla 54009 a své registrační číslo nulu, tj. např. 
5400901234). 
 

Doklad o úhradě účastnického příspěvku advokáta vezměte s sebou. Účastnické příspěvky 
se bez vážné odůvodněné omluvy, sdělené nejméně 3 dny před konáním semináře, nevracejí. 
Daňové doklady o úhradě účastnického příspěvku obdrží účastníci do datové schránky, a to 
nejdříve 10 dní po proběhnutí semináře. 
 

Přihlášky zasílejte na adresu: mencikova@hjf.cz nebo v písemné podobě na adresu:  
JUDr. Jiří Janeba, Jeronýmova 814/3, 500 02 Hradec Králové.  
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi.       JUDr. Jiří Janeba 

region Východní Čechy                   

mailto:mencikova@hjf.cz

