SYLABUS
PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

FINANČNÍ GRAMOTNOST
PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY SPOTŘEBITELE
BANKOVNÍ DOHLED
UVĚRY, PŮJČKY, POJISTNÝ TRH

FORMA PROGRAMU

prezenční

TYP PROGRAMU (A,M)

Program CŽV „typu M“ vzdělávací kurz pro širokou
veřejnost, zástupce státní správy a samosprávy

ČÍSLO AKREDITACE

Nerelevantní

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PROGRAMU

VÝŠE POPLATKU, ZPŮSOB A TERMÍN
JEHO ÚHRADY
DATUM ZAHÁJENÍ, DÉLKA TRVÁNÍ
PROGRAMU, ČASOVÝ HARMONOGRAM

CÍLE, OBSAHOVÁ NÁPLŇ PROGRAMU

Písemné přihlášky nutno zaslat na adresu SU OPF Karviná, Univerzitní nám. 1934, Karviná 733 40,
nebo na email czv@opf.slu.cz , a to v termínu do zahájení
kurzu
600 Kč včetně DPH, na účet SU OPF č.101285316/0300
nebo v hotovosti na pokladně SU OPF
Variabilní symbol bude sdělen po přihlášení minimálního
počtu zájemců. Termín úhrady: do zahájení kurzu
6 vyučovacích hodin (jednorázový seminář)
Datum konání bude upřesněno po naplnění minimální
kapacity kurzu.
Cílem kurzu je seznámit s šíří právní úpravy ochrany
spotřebitele tak, aby v případě potřeby mohl konkrétní problém
vyhledat a najít řešení. Jedná se o prameny právní úpravy
ochrany spotřebitele - zákon o ochraně spotřebitele, obecná
pravidla spotřebitelských smluv (kupní smlouva). Obsahem
kurzu bude dále výklad podstaty bankovního dohledu. Budou
charakterizovány hlavní důvody pro regulaci a dohled, a to čtyři
typy selhání trhu a důvody, pro které je činnost bank specifická.
Budou zmíněny i argumenty proti regulaci a dohledu, licenční
činnost, povolovací činnost, nejdůležitější pravidla obezřetného
podnikání bank, jako jsou pravidla kapitálové přiměřenosti,
likvidity, úvěrové angažovanosti, zveřejňování informací
bankami, tvorba rezerv a opravných položek a rovněž pravidla
pro udržování povinných minimálních rezerv. Součástí bude
také problematika pojištění vkladů. Obsahem kurzu je rovněž
výklad problematiky úvěrů, půjček a pojistného trhu. Nedílnou
součástí výkladu je také popis produktů pojišťoven pro
komunální sféru včetně rizik, na která je možné se pojistit.

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ POČET
ÚČASTNÍKŮ
ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
PROGRAMU
ÚDAJE O PROSTOROVÉM ZABEZPEČENÍ
PROGRAMU
PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO ABSOLVOVÁNÍ
PROGRAMU

Minimální počet účastníků - 8
Maximální počet účastníků - 15
Odborný garant kurzu: Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

ZPRACOVATEL SYLABU

Ing. Iveta Palečková,Ph.D.

SCHVÁLIL, DATUM

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Výuka bude probíhat v budově SU OPF
Závěrečný test
Absolventům bude vydáno osvědčení

