Podrobná anotace kurzu
Občanskoprávní minimum pro pracovníky
územní samosprávy
(vč. zohlednění novely občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb. účinné od 1. 7. 2020)
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany

Lektor JUDr. Jitka Gregorová

zastávka Vysočanská, Nádraží Vysočany
parkování v NC Fénix

Termín 8. října 2020, 9.00 - 15.00

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

Cíle kurzu
Kurz provede účastníky jednotlivými instituty občanského práva, se kterými se pracovníci územní
samosprávy každodenně setkávají a zaměří se na efektivní řešení problémů, které mohou na poli
soukromého práva při výkonu veřejné správy běžně vznikat.
Rozebráno bude zejm. právní jednání a jeho neplatnost či neúčinnost, promlčení, otázka
svéprávnosti a jejího omezení, vlastnické právo, problematika spoluvlastnictví – jednání s
podílovými spoluvlastníky či manžely, nejčastější důvody vzniku, zajištění a zániku závazků a
klíčové smluvní typy zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jejich praktická
využitelnost. Po absolvování kurzu budou účastníci taktéž průřezově orientováni v právu dědickém
a rodinném.
Kurz bude hodnotit soukromoprávní kodex účinný od 1. 1. 2014 na pozadí aktuální judikatury, která
se k daným institutům vztahuje a která tyto vykládá, přičemž reflektována bude také novela
občanského zákoníku provedená s účinností od 1. 7. 2020 zákonem č. 163/2020 Sb., týkající se
zejm. omezení zákonného předkupního práva podílových spoluvlastníků a změn v souvislosti s
bytovým spoluvlastnictvím.
Kurz je vhodný pro všechny pracovníky územní samosprávy, jednotlivé instituty budou podány
srozumitelnou formou s akcentem na jejich praktickou využitelnost a aplikaci.
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3
pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail gregorova@kolumbuspm.cz.
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Obsah kurzu
1) Obecná část občanského zákoníku
• Základní zásady občanského zákoníku
• Svéprávnost – její omezení a přiznání, podpůrná opatření, postupné nabývání
svéprávnosti nezletilými
• Právní jednání a jeho neplatnost a neúčinnost
• Promlčení a jak mu předejít
2) Rodinné právo
• Práva a povinnosti manželů, manželský majetkový režim (společné jmění manželů)
• Vyživovací povinnost x rodičovská odpovědnost a její trvání
3) Absolutní majetková práva
• Věcná práva – zejm. vlastnictví a jeho nabývání, způsoby omezení vlastnického práva
• Právní jednání s podílovými spoluvlastníky a manžely
• Dědické právo – dědické tituly, pořízení pro případ smrti, nabývání dědictví
4) Závazkové právo
• Obecná pravidla uzavírání smluv, jejich zajištění/utvrzení a řádné ukončení
• Nejčastější smluvní typy, jejich náležitosti a jejich správná použitelnost
5) Diskuze a konzultace
• V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy účastníků (dotazy
k jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou řešeny v průběhu
vzdělávacího programu).

Lektorka kurzu
JUDr. Jitka Gregorová
advokátka specializující se na soukromé právo, více než pět let
praxe v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady odborných
příspěvků a publikací, lektorka Justiční akademie a vyučující na
Vysoké škole podnikání a práva
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