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Náhrada škody v
podnikání

Aktuálně
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Insolvenční doložka ve světle aktuální judikatury
Insolvenční doložka je institut, který, ač právním řádem výslovně neupraven, se
objevuje v nejrůznějších modifikacích prakticky v každé smlouvě o dílo, jejímž
předmětem je plnění vyšší finanční hodnoty. Její význam vzrostl zejména v
období hospodářské krize, kdy byla prvotní nebo druhotná platební
neschopnost příčinou úpadku celé řady stavebních firem.
celý článek »

Nové knihy

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání
Publikace A k t u á l n í o t á z k y n á s t u p n i c t v í p ř i r o d i n n é m
podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní
publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v

Lektor: JUDr. Petr Čech,Ph.D.,
LL.M.

současné době stále aktuálnějším tématem rodinných
firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím)
v rodinné firmě z jedné generace na generaci následující.
Ambicí této publikace je zahájit v rodinné firmě otevřenou
diskusi o tom, co by měla firma pro rodinu představovat,
jaké bude její další směřování, a nastavit včas společně
klíčové principy rozhodování v rodinné firmě, aby mohla

Cílem semináře je podrobně
vyložit stěžejní pravidla, jimiž
se řídí nová úprava náhrady
škody / nemajetkové újmy a
které mají dopady do právní
praxe podnikatelů. Lektor
upozorní na hlavní výkladové
problémy, s nimiž se praxe
potýká, a nastíní jejich možná
řešení, i na pozadí komparace
s unijní či zahraničními
úpravami, z nichž
zákonodárce čerpal při tvorbě
textu nového zákoníku.

Více o události naleznete zde.
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úspěšně existovat po generace.

Judikatura

Záznam telefonického hovoru jako důkaz v občanskoprávním řízení
Nález Ústavního soudu, který dnes chci čtenářům představit, se týká použitelnosti záznamu telefonického
hovoru v řízení před soudem.
V nyní posuzované věci se telefonický hovor týkal obchodní nabídky stěžovatelky na uzavření obchodní
smlouvy. Nešlo tedy o projevy soukromé povahy, nýbrž o komunikaci vedenou při provozování obchodní
činnosti. Vedlejší účastnice řízení byla současně na začátku telefonického rozhovoru informována, že hovor, při
kterém mělo dle tvrzení stěžovatelky dojít k uzavření předmětné smlouvy, je stěžovatelkou monitorován.
Okresní soud však takto předložený důkaz vyhodnotil jako nezákonný, neboť podle něj monitorování
nezahrnuje rovněž uchování záznamu pro pozdější eventuální použití.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Musí soud přihlédnout k tomu, zda úkon učiněný
prostřednictvím datové schránky učinila osoba oprávněná
jednat za právnickou osobu?
Plénum Nejvyššího soudu vydalo v lednu minulého roku sjednocující stanovisko
Plsn 1/2015, jehož cílem bylo definovat a upřesnit dosud sporná pravidla
elektronické komunikace mezi soudy a účastníky řízení. Jak uvedl samotný
Nejvyšší soud, řešené otázky mají zásadní účinky pro podání činěná v soudních
řízeních. Uvedené stanovisko však ve svém důsledku samo zapříčinilo vznik
nových sporných právních otázek, o čemž se bohužel přesvědčil i jeden z
klientů naší advokátní kanceláře.
celý článek »
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