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Program semináře

Připravili jsme pro Vás prakticky zaměřený seminář na 
téma Společenství vlastníků jednotek, který se bude 
věnovat zejména těmto tématům:

* společenství vlastníků jednotek – co je 
společenství vlastníků jednotek, jak vzniká a jaká jsou 
jeho oprávnění, stanovy společenství

* členství ve společenství – kdo je členem 
společenství vlastníků jednotek, manželé a podíloví 
spoluvlastníci jednotky jako členové společenství

*  orgány společenství a jejich rozhodování – jaké 
má společenství orgány a o čem mohou rozhodovat, 
jaké jsou předpoklady pro platné rozhodnutí orgánů 
společenství, jak jednat jménem společenství

*  práva a povinnosti členů společenství – jaká má 
člen společenství práva a povinnosti, zejména 
s důrazem na povinnost vlastníka jednotky přispívat 
na náklady spojené se správou a provozem domu 
(fond oprav) a hradit náklady na služby 

* rejstřík společenství vlastníků jednotek – jaké 
údaje o společenství se do rejstříku zapisují,  jak 
připravit návrh na zápis do rejstříku a co vše doložit 

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 nejen pro členy výboru společenství 
vlastníků jednotek a zaměstnance správcovských 
organizací, ale i pro vlastníky bytů. Účastníci semináře 
se mimo jiné dozví,  co vše je potřebné pro řádný 
a odpovědný výkon funkce člena výboru společenství 



a pro platná rozhodnutí orgánů společenství. Seminář 
je zaměřen na praktické otázky, přičemž probíranou 
problematiku popisuje na četných příkladech
a upozorňuje na nejčastější chyby a omyly, se 
kterými se lze v praxi setkat; zároveň jsme vyhradili
dostatečný prostor pro Vaše dotazy, přičemž tyto lze 
zaslat i předem emailem na 
matouskova@navratilfs.cz.

Lektor 

Jana Růžičková, advokátka, věnuje se zejména 
problematice bytového práva a problematice  
společenství vlastníků jednotek. Má praktické 
zkušenosti s probíranou problematikou i z pohledu 
soudní praxe, tedy 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 30.4.2012
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 120510

Závazně se přihlašuji k účasti na semináři pořádaném 
spol. Navrátil FS, s.r.o., Nádražní 2744/14, 30100 
Plzeň, IČ 291 09 361, Společenství vlastníků 
jednotek – Praktické otázky, dne 10.5.2012, 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




