
Kurz občanského minima – Odpovědnost za škodu 

Pořadatel 
Pořadatelem je Křižovatka o. s., Příchovice 38, 468 48 Kořenov, IČO: 60253011,  
č. ú.: 0961523329/0800, ČS Tanvald. Partnery jsou Nadační fond Křižovatka a Nadační fond 
Josefa Luxe.  

Nabízí 
Jednodenní kurz na téma odpovědnost za škodu, který je pokračováním vzdělávacího 
projektu KOM (Kurz občanského minima) probíhajícího v centru mládeže Křižovatka – 
Příchovice od jara roku 2008.  

Komu je určen? 
Především mladým lidem, kteří si chtějí doplnit znalosti v uvedené oblasti, která se 
každodenně dotýká života každého občana. Kurz je velmi vhodný i pro vedoucí pracovníky  
a pracovníky neziskových organizací, zvláště pak pro ty, kteří mají odpovědnost za osoby   
a majetek. 

Obsah 
1. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku 

obecná prevenční povinnost * obecná odpovědnost za škodu * odpovědnost za 
škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání * 
odpovědnost za škodu způsobenou jednáním proti dobrým mravům * odpovědnost za 
škodu způsobenou provozem dopravních prostředků * odpovědnost za škodu 
způsobenou na vnesených nebo odložených věcech * společná odpovědnost více 
škůdců * způsob a rozsah náhrady škody 
2. Odpovědnost za škodu podle zákoníku práce 

obecná prevenční povinnost zaměstnavatele i zaměstnance * obecná odpovědnost 
za škodu * hmotná odpovědnost zaměstnance * odpovědnost zaměstnance za ztrátu 
svěřených předmětů * rozsah náhrady škody zaměstnancem * odpovědnost 
zaměstnavatele za škodu * způsob a rozsah náhrady škody zaměstnavatelem 
3. Odpovědnost za škodu podle trestního zákona 

škoda jako přitěžující okolnost * stanovení výše škody * trestný čin 
zkreslování údajů o stavu hospodaření * trestný čin obecného ohrožení  
* trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku * trestný čin 
opuštění dítěte * trestný čin ublížení na zdraví * krajní nouze a nutná obrana 

 

Místo a čas konání 

V budově Centra mládeže Křižovatka v Příchovicích dne 1. 5. 2009 (pátek) od 10:00 do cca 

17:00. Od 9:00 bude pro účastníky zajištěna snídaně. 

Cena 

Kurzovné činí 500 Kč. Pro nevýdělečně činnou mládež (do 26 let) a pro osoby v obtížné 
sociální situaci, které požádají o slevu, je stanoveno na 300 Kč (individuálně možno dojednat 
i jinak. V rámci kurzu je zajištěno občerstvení a možnost přespání ze čtvrtka na pátek  
a z pátku na sobotu, a to za dobrovolný příspěvek (hodnota cca 250 Kč). 

Přihlášení 

El. na adrese: kom@fondlux.cz. Přihláška v el. formě je ke stažení na: www.fondlux.cz/kom 
a www.krizovatka.signaly.cz.  Kurzovné bude splatné až po obdržení potvrzení o zařazení do 
kurzu a informace o způsobu platby. Kapacita kurzu je cca 30 účastníků. Podrobnější 
informace (přihláška) jsou k dispozici na uvedených stránkách. V případě potřeby je možné 
kontaktovat koordinátorku kurzu Michaelu Šimáčkovou, tel.: 731 60 40 20.  


