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Vás zve na odborný webinář: 

 
VYBRANÉ ASPEKTY  

PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ 
V AKTUÁLNÍ JUDIKATUŘE 

NEJVYŠŠÍHO SOUDU 

 
Termín:   21. května 2021 (od 9:00 do 13:00 hod) 
 
Přednášející:  doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., docent na katedře soukromého 

práva a civilního procesu PF UP; vědecký pracovník oddělení 
soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR; člen pracovní 
komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády; lektor 
Justiční akademie ČR a Justičné akadémie SR; člen Sekce pro 
právo soukromé ČAK; hlavní redaktor a spoluautor 
nejrozsáhlejšího komentáře k občanskému zákoníku; v letech 
2007-2013 člen kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti 
pro přípravu nového občanského zákoníku; člen komisie pre 
rekodifikáciu súkromného práva na Slovensku  

 
 
Cíl webináře: Cílem webináře je seznámit posluchače s vybranými aspekty 

podílového spoluvlastnictví v judikatuře Nejvyššího soudu. 
 
 
Obsah webináře:   

 pravidla pro správu společné věci 
 užívání společné věci spoluvlastníky včetně problematiky 

nadužívání věci některým ze spoluvlastníků 
 zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozhodnutím soudu 
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 komu se věc přikazuje 
 omezení možnosti zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 

soudem 
 reálné rozdělení věci včetně nemožnosti takového rozdělení 
 náhrada za přikázaný spoluvlastnický podíl 
 procesní aspekty řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 

 
 

Místo konání: On-line (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán 
přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).     
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným 
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

 
Cílová skupina:  Webinář je určen pro všechny praktikující právníky, kteří se  

při výkonu své profese věnují tématu spoluvlastnictví 

 
Cena:   3 000 Kč včetně DPH 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 18. května 2021 

 

Kontakt:          
   

 
 
Mgr. Michaela Šrámková 
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