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 WEBinář s
názvem:

Společné jmění manželů v aktuální rozhodovací praxi
NS ČR (vybraná témata)
Kód: 21042905
Termín konání:

29. dubna 2021 - v době od 09:30 – 15:30 hodin

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu NS ČR

Cena WEB semináře: 2.200,- Kč* - sleva pro člena Unie spolků insolvenčních správců 500,- Kč

* (k částce bude připočteno DPH v příslušné výši)
Přihlásit se můžete prostřednictvím přiložené přihlášky na adresu: seminare@accretion.cz.
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou
adresu k úhradě. Platbu nutno provést do 26.04.2021 na účet číslo: 249438382/0300 vedený u
ČSOB, a.s. Opava, pod variabilním symbolem – číslo zálohové faktury (do poznámky uveďte
jméno plátce).
Materiály (prezentace) k semináři a odkaz pro přihlášení do „místnosti“ obdržíte 2-3 dny předem.
K účasti na webináři budete potřebovat:
-

běžný kancelářský počítač s připojením k internetu
rychlost připojení 4 Mbit/s
aktuální webový prohlížeč Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari
sluchátka nebo reproduktory pro lepší hlasitost zvuku
k připojení můžete také využít mobilní zařízení - chytrý telefon nebo tablet s výše
zmíněným webovým prohlížečem

Pro otestování vašeho počítače ještě před webinářem můžete využít test, který najdete zde:

https://www.archiebot.com/connection-tester

Obsah přednášky:


Disparita podílů při vypořádání SJM - předpoklady, podmínky a
jednotlivé typové situace disparity podílů, procesní a hmotněprávní
východiska disparity podílů, důkazní břemena



Tzv. odklony součástí SJM (zejména finančních prostředků) - jednotlivé
formy, právní nástroje ochrany, typologie případů, rozložení důkazních
břemen, nároky s odklony spojené v řízení o vypořádání SJM, vazba na
materiální publicitu a nabývání od neoprávněného



Rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízeních o vypořádání SJM východiska, typové situace, základní principy rozhodování

Časový harmonogram:
09,30 – 10,50

I. školící blok

10,50 – 11,00

pauza

11,00 – 12,20
12,20 – 12,40
12,40 – 14,00
14,00 – 14,10
14,10 – 15,30
15,30

II. školící blok
pauza
III. školící blok
pauza
IV. školící blok
Konec semináře

