Akreditace MV ČR: AK/PV-63/2019 - AK/VE-39/2019

JUDr. Eva Barešová
Vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Podílela se na přípravě nového katastrálního zákona.

KDY: 26. 04. 2022 (9:30 – 14:30 hod)
KDE: HOTEL ABÁCIE s.r.o. (U Abácie 2, Valašské Meziříčí 75701)
Obsah kurzu:
Seminář je zaměřen především na předání praktických zkušeností lektorky, poukázání na nejčastější problémy v
praxi ve spojení s katastrem nemovitostí a zodpovězení dotazů účastníků semináře.
Výklad bude všeobecně zaměřen na:
•
•

Katastr nemovitostí jako veřejný seznam
Vymezení pojmů pozemek, stavba (trvalá a dočasná) a budova (i rozestavěná) ve vztahu k občanskému u
zákoníků a katastrálnímu zákonu
•
Stavba jako součást pozemku a jako samostatná věc
•
Předmět a obsah katastru nemovitostí
• • Zápisy údajů o budově
•
Druhy zápisů do katastru nemovitostí (vklad, záznam, poznámka a jiné zápisy)
•
Práva zapisovaná do katastru nemovitostí (včetně práva stavby, různých výhrad, vzdání se práva na
náhradu škody na pozemku apod.)
•
Vkladové řízení
•
Poskytování údajů z katastru nemovitostí (především změny v poskytování údajů z katastru nemovitostí v
roce 2016 - sbírka listin, cenové údaje, přehled vlastnictví, sledování změn)
•
Oprava chyby
•
Diskuse

Platba: 1 950,- / os. bez DPH
✓ úhrada se provádí dopředu – bude Vám zaslána výzva k úhradě, na jejímž základě
provedete platbu nejpozději 5 dní před termínem školení
✓ cena zahrnuje pracovní materiály, certifikát, psací potřeby a občerstvení

KONTAKT:
V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast:
• zasláním návratky na email stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz
• telefonicky na čísle 606 535 636
• online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz
Stanislava Komárová, DiS.
organizátorka
Přihláškou souhlasíte s podmínkami uveřejněnými na www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni.
Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením
školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení.
Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě
závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

