Unie spolků insolvenčních správců, z. s.,
si dovoluje prostřednictvím společnosti ACCRETION s.r.o. pozvat všechny insolvenční správce, jejich
asistenty a další širokou odbornou veřejnost zajímající se o novinky a praxi v insolvencích, na seminář s
názvem:

Aktuální otázky společného jmění manželů a jeho
vypořádání (současná judikatura Nejvyššího soudu České
republiky a vybrané otázky soudní praxe)
Kód: 19062510
Termín konání:

25. června 2019 - v době od 9:30 – 16:30 hodin
(prezence od 9:00 hod.)

Místo konání:

KD AKORD
nám. SNP 1, Ostrava - Zábřeh

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
soudce NS ČR

Obsah přednášky: naleznete na druhé straně
Cena:

2.290,- Kč *

cena pro člena Unie spolků insolvenčních správců 1.890,- Kč

* (ke všem částkám bude připočteno DPH ve výši 21%)
Cena oběd:

90,- Kč *

obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku
* (k částce bude připočteno DPH ve výši 15%)

Přihlásit se můžete prostřednictvím přiložené přihlášky na adresu: seminare@accretion.cz
nejpozději do 17.6.2019.
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou
adresu k úhradě. Platbu nutno provést do 19.6.2019 na účet číslo: 249438382/ 0300 vedený u
ČSOB, a.s. Opava, pod variabilním symbolem – číslo zálohové faktury (do poznámky uveďte
jméno plátce). Daňový doklad bude předán při prezenci.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den včetně podkladů, občerstvení během školících bloků
a nelze jej vrátit.

Své návrhy na obsah přednášky a dotazy ke zpracování prosím zašlete v době co
nejkratší na adresu: info@uniespravcu.cz nebo seminare@accretion.cz

Děkujeme a budeme se těšit na vaši účast na semináři.

Obsah přednášky:
Seminář bude zaměřen na následující vybrané otázky spojené s institutem
společného jmění manželů a jeho vypořádáním z hlediska současné
rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.
V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím
tématům:


Společné jmění manželů a přechodná ustanovení významná pro jeho
vypořádání



SJM a jeho vztah k institutu superficiální zásady



SJM a nabývání od neoprávněného se zaměřením na nesprávné
katastrální zápisy



Problematika vztahu SJM a rodinné domácnosti



Určovací žaloby ve vztahu k SJM z pohledu naléhavého právního
zájmu, veřejných seznamů a důkazního břemene



Vztah společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví



vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů
a) procesní způsoby vypořádání SJM
b) hmotněprávní způsoby vypořádání SJM
c) rozložení důkazního břemene ve sporech o vypořádání SJM
d) procesní otázky vypořádání SJM (koncentrace řízení, změny
žaloby, vázanost návrhem, postupy soudů a procesní úkony
účastníků řízení)
e) oceňovací pravidla a vypořádání SJM
f) disparita podílů a vypořádání SJM
g) vypořádání SJM a rozhodování o náhradě nákladů řízení
h) použitelnost a nepoužitelnost judikatury k ObčZ 1964 (možné trendy
změn v soudní praxi)

