
Česká advokátní komora  

regionální středisko Jižní Čechy 

 

Vás zve na seminář pro advokáty a advokátní koncipienty na téma 

 

KATASTR NEMOVITOSTÍ, AKTUÁLNĚ, PRAKTICKY  

A V SOUVISLOSTECH (VYBRANÁ TÉMATA) 
 

Termín semináře:  čtvrtek 21. října 2021 od 9,00 do 15,30 hodin 

 

Místo konání:  Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice 

ve velkém sále (vchod z boku budovy) 

parkování: záchytné parkoviště P+R - Jírovcova, pěšky cca 2 minuty 

    

Seminář povede:   JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele  

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 

Právník roku 2018 pro správní právo  

 

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematikou katastru a seznámit 

účastníky s průběhem řízení o povolení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, s 

povinnými náležitostmi listin předkládaných katastrálnímu úřadu a rozsahem přezkumné 

činnosti katastrálního úřadu.  

Zvláštní důraz je kladem na nejčastější závady podání s uvedením, jak předejít případnému 

nezdaru. Seminář je aktualizován s ohledem na nejnovější praktické poznatky z katastrální 

praxe a judikatury soudů. 

Odborný program semináře: 

• Právní rámec včetně novelizací 

• Nové činnosti katastrálních úřadů 

• Předmět evidence (pozemek, budova, jednotky, právo stavby) 

• Bytové spoluvlastnictví (jednotky podle ZVB a OZ, prohlášení vlastníka – obsah, 
náležitosti, změna prohlášení vlastníka – kdy, jak a proč) 

• Vybraná věcná práva (právo stavby, přídatné spoluvlastnictví a další) 

• Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních 
úkonů a lhůt, opravné prostředky 

• Přezkumná činnost katastrálního úřadu a poznatky z rozhodovací činnosti 
(odstranitelné a neodstranitelné závady) 

• Vybrané poznámky (předběžné opatření, exekuce, poznámky spornosti) 

• Nejčastější závady (na případových studiích) s návodem, jak se jim vyvarovat 

Časový rozvrh: 

08,30 - 09,00     prezence 

09,00 - 12,00     seminář dopolední část 

12,00 - 12,45    přestávka na oběd 

12,45 - 15,30 seminář odpolední část 

 

Cena semináře:   1.300,- Kč  

 

Informace pro advokáty: 

účastí na tomto semináři získá advokát 5 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů. 

 

Informace pro advokátní koncipienty: 

seminář je započitatelný za 2 polodenní volitelné semináře.  

 



 

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 

 
Seminář je organizačně zajišťován prostřednictvím J. Vosejpkové–vzdělávání, IČO: 

71581944. Semináře se mohou účastnit advokáti a advokátní koncipienti, kteří zašlou přihlášku 

nejpozději do 10. září 2021 a současně zaplatí účastnický poplatek v částce 1.300,- Kč za 

účastníka  na účet č. 2300377394/2010, var. symbol xxxxx (variabilní symbol je pětimístné číslo 

registrace advokáta nebo advokátního koncipienta v seznamu ČAK).  

 
Při zrušení přihlášky 5 dnů před seminářem se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.  
 
Daňový doklad obdrží plátce při prezenci na semináři. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.                

 

 

   JUDr. František Smejkal 

                   regionální představitel ČAK pro Jižní Čechy 

 

_ 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Přihlášku zašlete poštou na adresu: Jitka Vosejpková, Vrbová 6, 373 16 Dobrá Voda u ČB 
nebo elektronicky na adresu jitkavosejpkova@seznam.cz 

 
 
 
 
 

P ř i h l á š k a – odeslat do 15. října 2021 
 

 
Titul, jméno a příjmení:…..………………………………………………..č. advokáta………………. 
                                                                                              (adv. koncipienta) 
 

1. Účastním se semináře pro advokáty a současně poukazuji vložné 1.300,-Kč na účet          
č. 2300377394/2010, var. symbol _________ 

  
 

 
 

 
 
V …………………….dne…….2021                      ……………………………………………. 
 
 

mailto:jitkavosejpkova@seznam.cz

