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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Aktuálně

Prostor pro snížení odměn exekutorů potvrdila analýza
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo analýzu exekutorského tarifu, která
potvrzuje existenci dostatečného prostoru pro možné snížení exekutorských
odměn. Vypracoval ji specializovaný analytický útvar Ministerstva
spravedlnosti jako první takového druhu v rámci samotného ministerstva.
Předmětná analýza se týká celého exekučního prostředí s důrazem na
nákladovost a ziskovost exekutorských úřadů. Správnost analýzy následně
potvrdila i relevantní data získaná od Exekutorské komory České republiky a
Generálního finančního ředitelství.
celý článek »

Nové knihy

Daňová evidence; Teorie a praxe
Publikace nakladatelství Wolters Kluwer určená především
široké účetní veřejnosti, která se zabývá problematikou
vedení daňové evidence podnikatelů či vymezuje základní
pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických
osob dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dále
popisuje postup při zahájení podnikatelské činnosti,
otevření daňové evidence, postup při zachycení příjmů a
výdajů v peněžním deníku či majetku a dluhů v pomocných
knihách. Důležité je i vysvětlení uzavření daňové evidence
včetně přechodu z daňové evidence na účetnictví
podnikatelů a naopak.

Vývojová tendence
občanského zákoníku;
nová civilní judikatura
Nejvyššího soudu
24. 6. 2016 od 9,00 hod.
Florentinum, Praha 1,
Na Florenci 15, recepce A
Advokátní kancelář Havel,
Holásek & Partners pořádá v
rámci své AKADEMIE seminář,
kde se přednášející zaměří
převážně na legislativní
novinky v soukromém právu,
judikaturu Nejvyššího sodu k
novému občanskému
zákoníku, vztah k dosavadní
judikatuře a k aplikaci nového
občanského zákoníku,
významné rozhodnutí, právní
věty, souvislosti a komentáře.
Dále bude kladen důraz na
pochopení způsobu uvažování
senátů se stálou specializaci či
rozbor příčin a důsledků
jednotlivých rozhodnutí.

Více o události naleznete zde.
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Právní téma

Aktuální problémy české justice podle názoru JUDr. Pavla Rychetského
Předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský na odborném kongresu Právní prostor 2016 poukázal na
nutnost totální revize dosavadní soustavy obecných soudů, kdy podle jeho slov není nutné pouze zavedení
třístupňové soustavy, tedy v prvním stupni soudy nalézací, v druhém stupni soudy apelační a nejvyšší soud jako
výlučně kasační soud, ale odstranění celkové výrazné asymetrie mezi soudy, kdy soustava už dávno nekopíruje
územně správní uspořádání státu. Jako další z problémů následně uvedl otázku výběru, vzdělávání a kariérního
postupu soudců, například absence celoživotního vzdělávání soudců nebo i špatné oceňování asistentů soudců.
Problém je podle něj i přiřazování čerstvých soudců nebo rozhodování pouze tříčlennými senáty na všech
vyšších stupních.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Judikatura

Nedodržení formálních náležitostí dodatku smlouvy

Naše služby a aktivity:

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 2925/2015 ze dne
19. 1. 2016 vyplývá, že nedostatek formy dohody o změně smlouvy nemusí
znamenat neplatnost takového dodatku a bude vždy nutné zkoumat, zda
náležitosti, které stanovila smlouva, jako například razítko připojené k podpisu
apod., nejsou příliš formalistickými na to, aby vedly k neplatnosti právního
úkonu. Nejvyšší soud České republiky se tedy přiklání k názoru, že uzavřením
dodatku způsobem, který nemá náležitosti sjednané v původní smlouvě, strany
konkludentně souhlasí se změnou požadavku na náležitosti změny smlouvy.

Archiv newsletterů
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