Občanský zákoník – Smluvní agenda pro obce
Anotace: Cílem vzdělávacího programu je prohloubit kompetence úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti smluvního práva s přihlédnutím ke specifickému postavení územních samosprávných celků jako smluvní
strany. Absolvent vzdělávacího programu se naučí orientovat v jednotlivých druzích
smluv a rozlišovat mezi absolutními a relativními majetkovými právy, bude umět
rozhodnout, jaký způsob zajištění závazků používat a bude vědět, jakým způsobem
závazky vznikají, jak se mění a jak zanikají. V rámci kurzu se účastníci seznámí s koncepcí odpovědnosti za škodu, včetně obecných a zvláštních skutkových podstat
a způsobem náhrady škody. Celý kurz je prakticky zaměřený a účastníci se, prostřednictvím praktických příkladů, seznámí s nejrůznějšími aspekty vybraných smluv.
Časová dotace: 16 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Úvod do problematiky smluvního práva dle občanského zákoníku
2. Závazky z právních jednání
a) právní jednání, základní zásady smluvního práva
c) kontraktační proces
d) základní instituty zajištění a utvrzení dluhů práva
e) změny závazků, zánik závazků
f ) pojmy podnikatel a spotřebitel
g) specifika spotřebitelských smluv
h) některá specifika smluv uzavíraných obcemi
3. Závazky z protiprávního jednání a z jiných právních důvodů
a) předsmluvní odpovědnost
b) základní instituty deliktního práva
c) předpoklady vzniku odpovědnosti za škody
d) některé vybrané zvláštní skutkové podstaty
e) způsoby a rozsah náhrady škody
f ) závazky z jiných právních důvodů
4. Smluvní typy a příklady jejich využití
kupní smlouva, darovací smlouva, smlouvy o přenechání věcí k využití druhým,
smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu, vybrané méně časté druhy smluv.
Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT
1. Úvod do problematiky smluvního
práva dle občanského zákoníku
2. Závazky z právních jednání
3. Závazky z protiprávního jednání a z
jiných právních důvodů
4. Smluvní typy a příklady jejich využití
Celková doba vzdělávání
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4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
16 výukových hodin
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