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EDITORIAL

NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT

Vážení klienti, přátelé,

01) STAVBYVEDOUCÍ NENÍ OPRÁVNĚN MĚNIT
SMLOUVY ....

čtvrtina roku 2013 je prakticky již za námi a to s sebou přináší další
legislativní a právní novinky. Ty budou obsahem tohoto dílu
Newsletteru, ve kterém najdete i právní tipy a rady užitečné Vašemu
podnikání.
V minulém díle jsem uváděl doporučení do smluv, v tomto čísle
Newsletteru najdete některádoporučení týkající sesměnek.
S úctou
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát

NOVINKY V AK:

Nejvyšší soud nedávno rozhodnul, že stavbyvedoucí
není oprávněn s objednatelem měnit smlouvy. V
rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 4931/2010, ze dne 19. 12. 2012 v
podstatě sdělil, že vícepráce je stále nutno domlouvat
písemně v případě, že původní smlouva písemná byla.
Zapomeňte na vpisky do stavebních deníků, či
instrukce stavebního dozoru. Veškeré změny smluv
provádějte písemně!

02) POKUD NA VALNÉ HROMADĚ BYLI VŠICHNI
SPOLEČNÍCI, TĚŽKO POTÉ NAPADAT NEPLATNOST
VALNÉ HROMADY PRO NEDOSTATEK POZVÁNKY!
Už delší dobu se drží názor, kdy pokud jsou na valné
hromadě všichni společníci, není nutné, aby byla řádně
svolána. To platí jak u a.s., tak s.r.o.

01) NOVÉ SÍDLO V OLOMOUCI
S ohledem na větší komfort svých klientů jsem počínaje březnem
roku 2013 přesídlil do Olomouce. Adresa mé nové kanceláře je
Schweitzerova 84/50. Místo je na dopravním uzlu, který umožnuje
výbornou dopravní dostupnost a přístupné parkování zdarma 10 metrů
od kanceláře. Rád Vásv nové kanceláři přivítám.

Již v roce 2007 Nejvyšší soud dovodil, že za situace, kdy se
valné hromady zúčastnili všichni společníci, nevysloví
soud její neplatnost jen proto, že byla svolána v rozporu se
zákonem.

02) PRÁVNÍ KONZULTACE POTŘEBNÝM

Od tohoto závěru učiněného v poměrech společnosti s
ručením omezeným se Nejvyšší soud neodchýlil ani u
akciové společnosti (29 Cdo 3779/2011, ze dne 27. 11. 2012).

V rámci politiky sociální odpovědnosti mé kanceláře i v tomto semestru
vedu skupinu studentů, kteří zdarma radí potřebným ve studentské
právní poradně.

0 3 ) J E D E N J E D N AT E L N E M Ů Ž E Z M O C N I T
DRUHÉHO !

03) ŠKOLENÍ REKODIFIKACE
Už ani ne 9 měsíců zbývá do účinnosti nového občanského zákoníku. Na
sérii vyžádaných školení po celé ČR budu hovořit o změnách ve
smluvním právu. Můj seminář pro podnikatele a firemní právníky
se zaměřuje na podstatné změny, které přinese nový občanský
zákoník v oblasti uzavírání smluv. Zajímají Vás možnosti zrušení
dlouhodobých kontraktů, jak to bude s novými smluvními typy a co se
změní v oblasti podepisování smluv? Potom je tento seminář zaměřený
na připomínkování smluv přesně pro Vás.
Termíny jsou Ostrava 23.5.2013, Praha 30.5.2013, Olomouc 6.6.2013 a
Brno 13.6. 2013. Rovněž samozřejmě chystám sérii školení v podnicích
svých větších klientů.

JAK ZJISTIT, V JAKÉM STÁDIU JE ŘÍZENÍ?
Ne každý ví, že si může sám zjistit, v jakém stádiu je jeho soudní
řízení. Na stránkách ministerstva spravedlnosti justice.cz v sekci “info
soud” zadejte sekci info řízení, vyberte soud, u kterého se řízení vede a
doplňte spisovou značku. Následně se pohodově dozvíte, v jakém stádiu
se soudní řízení nachází.
Obdobné platí i u informací o Vašich dlužnících z insolvenčního
rejstříku. Na adrese justice.cz můžete získat v této databázi mnoho
užitečných informací i o Vašich konkurentech. Pokud je např.
společnost v insolvenci, můžete se snadno dozvědět s kým a za
kolik firmaobchoduje.

