Podrobná anotace kurzu
Závazky - obecná ustanovení
a jejich správný výklad a aplikace
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor Prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Termín 3. prosince 2020, 9:00 - 15:00

Cena

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

Cíle kurzu
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k právní úpravě vzniku
a zániku závazků a k právnímu jednání obecně.
Kurz si klade za cíl upozornit na nejčastější praktické problémy a na jejich řešení a to zejména za
pomoci soudní judikatury. Účastníci budou po absolvování kurzu ovládat problematiku závazků
v celé její šíři.

Uzavírání nejrůznějších smluv je u obcí na každodenním pořádku. V souvislosti s touto činností
potom může vznikat řada problematických situací, které má za cíl tento kurz jeho účastníkům
objasnit.
Účastníci budou seznámí se závazky od jejich počátku, tj. od nabídky k uzavření smlouvy a její
akceptace. Dále bude řešena forma smlouvy a postup v případě tzv. změny okolností po uzavření smlouvy. V neposlední řadě se bude výklad věnovat hojně využívaným smlouvám o
smlouvách budoucích.
V souvislosti s úvodními ustanoveními o závazcích je nutné neopomenout tzv. předsmluvní
odpovědnost. V jakém okamžiku před uzavřením smlouvy odpovídá obec, případně zájemce o
uzavření smlouvy s obcí za to, že smlouva není ve výsledku uzavřena? Vedle odpovědi na tuto
otázku budou účastníci seznámeni s tím, jaká práva a povinnosti z předsmluvní odpovědnosti
plynou.
Další část kurzu se bude týkat změnám závazků a následně samotnému zániku závazků. Zde
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Cíle kurzu
najdeme úpravu zániku závazku splněním, která obsahuje např. místo a způsob plnění závazků. Jinou možností je např. zánik závazku dohodou, započtením, výpovědí, odstoupením od
smlouvy a následnou nemožností plnění.
Vzhledem ke skutečnosti, že ne každý závazek je splněn řádně a včas, bude věnována pozornost
následkům pozdního plnění, a mimo to také době po nesplnění závazku, se kterou je spjata
problematika promlčení.
Aby byly všechny závazky vynutitelné, je nezbytné vyhnout se takovým právním jednáním,
která by mohla být napadnuta neplatností. Také s tímto institutem budou účastníci seznámeni,
a to včetně uvedení rozdílu mezi neplatností absolutní a relativní, a mezi relativní neúčinností.
V průběhu celého výkladu budou účastníci upozorňováni na aktuální soudní judikaturu.
Závěr bude věnován konzultacím problému účastníků. Dotazy a podněty z oblasti, na něž by
měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail vacova@kolumbuspm.cz.
info@kolumbuspm.cz.

Obsah kurzu
1) Uzavírání závazku, nabídka, akceptace, předsmluvní odpovědnost
• Forma smlouvy
• Změny okolností
• Smlouvy o smlouvách budoucích
2) Změny závazku
3) Zánik závazku
• splněním – místo a čas splnění
• dohodou
• započtením
• odstoupení od smlouvy
• nemožnost plnění
4) Promlčení
5) Neplatnost právního jednání
• absolutní
• relativní

Lektor kurzu

Prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
docentka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, autorka
komentáře k občanskému zákoníku, autorka učebnic
občanského práva, emeritní děkanka Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, více než patnáct let praxe v oblasti
vzdělávání
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