
 
 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na seminář  
 

„ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍK Ů JEDNOTEK  
 – PRÁVA, POVINNOSTI  A ODPOVĚDNOST“ 

 
 
DATUM KONÁNÍ: 25. dubna 2017 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  Kulturní d ům Frýdek 

Heydukova 2330, 738 01 Frýdek-Místek 
 
TERMÍN:     dopolední seminář  od   9:00 do 12:00 hodin 
    odpolední seminář  od 16:00 do 19:00 hodin 
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Hana Skotnicová, advokátka 
 
Program: 
8:45 –   9:00 h  prezentace, organizační pokyny 
9:00 –   9:10 h  zahájení  
9:10 – 10:30 h  orgány společenství vlastníků a vymezení jejich působnosti 
   práva a povinnosti členů statutárního orgánu společenství vlastníků  
10:30 – 10:45 h přestávka, občerstvení 
10:45 – 11:45 h právní odpovědnost členů statutárního orgánu společenství vlastníků  
11:45 – 12:00 h diskuse, ukončení semináře 
 
 
Uzávěrka přihlášek:  20. dubna 2017  

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete e-mailem na adresu: sekretariát@sbdfm.cz nebo 
vyplňte přihlášku na stránkách www.sbdfm.cz 
 
Účastnický poplatek: 

⇒ Členové statutárních orgánů společenství vlastníků, která mají s družstvem uzavřenou smlouvu  
o „komplexní“  správě mají po vyplnění přihlášky vstup zdarma. 

 
⇒ Ostatní účastníci:        500,-- Kč, včetně DPH 

 
Účastnický poplatek zasílejte na číslo účtu 1240882/0300, variabilní symbol 90302, specifický 
symbol 32492. 
Na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky bude zaslána zálohová faktura, na místě konání 
semináře obdržíte fakturu konečnou.  
Termín zaplacení účastnického poplatku (připsání na účet organizátora) = datum splatnosti zálohové 
faktury, bez zaplacení poplatku Vám nebude umožněn vstup do sálu 

 
Informace podává: 
Dita Kopalová – asistentka ředitele družstva 
sekretariát@sbdfm.cz, tel: 558 402 019, mob.: +420 777 488 019 

 
 
 

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku 
          Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek 



P Ř I H L Á Š K A 
 

na seminář  “ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍK Ů JEDNOTEK 
 – PRÁVA, POVINNOSTI  A ODPOVĚDNOST“  

 
konaný 25. dubna 2017 

 
 
Název společnosti:  ……………………………………………………………………….. 
 
Jméno, příjmení, titul:  ……………………………………………………………………….. 
 
Ulice a č. p., město:  ……………………………………………………………………….. 
 
email:   ……………………………………….. 
 
telefon:  ………………………………………..  
 
 

Termín:  ○ dopolední -  od 9:00 hodin do 12:00 hodin    
 

  ○ odpolední - od 16:00 hodin do 19:00 hodin 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete do 20. dubna 2017 e-mailem na adresu: 

sekretariát@sbdfm.cz nebo přihlášku na stránkách www.sbdfm.cz 
 
 
⇒ Členové statutárních orgánu společenství vlastníků, která mají s družstvem uzavřenou smlouvu 

o „komplexní“  správě mají po vyplnění přihlášky vstup zdarma. 
 
⇒ Ostatní účastníci:     500,-- Kč, včetně DPH 

 
 
Účastnický poplatek zasílejte na číslo účtu 1240882/0300, variabilní symbol 90302, specifický 
symbol 32492. 
Na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky bude zaslána zálohová faktura, na místě konání 
semináře obdržíte fakturu konečnou.  
Termín zaplacení účastnického poplatku (připsání na účet organizátora) = datum splatnosti zálohové 
faktury, bez zaplacení poplatku Vám nebude umožněn vstup do sálu 
 
V případě zrušení účasti na seminář po 20. dubnu 2017 se účastnický poplatek nevrací. 
 
Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení semináře v případě přihlášení nedostatečného počtu 
účastníků (účastnický poplatek bude vrácen v plné výši). 
 
Informace podává: 
Dita Kopalová – asistentka ředitele družstva 
sekretariát@sbdfm.cz, tel: 558 402 019, mob.: +420 777 488 019 


