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Program semináře

Připravili jsme pro Vás prakticky zaměřený seminář na 
téma Vlastnické právo k nemovitostem a jeho 
převody, který se bude věnovat zejména těmto 
tématům:

* identifikace nemovitostí ve smlouvách – jak 
správně popsat převáděnou nemovitost, její součásti 
a příslušenství

* geometrický plán – jak správně přečíst 
geometrický plán, obsah z pohledu uživatele

* výpis z katastru nemovitostí – co všechno lze 
a nelze vyčíst z výpisu z listu vlastnictví

* kupní smlouva – podstatné náležitosti, nejčastější 
chyby, užitečné tipy 

* kupní cena – správná specifikace ve smlouvě, 
zajištění úhrady, úschova kupní ceny a její alternativy, 
daň z převodu nemovitostí

* řízení před katastrálním úřadem – náležitosti 
návrhu na zahájení řízení, (ne)povinné formuláře, 
přílohy 

Časový program:

8:00 – 8:30 prezence účastníků
8:30 – 10:15 přednáška, příklady, dotazy
10:15 – 10:30 přestávka 
10:30 – 12:30 přednáška, příklady, dotazy

Zaměření 

Seminář je určen zejména pro ty, kteří chtějí 
prohloubit své znalosti a praktické dovednosti 
v oblasti přípravy smluvní dokumentace k převodům 
nemovitostí a při komunikaci s katastrálním úřadem, 
tedy např. pro zaměstnance oddělení správy majetku, 
pracovníky realitních kanceláří, developerských 



a stavebních společností, zprostředkovatele, ale 
i soukromé investory.

Seminář je koncipován jako pracovní, probíranou 
problematiku popisuje na četných příkladech 
z praxe; zároveň jsme vyhradili dostatečný prostor 
pro Vaše dotazy. 

Lektor 

David Navrátil, advokát, působí více než 10 let 
v advokacii a dlouhodobě se zaměřuje na právo 
k nemovitostem ve všech jeho podobách. Má bohaté 
praktické zkušenosti s právními vztahy 
k nemovitostem nejen z pohledu kupujícího
a prodávajícího, ale i z pohledu soudní praxe, jak jsou 
sporné případy posuzovány ze strany soudů. 

Cena a přihlášení

Účast na semináři je zpoplatněna částkou 799,- Kč za 
osobu, při doručení přihlášky a úhradě do 16.3.2012
platí zvýhodněná cena 599,-Kč/os. Cena zahrnuje
účast na semináři a studijní materiály. Všechny cenové 
údaje jsou uvedeny včetně DPH 20%.

Kurzovné se hradí bezhotovostním převodem na 
základě pozvánky, kterou Vám zašleme obratem po 
přijetí Vaší přihlášky.

Pro přihlášení jednoduše vyplňte v tomto letáku 
uvedenou přihlášku a zašlete nám ji faxem 
(fax 377 220 339) nebo ji odstřihněte a pošlete poštou 
na naši adresu. 

Informace o dalších připravovaných seminářích 
najdete na www.navratilfs.cz v sekci kalendář akcí. 
Máte-li jakýkoli dotaz, neváhejte se na nás kdykoli 
obrátit. Vaší kontaktní osobou je Lucie Matoušková, 
matouskova@navratilfs.cz, tel. 377 221 593.



Přihláška na seminář 120405

Závazně se přihlašuji k účasti na semináři pořádaném 
spol. Navrátil FS, s.r.o., Nádražní 2744/14, 30100 
Plzeň, IČ 291 09 361, Vlastnické právo 
k nemovitostem, smlouvy o převodu nemovitostí,
dne 5.4.2012, 8:30-12:30 hod., hotel Angelo Plzeň

Jméno: _____________________________

Příjmení: _____________________________

Mail: _____________________________

Telefon: _____________________________

Organizace: _____________________________

Adresa: _____________________________

IČ, DIČ: _____________________________

Počet účastníků:_____________________________

Datum, podpis _____________________________

Právo na účast na semináři vzniká za předpokladu 
řádné úhrady kurzovného. Změny v přihlášce a její 
storno může být provedeno pouze písemně, avšak 
nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání. 
V případě včasného storna bude vráceno kurzovné 
v plné výši. 

Odesláním přihlášky uděluji spol. Navrátil FS, s.r.o., 
IČ 291 09 361, souhlas se zpracováním zde uvedených 
údajů pro účely organizace tohoto semináře a pro 
účely zasílání obchodních sdělení o dalších seminářích 
pořádaných spol. Navrátil FS, s.r.o., IČ 291 09 361. 
Souhlas se poskytuje na dobu 3 let od udělení 
souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo přístupu 
k osobním údajům a že ho mohu kdykoli písemně 
a bez dalších podmínek odvolat.



Kontakt

Navrátil FS, s.r.o.
Nádražní 2744/14
30100 Plzeň

tel. +420 377 221 593
fax +420 377 220 339
www.navratilfs.cz




