
Pozvání 
na podzimní 

odpolední přednášky 2017

JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ      PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 
110 00 Praha 1, Ovocný trh 14      telefon/fax 222 717 719

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým 
posláním a stanovami a ve spolupráci s Justiční akademií ve druhém pololetí 2017 
tyto odborné přednášky, na které Vás srdečně zve:

Přednáška 2517 se uskuteční v pondělí  9. října 2017 od 16,00 hodin

Praktické otázky nájmu bytu a poskytování služeb 
spojených s bydlením 

Přednášející:  JUDr. Pavla Schődelbauerová
Ministerstvo pro místní rozvoj

Místo konání: zasedací místnost č.dv.  142/I. posch. v budově Obvodního 
soudu pro  Prahu 1, Praha 1, Ovocný trh 14   !!



!!

Přednáška 2617 se uskuteční v pondělí 30. října 2017 od 16,00 hodin

Společné jmění manželů z pohledu notáře

Přednášející:  JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově 
 
Místo konání: posluchárna Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1 

 
Přednáška 2717 se uskuteční v pondělí 13. listopadu 2017 od 16,00 hodin

Nové instituty v dědickém právu, hmotněprávní 
a procesně právní aspekty jejich aplikace 

Přednášející: JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
 
Místo konání: posluchárna Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1 

Přednáška 2817 se uskuteční v pondělí 27. listopadu 2017 od 16,00 hodin

Nabývání vlastnictví k nemovitostem, předsmluvní 
a smluvní zajištění, daňové důsledky 

Přednášející: Mgr. Vladimír Syruček, člen Pražského sdružení JČP
 
Místo konání: posluchárna Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1 

Přednáška 2917 se uskuteční v pondělí 11. prosince 2017 od 16,00 hodin

Historie a úloha pozemkových knih v právní praxi

Přednášející: Jana  Brantová, vedoucí odd. veřejných knih a informací z katastru  
 

Místo konání: zasedací místnost č.dv. 142/I. posch. v budově Obvodního soudu 
pro Prahu 1, Praha 1, Ovocný trh 14   !!!



INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ODPOLEDNÍCH PŘEDNÁŠEK

1)  Účastnický poplatek za přednášku činí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kč (vč. DPH)
     Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky 
     a advokátní a notářští koncipienti platí za přednášku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Kč (vč. DPH) 
 
2)  Poplatek lze poukázat buď bezhotovostním převodem na  účet Pražského sdružení JČP 

u Československé obchodní banky v Praze číslo 106 231 472 /0300, konst. symbol 0308, nebo 
poštovní poukázkou, doplněnou našimi fi nančními údaji. Jako variabilní symbol uveďte vždy 
kód příslušné přednášky, (např. 2517) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka. 

Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3)  Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP je plátcem DPH, DIČ: CZ 45248559. Daňový do-
klad obdrží účastníci semináře při prezenci. Ve výjimečných případech  lze účastnický poplatek 
uhradit  při prezenci.

4)  Přihlášky na přednášky se podávají na připojeném formuláři, e-mail: JCPPraha@seznam.cz.

5)  Na  přednášku je nutno podat přihlášku s  potvrzením o  úhradě účastnického poplatku nej-
později týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je 
proto v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas – kapacita přednáškového sálu je omezena. Přijetí 
účastníka nepotvrzujeme, vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních dů-
vodů zařazeni. 

6)   Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, 
vrátíme jej pouze na  základě písemného zrušení přihlášky, které obdržíme do  tří dnů před 
konáním semináře.

Místo a časový rozvrh konání přednášek:
Přednášky se uskuteční v posluchárně Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, vždy od 16,00  
do 18,00 hod. Přednášky č. 2517, 2917 se uskuteční v zasedací místnosti č.dv.  142/I. posch. 
v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, Praha 1.

Koordinátory uvedených přednášek jsou: JUDr.PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043 
 JUDr. Božena Burdychová, tel.: 604 245 079
Informace o došlých přihláškách podá: JUDr. Ilona Mouchová, tel.: 732 256 311
 číslo tel. Pražské sdružení JČP: 222 717 719
 e-mail: JCPPraha@seznam.cz 

Veškeré dotazy zodpoví koordinátoři. 
Každou středu od 10.00 hod. do 15.00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP 
Ovocný trh 14, Praha 1, tel.: 222 717 719.



JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ
110 00 PRAHA 1, Ovocný trh 14, IČ 45248559

Přihláška na odpolední přednášky
Jméno a příjmení 

Bydliště
(místo, ulice)

PSČ      Telefon            E-mail  

Účastnický poplatek – 400 Kč,  pro členy  JČP – 200 Kč.

  Název přednášky       Kód přednášky 

Potvrzuji, že účastnický poplatek 

ve výši           Kč.  za počet        přednášek byl uhrazen

na účet Jednoty českých právníků u ČSOB v Praze, č. 106 231 472 / 0300, 
konst. symbol 0308, variabilní symbol (kód přednášky – 2517, 2617...)

            datum                                         razítko                                              podpis


