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Jak bezpečně uzavírat
smlouvy a jak se
vyrovnat jejich
neplatnosti

Aktuálně

Fungování rejstříků se zrychlilo
Fungování rejstříků se za poslední léta zrychlilo, chválí si podnikatelé.
Pomohla hlavně možnost přímých zápisů přes notáře nebo digitalizace
justice. Teď se firmy potýkají hlavně s problémem, že rejstříkové soudy po
celé republice rozhodují stejné případy odlišně. Praxe soudů je při zápisech
do rejstříků velmi nejednotná. Totožný případ se rozhoduje jinak nejenom v
různých krajích, ale i u různých soudů ve stejném kraji. Toto zjištění zapadá
do mozaiky další kritiky, která už léta obklopuje rejstříky a jejich fungování.
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Nové knihy

Soudní exekuce
Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními
exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené
právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých
zkušeností a poznatků z výkonu exekutorské praxe bez
toho, aniž by se jednalo o komentářovou literaturu.
Monografie je určená nejenom erudovaným odborníkům a
studentům vysokých škol, ale také účastníkům exekučního
řízení nebo běžným čtenářům, kteří hledají relevantní
informace o exekučním řízení.

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

25.01.2017 od 9 hod. v
budově ČS VTS, Novotného
lávka5, Praha 1
Výklad se soustředí na
problematiku kontraktačního
procesu z hlediska nového
občanského zákoníku. Ten
přinesl řadu liberálních
pravidel, které mohou strany
při uzavírání smluv využít,
mohou však znamenat i pasti,
do nichž se lze snadno chytit.
Lektoři upozorní na zásadní
změny, ukáží, jak se lze
pastím vyhnout, ukáží, co je
dobré ve smlouvě ujednat,
aby si strana vylepšila svoji
smluvní pozici.
Lektory budou JUDr. Petr
Bezouška, Ph.D. a Doc. JUDr.
Bohumil Havel, Ph.D.
Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Místní příslušnost
Nejvyšší soud České republiky se ve svém Rozsudku ze dne 06. 09. 2016 sp.zn. 23 Cdo 240/2015 vyjádřil k místní
nepříslušnosti. Dohodu o prorogaci podle § 89a o. s. ř. mohou podnikatelé ve vztahu vyplývajícím z jejich
podnikatelské činnosti uzavřít i odkazem na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách označených
ve smlouvě uzavřené v písemné formě za podmínky, že obchodní podmínky byly stranám známé nebo k návrhu
přiložené.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Kdo firmu nepříznivě ovlivní, bude platit újmu

Archiv newsletterů

Pokud jedna společnost ovlivní druhou tak, že jí vznikne újma, bude platit její
náhradu. Jednodušší pravidla mají koncerny. Ty nemusí vzniklou újmu v jejich
rámci hradit nutně v penězích. Klíčovou podmínkou je zveřejnění informace o
členství v koncernu na webových stránkách ovlivněné společnosti. Nechce‐li
vlivná osoba platit, musí před soudem dokázat, že poškozenou společnost
neovlivňovala. I pokud se jí to nepodaří, může se za určitých podmínek
povinnosti náhrady škody zbavit.
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