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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Započtení pohledávek

Aktuálně
18.11.2016 od 9 hod. ve
Florentinu, recepce A, Praha
1, Na Florenci 15

Novela zákona o veřejném registru smluv
Zákon o veřejném registru smluv je účinný od 1. 7. 2016 a povinuje všechny
státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, ale například
i státní podniky a jiné právnické osoby, ve kterých má stát většinový podíl,
k tomu, aby zveřejňovaly nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tisíc
korun (bez DPH). Druhým čtením Poslanecké sněmovny minulý týden prošla
novela zákona o veřejném registru smluv, které poslanci vytyčili 23
pozměňovacích návrhů na výjimky z povinného zveřejňování.
celý článek »

Nové knihy

Specializovaný seminář na
podrobnosti a sporné otázky
frekventovaného
občanskoprávního institutu,
který prodělal zásadní změny
v novém občanském
zákoníku. Obsahem semináře
budou nejen předpoklady
započtení, použití ustanovení o
splění dluhu, zpětné účinky
započtení nebo procesní
aspekty koncepce odstoupení
od smlouvy v občanském
zákoníku.

Kompetenční zákon
Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona číslo
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních

Pořadateli jsou specialisté
AKADEMIE Havel, Holásek &
Partners

orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního
zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po
mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční
zákon značně nevyváženě a mnohá jeho ustanovení, byť

Více o události naleznete zde.

se na první pohled mohou jevit jako zcela jasná, jsou ve
skutečnosti nepříliš snadno uchopitelná.
celý článek »

Judikatura

Katastr nemovitostí a podmínky řízení
Nejvyšší soud České republiky se ve svém Rozsudku ze dne 28. 04. 2016 sp.zn. 21 Cdo 2669/2015 vyjádřil
k zápisům vlastnického práva do katastru nemovitostí. Domáhá‐li se někdo povolení vkladu práva do katastru
nemovitostí, přestože jde o právo, které se do katastru nemovitostí zapisuje záznamem podle ustanovení § 7
odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., nemůže být jeho návrhu vyhověno. Rozhodnutí, kterým katastrální úřad takový
návrh zamítne, je proto v souladu se zákonem.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Právní novela o zadávání veřejných zakázek

Archiv newsletterů

Přestože je nový zákon o zadávání veřejných zakázek s účinností od 1. října
koncipován jako komplexní předpis upravující proces a způsob zadávání
veřejných zakázek se zřetelem na lepší vymezení, či zpřesnění některých
stávajících pravidel, objevuje se v něm řada institutů, jejichž aplikace nebo
výklad mohou v praxi činit problémy. Self‐cleaning neboli obnovení
způsobilosti účastníka zadávacího řízení představuje nový koncept zavedený do
našeho právního řádu na základě nových zadávacích směrnic.
celý článek »
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