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Uzavírání smluv podle
(nového) občanského
zákoníku včetně první
novely z roku 2017

Aktuálně

Počátek běhu promlčecí lhůty peněžitého dluhu bez
sjednaného okamžiku splatnosti
Zákon č. 40/1964 |Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „OZ“), upravoval institut promlčení ve svých ustanoveních § 100 až § 114,
když počátek běhu promlčecí lhůty, tehdy nesprávně terminologicky
označované jako „promlčecí doba“, jím byl určen v ustanovení § 101
následovně:
„Pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a
běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.“
Obdobně se k počátku běhu promlčecí lhůty staví i nová právní úprava
promlčení obsažená v ustanovení § 609 až § 653 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“), která v ustanovení §
619 odst. 1 NOZ uvádí:
„Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí
lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.“
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09.11.2017
9.00 - cca 16.00 v Praze
Seminář se věnuje
nejvýznamnějším oblastem
smluvního práva, které byly
„zasaženy“ právní úpravou
obsaženou v (novém)
občanském zákoníku. Seminář
se zaměřuje na změny
(novinky) v oblasti uzavírání
smluv podle (nového)
občanského zákoníku.
Součástí semináře budou
praktické rady pro uzavírání
smluv podle (nového)
občanského zákoníku, návody
na formulaci různých doložek
ve smlouvě a doporučení na
modifikaci zákonných
ustanovení ve smlouvě.
Lektor:
Doc. JUDr. Dana Ondrejová,
Ph.D.
docentka na Katedře
obchodního práva Právnické
fakulty Masarykovy univerzity,
advokátka a partnerka
LEGALITÉ advokátní kancelář
s.r.o., rozhodce Rozhodčího
soudu při HK ČR a AK ČR a
rozhodce Rozhodčího soudu
při Českomoravské komoditní
burze Kladno

Nové knihy

Franchising (E-kniha)
Franchising jako metoda podnikání se v České republice
úspěšně rozvíjí, přesto se franchising drží na okraji zájmu
právní vědy a české právo jej jako pojem ani neupravuje.
Autoři se proto v předkládané publikaci snaží zaměřit na
vysvětlení podstaty a způsobu fungování franchisingu v
ČR s využitím dostupné judikatury. Hlavní pozornost
zaměřují na franchisingovou smlouvu jako na právní
základ fungování spolupráce na principech franchisingu.
Věnují se i aspektům práva soutěžního a vztahu
franchisingu a zákona o ochraně hospodářské
soutěže.

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Více o události naleznete zde.
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Cílem této publikace není pouze seznámit čtenáře s
franchisovým podnikáním a jeho právními aspekty, ale
podnítit i zájem odborné veřejnosti o franchising, který
zůstává neprávem

Judikatura

GDPR a některé povinnosti zaměstnavatelů
Nová právní úprava nakládání s osobními údaji stanovená GDPR[1] sice začne být účinná až ode dne 25. května
2018, již nyní je však potřeba se na nové požadavky připravit. Zpracování osobních údajů se netýká pouze
„velkých společností“, které shromažďují údaje od svých klientů a zákazníků, ale dotkne se prakticky všech
podnikatelů, kteří mají zaměstnance.
V současné době je nakládání s osobními údaji na úrovni EU upraveno Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů. Implementace této směrnice byla v České republice provedena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních
údajů“). Zaměříme‐li se výlučně na ochranu osobních údajů v rámci pracovněprávního vztahu, tedy povinností
zaměstnavatele vůči jeho zaměstnancům, právní úpravu nalezneme rovněž v pracovněprávních předpisech
(např. v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Soudní poplatky nově

Archiv newsletterů

Přelom letošního září a října přinesl účinnost několika pronikavých změn, které
významným způsobem ovlivní činnost justičních orgánů, přičemž mám za to, že
změna bude mít značný dopad také na účastníky řízení. Ač změn byla provedena
celá řada, ve svém příspěvku se zaměřím na velmi významnou systémovou
změnu stran placení soudních poplatků.
Soudní poplatky byly v našich poměrech zavedeny v roce 1850, současná úprava
pochází z roku 1991,[1] přičemž převratné změny přinesla zejména novela
provedená zák. č. 218/2011 Sb., která mnohá významná ustanovení přenesla z
poznámek Sazebníku do samotného zákona.
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