
Česká advokátní komora  
regionální středisko Jižní Čechy 

 
Vás zve na dvoudenní seminář 

 
 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ 

 
Termín semináře:  středa až čtvrtek 9. až 10. září 2020 
 
Místo konání:  Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice 

ve velkém sále (vchod z boku budovy, 5 míst k parkování za budovou 
školy);  
parkování : záchytné parkoviště  P+R -  Jírovcova, pěšky cca 3 minuty 

    
Seminář povede:   Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního  

a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR  
 
Seminář bude zaměřen na výklad praktických otázek s propojením s rozhodovací praxí Nejvyššího  
soudu České republiky existující k těmto otázkám. 
 

1) Společné jmění manželů a navazující právní instituty  

• SJM a superficiální zásada 

• SJM a nesprávné katastrální zápisy 

• vztah SJM a rodinné domácnosti 

• SJM a nabývání od neoprávněného   

• žalobní nároky s těmito instituty spojené  

• určovací žaloby a společné jmění manželů  
 

2) Rozsah aktiv společného jmění manželů  
3) Přechodná ustanovení a společné jmění manželů  

4) Vypořádání společného jmění manželů  

• vypořádání SJM a přechodná ustanovení 

• procesní způsoby vypořádání SJM (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání) 

• oceňovací principy a vypořádání SJM 

• SJM a důkazní břemeno 

• hmotněprávní způsoby vypořádání SJM 

• vztah SJM a podílového spoluvlastnictví  

• disparita podílů a vypořádání SJM 

• tzv. odklony finančních prostředků 

• vybrané otázky tzv. vnosů a společné jmění manželů 

• procesní otázky vypořádání SJM (postupy soudů a procesní úkony účastníků řízení) 

• vypořádání SJM a náklady řízení 

• aktuální judikatura Nejvyššího soudu České republiky ke společnému jmění manželů  

• předpokládané změny v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - senátu 22 Cdo  

 
Časový rozvrh: 
08,30 - 09,00     prezence 
09,00 - 12,00     seminář dopolední část 
12,00 - 12,45    přestávka na oběd 
12,45 - 16,00 seminář odpolední část 
 

Cena semináře:   2.400,- Kč  
    (semináře se lze účastnit i pouze v jednom dni*) 
 
Uzávěrka přihlášek:  1. září 2020  
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Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 12 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za 4 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 6. dubna 2020 a současně zaplatí účastnický poplatek v částce 
2.400,- 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 1. září 2020 
 
 

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

1. Účastním se semináře pro advokáty a současně poukazuji vložné 2.400,-Kč na účet č. 
2300377394/2010, var. symbol _________ 

  
 

 
 
V …………………….dne…….2020                      ……………………………………………. 
 
 
 
* Semináře  se lze účastnit i pouze v jednom dni. Je však nutné předem oznámit, zda dne prvního, 
či druhého (vložné je potom poloviční ve výši 1.200,- Kč/den). První den bude určitě téma č. 1, ale 
nemůžeme vyloučit, že např. hodinku ho přetáhneme do druhého dne nebo naopak už první den 
budeme hodinku dělat i téma č. 2.  
 
Zúčastním se 9.9.2020  nebo   10.9.2020 (nehodící se škrtněte). 

mailto:jitkavosejpkova@seznam.cz

