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Porušení smlouvy - jaké
přnáší důsledky a jak jim
čelit?

Aktuálně

Rozhovor: Radek Bursík - Daňové podvody
I poctivý podnikatel, který byl zatažen do podvodného jednání, může být
zbaven nároku na odpočet DPH v případě, že mu správce daně prokáže, že
mohl nebo měl vědět, že se účastní podvodné transakce. Jednání některých
jeho účastníků bude téměř vždy úmyslné s cílem zkrátit daň a bude
posuzováno i v rámci trestního řízení. Správce daně tedy na základě
judikatury provádí tzv. vědomostní test a zkoumá, zda dodržel patřičnou míru
obezřetnosti v obchodních vztazích, kterou po něm lze oprávněně požadovat.
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Nové knihy

Zajištení a utvrzení dluhu v praxi
Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou
příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických
příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s

ýklad se soustředí na tři
typické případy porušení
smlouvy: prodlení, vadné
splnění a náhradu škody. Tyto
instituty jsou představeny z
pohledu nové regulace
občanského zákoníku, přičemž
je upozorňováno na odlišnosti
od předchozí právní úpravy,
na použitelnost dosavadní
judikatury. Pozornost se
věnuje různým ujednáním,
která mohou strany využít pro
vylepšení své smluvní pozice.
Lektorem je JUDr. Petr
Bezouška, Ph.D.

instituty používanými v právní praxi k zajištění a utvrzení
dluhu, kterými jsou například ručení, finanční záruka,
směnka, zástavní právo, smluvní pokuta a další. Na konci
knihy najde čtenář praktické vzory, kterými jsou například
zástavní smlouva k nemovitým věcem. Autor tak ve své
knize zúročil své každodenní zkušenosti z advokátní praxe.

10.05.2017 od 9 hod., ČS
VTS Novotného lávka 5,
Praha

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Účastníci řízení
Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku ze dne 06. 09. 2016 sp.zn. 23 Cdo 1878/2015 vyjádřil k
účastníkům řízení. Oznámením o postoupení pohledávky, které je adresované dlužníku, postupitel vyvolá
změnu osoby oprávněné přijmout plnění a také na sebe bere riziko vyplývající z toho, že i v případě neplatnosti
smlouvy o postoupení pohledávky splní dlužník dluh třetí osobě (postupníkovi) s účinky i pro postupitele.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Volno s náhradou mzdy nebo platu

Archiv newsletterů

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci „pracovní
volno“ s náhradou mzdy či platu v několika následujících případech. Překážkami
na straně zaměstnance je napříkald svatba, vyšetření nebo narození dítěte. Na
straně zaměstnavatele je to pak například dovolená nebo prostoj způsobený
nepříznivými povětrnostními vlivy.

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
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Užitečné odkazy - právo:

Inzerce

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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