
Česká advokátní komora 
regionální středisko Západní Čechy 

 
zve advokáty na workshop 

 

ZMĚNA VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI 
 

Termín semináře:  pondělí 25. dubna 2022 od 13:00 do 16:00 hodin 
 
Místo konání:   Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského Parku 31 

Co má vliv na zvýšení či snížení vyživovací povinnosti? Jaké důkazy je třeba předložit a čím nejlépe 
argumentovat? Jak se do problematiky výživného promítla pandemie? Lze vůbec výživné snížit? 
Může se povinný rodič ve vyšším věku rozhodnout, že přestane pracovat? Má změna péče vliv na 
vyživovací povinnost? Tyto a další sporné otázky budou předmětem praktického workshopu. Pojďte 
si s námi vyměnit zkušenosti. 

Diskutovat budou:  JUDr. Věra Oravcová, Ph.D., soudkyně Krajského soudu v Plzni 

Mgr. Hana Rybářová, soudkyně Okresního soudu Plzeň – město 
JUDr. Daniela Kovářová, advokátka 
JUDr. Julie Šindelářová, advokátka 
JUDr. Lenka Kamišová, LL.M., advokátka 

 
Číslo akce:    46203 
 
Cena akce:    450,- Kč 
 
Uzávěrka přihlášek:  20. dubna 2022, po tomto termínu kontaktujte JUDr. Julii 

Šindelářovou, e-mail: julie.sindelarova@email.cz , tel. 603 253 034.  
 
Informace pro advokáty: 
Účastí na tomto workshopu získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů. 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY: 
1. Zájemci o účast na této akci vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na www.cak.cz, levé 
menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého 
semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe e-mailem na adresu julie.sindelarova@email.cz . 
2. Po potvrzení příjmu přihlášky (a tím zařazení na seminář) zájemci uhradí účastnický 
příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, variabilní symbol: číslo semináře společně 
s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez uvedení pomlčky či lomítka 
(např. 4620300333).  
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty a advokátní koncipienty. Účast jiných osob 
není možná. 
4. Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na základě 
této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře vystaven daňový 
doklad, který je zpravidla do 10-ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky objednatele. 
Zrušení účasti lze provést pouze písemně – emailem, a to nejméně 3 pracovní dny předem.  
Zaplacené vložné se bez omluvy, jen ze závažných důvodů sdělených písemně nejméně 3 dny před 
konáním semináře, nevrací. 
Pokud je nepřítomnost na semináři avizována méně jak 3 pracovní dny, lze přijmout pouze omluvu 
písemně doložitelnou (např. lékařským potvrzením o náhlém onemocnění, úrazu apod.). 
Bez písemné omluvy je daňový doklad automaticky generován vnitřním informačním 
systémem ČAK, a i v případě nepřítomnosti účastníka zaslán objednateli k úhradě vložného. 
5. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) nebo při 
nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi.  
                                        JUDr. Daniela Kovářová 
                  regionální představitelka         
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