POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Vlastnické a užívací vztahy
k půdě jako jedna z
klíčových podmínek
úspěšného zemědělského
podnikání
Cílem projektu je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti
vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly
oproti dřívější právní úpravě a rozebrat zejména rozdílnost situace, kdy část právních
poměrů se řídí dřívější právní úpravou a část právních poměrů se řídí novou právní
úpravou. Cílem projektu je tudíž zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti
vlastnických a užívacích vztahů k půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní
předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, a současně tím přispět i ke zvýšení
konkurenceschopnosti podniků, kde pracují.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

Ostrožsko a.s., zasedací místnost, Ostrožská Lhota čp. 413,
středa 29. března 2017

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE

Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako jedna z klíčových podmínek úspěšného
zemědělského podnikání.

8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1. Změny, které do vlastnických a užívacích vztahů k půdě přinesl nový
občanský zákoník – rozbor jednotlivých právních institutů, změny oproti
dřívější právní úpravě, přechodná ustanovení zejména ve vztahu k
další aplikaci dosavadní právní úpravy, první praktické zkušenosti z
aplikace nové právní úpravy po třech letech účinnosti nového
občanského zákoníku.
2. Novela občanského zákoníku přijatá pod č. 460/2016 Sb. –
znovuobnovení institutu předkupního práva spoluvlastníků.
3. Návrh zákona o některých otázkách spojených
vlastnického práva k zemědělským pozemkům.

Lektor:

JUDr. Stanislav A. Marchal, CSc.
Zemědělský svaz ČR

s převodem

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 200 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. 3. 2017 na tyto kontaktní údaje:
Ing. Dagmar Gracová
ZS ČR, Územní organizace Uherské Hradiště
Svatoplukova 346
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 551 219
Mobil: 778 151 679
Mail: szds-uh@uh.cz
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Věk do 40 let nebo nad 40 let
- Název PO + sídlo nebo adresa FO
- IČO
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo
rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho
zaměstnanec, příp. jinou alternativu
- Kontaktní mail
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

