
 
 

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA 
                           Vás zve na seminář pro advokáty s názvem: 

 

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ 
 

Termín semináře: středa 21. června a čtvrtek 22. června 2023,  
                                        vždy od 09,00 do 16,00 hodin 
 
Místo konání: budova ČS VTS z.s. Praha 1, Novotného lávka 5, sál č. 319, 3.p.  

 Český svaz vědeckotechnických společností z.s. (Instituce) • Mapy.cz 
 
  

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

 
Anotace semináře:  Seminář bude zaměřen i na některá složitější témata spojená se 

společným jměním manželů promítající se do právních otázek 
spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů. 
Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím 
dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 
České republiky zaměřené na společné jmění manželů. Poslední 
období je totiž významné přijímáním zásadních rozhodnutí 
Nejvyššího soudu k výkladu společného jmění manželů, která 
mění dosavadní právní praxi nebo vykládají nové otázky 
společného jmění manželů.  

Program semináře: 
 
21.6.2023 -  Společné jmění manželů 1 bude zahrnovat následující témata :  
 
1) Problematika oceňovacích principů v řízení o vypořádání společného jmění manželů 

(oceňovací pravidla, formulace zadání znaleckých posudků, koncept obvyklé ceny, stáří 
znaleckých posudků) 

2) Nesprávné katastrální zápisy, superficiální zásada, materiální publicita x společné jmění 
manželů a rodinná domácnost (střet ochrany majetku ve společném jmění manželů a tzv. 
dobrověrného nabyvatele, způsoby odstraňování nesprávných katastrálních zápisů – 
dopad do vypořádání společného jmění manželů – prevence a následné postupy, institut 
rodinné domácnosti, dopady superficiální zásady do společného jmění manželů, exkurs 
do práva bydlení) 

3) Určovací a vindikační žaloby a společné jmění manželů (aktivní a pasivní legitimace, 
předpoklady uplatnění, poznámky spornosti, význam určovacích žalob, naléhavý právní 
zájem, formulace žalobních návrhů) 

 
22.6.2023 - Společné jmění manželů 2 bude zahrnovat následující témata :  
 
1) Vypořádání společných dluhů v řízení o vypořádání společného jmění manželů (odlišnosti 

přístupu soudní praxe v poměrech ObčZ 1964 a ObčZ 2012) 
2) Vybrané otázky aktiv společného jmění manželů (finanční prostředky opatřené závazkem 

jednoho z manželů bez souhlasu manžela druhého, tzv. Kindergeld, otázka zisku 
z výlučného majetku jako součást společného jmění manželů) 

3) Vnosy, zápočty, investice a společné jmění manželů (podstata vnosů, procesní otázky 
spojené s vnosy a investicemi, základní otázky tzv. valorizace vnosů) 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4147164&y=50.0853553&z=18&source=firm&id=222411


4) Vybrané procesní souvislosti řízení o vypořádání společného jmění manželů (způsoby rozhodování, 

rozdělení důkazního břemene a tzv. smísení peněz na účtu, rozhodování o náhradě nákladů řízení 

apod.) 
 
Číslo akce:    41318 

Cena semináře:   2.200,- Kč včetně DPH v zákonné výši 

Cena semináře:  1.760,- Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení  
    o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů 
 

Uzávěrka přihlášek:  14. června 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se 

přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce). 

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. Výkaz o účasti je nutné 
odevzdat při prezenci a potvrzený Vám bude vrácen na konci semináře. 

 

Časový rozvrh: 
08:30 – 09:00 prezence 
09:00 – 10:30 seminář (10:30 – 10:45 zpravidla přestávka) 
10:45 – 12:00 seminář 
12:00 – 13:00 obědová pauza 

13:00 – 14:30 seminář (14:30 – 14:45 zpravidla přestávka) 
14:45 – 16:00 seminář a diskuse 
 

Organizační pokyny a informace pro účastníky: 
1. Zájemci o účast na této akci vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na www.cak.cz, levé 

menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého semináře. 

Přihlášku zasílejte výhradně e-mailem na adresu seminare@cak.cz nebo poštou na adresu Česká 

advokátní komora, Národní 16, Praha 1, 110 00. 

2. Po potvrzení příjmu přihlášky odborem výchovy a vzdělávání ČAK (a tím zařazení na 
seminář) zájemci uhradí účastnický příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, 

konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo semináře společně s pětimístným evidenčním 

číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez uvedení pomlčky či lomítka (např. 41318100333). Platba v 

hotovosti na místě u prezence semináře není možná. 

3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty a advokátní koncipienty. Účast jiných osob 

není možná. 
4. 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 zpravidla do 10 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. 

5. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.) nebo 
při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.  

6. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným e-

mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni na 

seminář, informujeme e-mailem.  

7. Elektronická adresa účastníka může být poskytnuta lektorovi semináře za účelem rozeslání 
studijních materiálů. 

8. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.  

 

9. Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.                                             Ing. Lenka Matoušková 

                                    vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK 

http://www.cak.cz/
mailto:seminare@cak.cz

