
Česká advokátní komora  
regionální středisko Severní Morava 

 
Vás zve na seminář pro advokáty na téma  

 
 

AKTUÁLNÍ VYBRANÉ OTÁZKY VĚCNÝCH PRÁV  

SE ZAMĚŘENÍM NA ROZHODOVACÍ PRAXI 

NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR 
 
 
Termín semináře:  úterý 8. listopadu 2022 od 9:00 do 16:00 hodin 
 
Místo konání:  Quality Hotel Ostrava City,  

Hornopolní 3313, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Seminář povede:  Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a  
obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR 

  

 
Odborný program semináře:  
 
1) SDĚLOVACÍ, INFORMAČNÍ ČINNOST SOUDU V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV 
Zde půjde o vysvětlení nového směru rozhodovací praxe senátu 22 Cdo v některých oblastech 
věcných práv a vysvětlení její podstaty s tím, že nejde o poučovací povinnost v občanském 
soudním řízení, ale o specifický postup mající za cíl předcházet budoucím sporům mezi 
účastníky soudního řízení. 
 
2) INSTITUT DOBRÉ VÍRY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JEHO JEDNOTLIVÉ PROJEVY  
V rámci institutu dobré víry bude vysvětlena základní změna v rozložení důkazního břemene ve 
sporech týkajících se dobré víry. 
 
3) ZNEUŽITÍ PRÁVA JAKO KOREKTIVNÍ NÁSTROJ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU   
V rámci této části bude vysvětlen nový korektivní nástroj občanského, jehož funkci plnil 
v poměrech ObčZ 1964 institut dobrých mravů. 
 
4) TZV. SPEKULATIVNÍ NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A JEHO PROJEVY V PRÁVNÍCH 
VZTAZÍCH  
V této části je zařazena novinka v podobě výkladu tzv. spekulativního nabytí vlastnického práva 
a jeho faktické projevy v právní praxi. 
 

Číslo semináře:   56208 
 
Cena semináře:   1.500,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 
Uzávěrka přihlášek:  4. listopadu 2022, po tomto termínu, nechť zájemci kontaktují Mgr. 

Pavla Otipku, regionálního představitele regionu Severní Morava na e-
mailu otipka@advokati-toc.cz 

 
Časový rozvrh: 
08:30 – 09:00     prezence 
09:00 – 12:00     seminář  
12:00 – 13:00    přestávka na oběd 
13:00 – 16:00    seminář  
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Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 

Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.  
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 
1. Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přiloženou přihlášku mailem nebo 
poštou na adresu: Mgr. Pavel Otipka, advokát, Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní 1794/17, 
PSČ 702 00, mail: otipka@advokati-toc.cz  a uhradí účastnický příspěvek (vložné) ve výši 
1.500,- Kč (včetně 21% DPH) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol 0308, variabilní 
symbol 56208 společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta bez uvedení pomlčky či 
lomítka (např. 5620812345).  
 
2.  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 cca 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. 
 
3. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) 
nebo při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.                
 
 

   Mgr. Pavel Otipka 
regionální představitel ČAK pro Severní Moravu                   
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