SYLABUS
PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

SMLUVNÍ PRÁVO – ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SMLUVNÍCH
ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ

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

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 seznámení s procesní právní úpravou řešení sporů,
zejména soudního řízení doplněné o tzv. alternativní způsoby řešení
sporů, zejména řízení rozhodčí. Kurz podává komplexní pohled na
způsoby řešení sporů, které mohou vzniknout ze smluvních
závazkových vztahů. Podstatná část je věnována soudnímu řízení,
které je základním způsobem řešení sporů ze smluvních závazkových
CÍLE, OBSAHOVÁ NÁPLŇ
vztahů. Definovány jsou proto nejen prameny právní úpravy řešení
PROGRAMU
sporů, ale také soustava soudů ČR a principy, na kterých je postavena.
V návaznosti na to je blíže vymezen průběh soudního řízení a to jak
v prvním, tak i ve druhém stupni. Na soudní řízení navazuje výklad
výkonu soudních rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně a je
proto nutné vymoci jejich výkon státní mocí. Blíže je zde zejména
definováno tzv. exekuční řízení. Poslední část je věnována tzv.
mimosoudním způsobům řešení sporů, za které budeme považovat
zejm. rozhodčí řízení.
MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ Minimální počet účastníků - 8
POČET ÚČASTNÍKŮ
Maximální počet účastníků - 15
ÚDAJE O PERSONÁLNÍM
Odborný garant kurzu: Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
ÚDAJE O PROSTOROVÉM
Výuka bude probíhat v budově SU OPF
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO
Závěrečný test
ABSOLVOVÁNÍ
Absolventům bude vydáno osvědčení
PROGRAMU
ZPRACOVATEL SYLABU

Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

SCHVÁLIL, DATUM

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

