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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Aktuálně
Základní výcvik v mediaci

Návrh na snížení odměny exekutorů
Návrh novely vyhlášky, která počítá se snížením

exekutorského tarifu

upravujícího výši odměny za exekuční činnost soudních exekutorů a náhradu
hotových výdajů, připravilo Ministerstvo spravedlnosti a pravděpodobně tak
dostojí svých závazků, že náklady exekuce a odměna exekutora musí
odpovídat jeho skutečnému výkonu. N o v e l a b y m ě l a j í t r u k u v r u c e s e
samotnou novelou exekučního řádu, k t e r á j e s o u č á s t í p l á n o v a n ý c h
legislativních změn zlepšujících vztah mezi dlužníky a věřiteli a také součástí
boje ministra Pelíkána proti zneužívání exekucí.
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Nové knihy

Insolvenční zákon a předpisy související, komentář
Třetí vydání komentáře nakladatelství Wolters Kluwer z

19. 5. 2016 – 2. 7. 2016
Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci

Kurz je zaměřen na získání
základních znalostí a
dovedností nutných pro
efektivní řešení konfliktů.
Propojuje teoretické poznatky
s praktickými zkušenostmi, a
tím poskytuje základní
vzdělání budoucím
mediátorům.
Samotný kurz bude probíhat
ve čtyřech třídenních blocích –
a to vždy od čtvrtka do
soboty – v celkovém rozsahu
100 hodin.

oblasti insolvenčního práva včetně prováděcích předpisů a
také včetně výkladu stěžejního evropského předpisu
upravujícího tuto oblast. To vše doplněné o plné znění
nařízení 2015/848/EU. Publikace se snaží reagovat
zejména na revizní novelu provedenou zákonem č.
294/2013 Sb., změna insolvenčního zákona, která zasáhla
do velké části právní úpravy. Autoři tak seznamují čtenáře s
aktuálním výkladem jednotlivých ustanovení a předávají
zkušenosti z praxe insolvenčních soudů.

Více o události naleznete zde.
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Právní téma

Insolvenční doložka
Institut insolvenční doložky je jedním ze způsobů, jak se investoři či zhotovitelé mohou chránit před následky
úpadku jejich smluvního partnera. Při sjednávání doložky je nutné věnovat pozornost zejména správnému
stanovení postupu započítávání jednotlivých pohledávek. V současnosti se využívá v oblasti vztahů týkajících se
provádění staveb. Lze ji ovšem efektivně uplatnit pouze v případě, že objednatel drží po určitou dobu finanční
prostředky svého smluvního partnera, které je povinen po splnění sjednaných podmínek partnerovi vrátit.
Pokud by totiž žádné finanční prostředky nedržel a insolvenční doložku uplatnil, musel by postupovat jako v
případě běžné pohledávky, tedy ji včas přihlásit do řízení. Insolvenční doložka by však i přes svá omezení mohla
postupně najít místo i v jiných vztazích, než pouze týkajících se provádění staveb.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Judikatura

Splnění závazku s ohledem na § 330 odst. 1 obch. zák.
Určí‐li dlužník při plnění závazku v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na který konkrétní závazek plní,
a to například uvedením čísla faktury jakožto variabilního symbolu či jiného
podobného označení, pak ex lege v okamžiku splnění závazku, tedy samotné
platby, zaniká závazek takto určený dlužníkem dle § 324 odst. 1 obchodního
zákoníku. Z Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 663/2015
ze dne 19. 1. 2016 vyplývá, že právní následky takového úkonu nelze následně
změnit přípisem dlužníka s informací, že měl v úmyslu plnit závazek jiný.

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Užitečné odkazy - právo:

celý článek »

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení

Inzerce

Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
tel.: +420 545 242 592 | e-mail: account@urmr.cz | web: www.urmr.cz

Tento newsletter je rozesílán všem obchodním partnerům společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.
(Pokud máte poštu přesměrovanou, uvádějte prosím výchozí adresu.)

