Podrobná anotace kurzu
Odpovědnost za vady dle OZ
a její řádné uplatnění
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor Mgr. Radka Vacová
Termín 28. srpna 2020, 9:00 - 15:00

Cena

1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Účelem kurzu je tak představit účastníkům výše uvedený institut v celé jeho šíři, a na pozadí
aktuální judikatury odpovědět na problematické otázky spojené s právy z vadného plnění.

V rámci programu bude představena odpovědnost za vady v občanském zákoníku, a to dle
právní úpravy v obecné části závazkových práv a dále dle konkrétních úprav u jednotlivých
smluvních typů. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými právy z vadného plnění, jakož i se
samotným obsahem pojmu vadné plnění.
Pozornost bude věnována vadnému plnění z kupní smlouvy jako jednomu z nejčastěji uzavíraných závazků. Ustanovení upravující kupní smlouvu obsahují rozsáhlou úpravu práv z vadného plnění, účastníci budou upozornění také na odlišnou úpravu v rámci tzv. zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě.
Výklad se bude věnovat také práv z vadného plnění v případě smluv o dílo, kde jsou podpůrně
užita ustanovení kupní smlouvy. Účastníkům budou zejména zdůrazněny některé odlišnosti.
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Cíle kurzu
Neméně významným smluvním typem je nájemní smlouva. Představeny budou práva z vadného plnění u nájemní smlouvy obecně a také u nájemní smlouvy k bytu.
Mimo výše uvedené bude s účastníky řešena problematika uplatnění práv z vadného plnění
obcí a vůči obci, a to s konkrétními příklady, včetně toho, kdo v jaké fázi za obec jedná a kdo o
daném kroku rozhoduje.
Vzhledem ke skutečnosti, že s vadným plněním bývá spojen také vznik škody, část výkladu bude
věnována problematice náhrady za škodu.
Celý výklad bude průběžně prokládán soudní judikaturou a praktickými příklady.
Dotazy a podněty z dané oblasti, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail vacova@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
1) Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění obecně
2) Práva z vadného plnění kupní smlouvy
3) Práva z vadného plnění smlouvy o dílo
4) Práva z vadného plnění nájemní smlouvy
5) Rozhodování a jednání obce v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění obcí a
vůči obci
6) Náhrada škody v důsledku vadného plnění

Lektor kurzu

Mgr. Radka Vacová
advokátka specializující se na soukromé i veřejné právo, více
než pět let praxe v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady
odborných příspěvků a publikací
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