
 
Česká advokátní komora  

regionální pracoviště Hradec Králové  
 

Vás zve na seminář pro advokáty na téma: 
 

SMLUVNÍ PRÁVO POHLEDEM JUDIKATURY 
PODLE STAVU K BŘEZNU 2020 

  
Termín semináře:  čtvrtek 19. března 2020 od 09,00 do 15,30 hodin 
 
Místo konání:   budova Krajského soudu v Hradci Králové, přednášková  

místnost č. 14 

 

Seminář povede:    doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.,  
    docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty                              

                       Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní  

kanceláře s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a  

Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze 

 
Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům stěžejní judikaturu českých soudů (zejména 
Nejvyššího soudu) ve vybraných oblastech závazkového práva – a to jak ve fázi před uzavřením 
smlouvy, v procesu jejího uzavírání, tak po jejím uzavření. 
Seminář se bude zabývat: 

- rozhodnutími vydanými za účinnosti staré právní úpravy ve vztahu ke staré právní 
úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu  

- rozhodnutími vydanými za účinnosti nové právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, 
avšak použitelnými i na novou právní úpravu 

- rozhodnutími zabývajícími se přímo výkladem ustanovení (nového) občanského zákoníku. 
Výklad bude učiněn skrze jednotlivé instituty závazkového práva. 
 
Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: 

• vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz 
zneužití práva, ochrana spotřebitele a další) 

• k některým otázkám výkladu právního jednání 

• k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv  
o zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů 

v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí 
statutárními orgány, překročení pravomocí 

o zákonné zastoupení podnikatele včetně řešení otázky souběhu postavení 
statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele 

o smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc 

• předsmluvní odpovědnost 

• inominátní smlouvy 

• označování smluvních stran a důsledky nesprávností 

• kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, 
konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a řada dalších otázek) 

• smlouva o smlouvě budoucí 

• předmět smlouvy  

• obchodní podmínky (lze odkázat na webové stránky?, důkazní břemeno, obsahová 
specifika u spotřebitelských smluv a další otázky) 

• doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení) 

• termín plnění (včetně fixního termínu) 

• smlouva o smlouvě budoucí  

• způsoby stanovení ceny ve smlouvě  
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• úrok z prodlení, úrok u zápůjčky či úvěru 

• utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu) 

• vybrané zajišťovací instituty  

• vybrané otázky změny a zániku závazků 

• další aktuální otázky vyplývající z judikatury 
 

 
Číslo semináře:   54003 
 
Cena semináře:   1.452,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 
Uzávěrka přihlášek:  12. března 2020, po tomto datu telefonicky kontaktujte  

regionální pracoviště v Hradci Králové č. tel. 491 426 034 
 
Časový rozvrh: 
08,30 - 09,00     prezence 
09,00 - 10,30     seminář (přestávka zpravidla 10,30 – 10,45 hod.) 
10,45 - 12,00    seminář 
12,00 - 12,30    přestávka na oběd 

12,30 - 14,15    seminář (přestávka zpravidla 14,15 – 14,30 hod.) 
14,30 - 15,30 seminář, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků 
 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 5 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
Organizační pokyny a informace pro účastníky: 
 

Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku a poukáží účastnický 
příspěvek ve výši 1.452,- Kč (včetně 21 % DPH) na účet č. 6724361001/2700, konstantní 
symbol: 0308, variabilní symbol: 54003 společně s registračním čtyř nebo pětimístným 
číslem advokáta, bez uvedení pomlčky či lomítka (např. ve formě 5400312304, advokáti, 
kteří mají registrační číslo čtyřmístné, dají mezi čísla 54003 a své registrační číslo nulu, tj. např. 
5400301234). 
 

Doklad o úhradě účastnického příspěvku advokáta vezměte s sebou. Účastnické příspěvky 
se bez vážné odůvodněné omluvy, sdělené nejméně 3 dny před konáním semináře, nevracejí. 
Daňové doklady o úhradě účastnického příspěvku obdrží účastníci do datové schránky, a to 
nejdříve 10 dní po proběhnutí semináře. 
 

Přihlášky zasílejte na adresu: mencikova@hjf.cz nebo v písemné podobě na adresu:  
JUDr. Jiří Janeba, Jeronýmova 814/3, 500 02 Hradec Králové.  
 
 
 
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi.       JUDr. Jiří Janeba 
region Východní Čechy                   

mailto:mencikova@hjf.cz