Máte v obchodním rejstříku zapsáno, že jednají dva
jednatelé společně? Nezapomeňte, že platí zákaz
zmocnění jednoho jednatele druhým jednatelem
(viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo
118/2007, zedne 27. 11. 2007).
Závazek k výkonu funkce jednatele je dle současné úpravy
závazkem osobní povahy (§ 66 odst. 2 obch. zák.) a není
jako takový přenosný na jiné osoby.
Nový občanský zákoník (účinný od roku 2014) bude
celou věc bude řešit odlišně. Dle § 164 odst. 2) NOZ
vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové
statutárního orgánu jednali společně, může člen
právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně,
jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. To tedy v
praxi znamená, že až v roce 2014 se budou moci jednatelé
pro právní úkony zmocňovat navzájem. Dnes musí
podepisovat tak, jak to mají uvedenov rejstříku.

04) ZÚŽENÍ SJM U NOTÁŘE VÁM NEPOMŮŽE ŘEŠIT
DLUHY MANŽELA
Poměrně často se u klientů setkávám s tím, že se snaží
dluhy manžela řešit zúžením SJM u notáře. Toto zúžení
ovšem nemá následky vůči třetím osobám, pokud o něm
nevěděly! Modifikaci společného jmění manželů je
třeba řešit odlišně. Pro bližší informace mne případně
kontaktujte.
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SMĚNKY
DOTAZY:

DOPORUČENÍ

01) NA SMĚNCE JE UVEDENO NĚKOLIK ČÁSTEK K ÚHRADĚ. KTERÁ Z NICH
PLATÍ?

01) SMĚNKY MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNÉ!

Toto je poměrně častá věc, která se dá využít při směnečné obraně. Je-li
směnečná suma udána jak slovy, tak čísly a neshodují-li se tyto údaje, platí
suma vyjádřená slovy. Je-li směnečná suma udána několikrát slovy nebo
několikrát čísly a neshodují-li se tyto údaje, platí suma nejmenší.

Poměrně často řeším u svých klientů spory plynoucí ze
směnečného práva. Pokud půjčujete na směnku,
nezapomeňte, že slib uhradit směnku musí být
bezpodmínečný.
Směnka vlastní by tedy měla vypadat např. takto:

Co to v praxi znamená? Pokud půjčujete peníze na směnku, dávejte si
pozor na to, že se údaje číselné a textové musí shodovat. Dá se toho
samozřejmě využít i při obraně proti směnce, ale to už je jiná kapitola.

SMĚNKA
Bez protestu

02) DO DATOVÉ SCHRÁNKY MI PŘIŠEL SMĚNEČNÝ PLATEBNÍ ROZKAZ. CO
MÁM DĚLAT?
Je nutné okamžitě zkontaktovat právníka! Předloží-li žalobce v prvopisu
směnku nebo šek, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební
rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do osmi dnů zaplatil požadovanou
částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést
vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.
Dříve byly na námitky tři dny. Směnečný platební rozkaz musí být doručen
do vlastních rukou žalovaného. Nelze-li návrhu na vydání platebního rozkazu
vyhovět, nařídí soud jednání.
03) KUPUJI NA FIRMU AUTO A MÁM K ÚVĚRU PODEPSAT SMĚNKU. NA CO
SI MÁM DÁT POZOR?
Pozor na podepisování! Pokud bude na směnce napsáno “per aval” u Vašeho
podpisu, znamená to, že podepisujete jako ručitel, fyzická osoba. To znamená,
že když např. Vaše “firma” spadne do konkursu, banka bude peníze vymáhat
jak po společnosti, tak po Vás, jako fyzické osobě.
Pojem aval, nebo avalista totiž označuje ručitele a je na směnky
obchodních společností často přidáván. Banky si tak zajišťují, že dluh bude
uhrazen a je jim jedno od koho. Na druhou stranu je to také rada pro Vás, pokud
půjčujete jiným společnostem.
04) VYMÁHAJÍ PO MNĚ SMĚNKU, KTERÁ BYLA POSTOUPENA, ALE BYLA
PŮVODNĚ NA ZAJIŠTĚNÍ PŮJČKY, KTEROU JSEM ČÁSTEČNĚ VRÁTIL. JE TO
MOŽNÉ?
Ano, bohužel to možné je. Klientům vždy říkám, aby byli u směnek velmi,
velmi opatrní, ne každý ale poslechne. Pokud u směnky není zákaz postoupení,
je obrana proti ní později velmi těžká.
V takovém případě by se nejednalo ani o podvod, protože tzv. excesivní
uplatnění směnky nelze pokládat bez dalšího za trestný čin podvodu, a to ani v
případě, že k němu došlo s nepravdivým uvedením kauzy závazku. Účastníci
směnečného vztahu, mezi nimiž existuje obchodněprávní spor, tak mají
dostatek možností, jak vyřešit tento spor prostředky směnečného práva a
cestou občanského soudního řízení (nález Ústavního soudu ze dne
28.04.2010, sp. zn. I.ÚS 541/10)
05) MÁM PRÁVO JAKO SVĚDEK U SOUDU, ABY NEBYLI PŘÍTOMNÍ
NOVINÁŘI?
Pokud není důvod pro vyloučení veřejnosti, např. z důvodu ohrožení
mravnosti nebo státního tajemství, nelze novináře z jednání vyloučit,
protože každé jednání j e v zásadě veřejné. Rovněž v případě, že by byly důvody
k utajení svědka, zařídí předseda senátu, aby totožnost svědka nikdo, tedy ani
novináři nezjistil. V takových případech také obvykle daného svědka ani nikdo
v jednací síni nevidí.

V Olomouci dne 1. ledna 2013
Za tuto směnku zaplatím dne 2. února 2013 na řad Petra
Petra, r.č. 554455/7788 bytem Blatec, PSČ 22222
s m ě n e č n o u s u m u ve v ýš i 4 5 0 0 0 0 Kč ( s l ov y
čtyřistapadesáttisíckorunčeských). Místem placení je
Olomouc.
Výstavce Jan Lalát, r.č. 776688/5588, bytem Jiráskova 20,
Levá, 25599 Čeladná
Podpis:……………………………………..
Pokud budete mít na směnce něco jiného, např. “zaplatím,
až bude dodáno zboží”, nebo “zaplatím, až bude zaplaceno
na účet”, je směnka bezcenná a neplatná.

02) POKUD PODEPISUJETE SMĚNKU, DEJTE SI DO NÍ
ZÁKAZ JEJÍHO PŘEVODU!
Když už chce klient podepsat směnku, radím mu, aby
na ní alespoň dal doložku “nikoli na řad”. Doložka
"nikoli na řad" se používá tehdy, když se chce zamezit
převodu směnky rubopisem (indosamentem).
Pokud je tato doložka na směnce, dá se směnka převést
nikoli “z ruky do ruky”, ale jen smlouvou o postoupení
pohledávek. To sice jen mírně, ale přeci jen zvyšuje
možnost směnečné obrany.
Z druhé strany, pokud jste remitent (ten, komu má být
placeno), samozřejmě se této doložce vyhněte,
protože to vylučuje její obchodovatelnost.

DODATEK
Informace uvedené v newsletteru nejsou právní radou
nebo stanoviskem.
Advokát nenese odpovědnost za žádné aktivity ani
jednání vzniklé v důsledku informací v tomto vydání
obsažených.
Newsletter je Vám zaslán jako obchodnímu partnerovi a
není nabídkou právních služeb. Pokud si nepřejete, aby
Vám byl nadále doručován, můžete se odhlásit na adrese
newsletter@jakubdohnal.cz. Máte-li zájem o pravidelné
doručování newsletteru, napište na uvedenou adresu.
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