ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA
V PŘÍKLADECH
Učebnice praktickou pomůckou doplňující teoretické
znalosti získané při výuce právních disciplín. Její obsah vychází
a navazuje na publikace „Základy práva pro neprávníky“
a „Základy obchodního práva“. Učebnice reaguje na potřeby
rozšíření teoretických kurzů obsahující právní problematiku
o praktické příklady, schematické znázornění a judikaturu
relevantní pro vybrané právní oblasti soukromého práva.
Jednotlivé kapitoly obsahují rovněž odkazy na příslušná
ustanovení dotčených právních předpisů a umožňují tak
čtenářům snazší orientaci v rozsáhlé právní úpravě. Druhá
část publikace obsahuje vybrané dokumenty vztahující se
k dané problematice, jejichž účelem je poskytnout čtenářům
představu o jejich možné podobě. Jedná se o vzory právních
jednání zaměřených na často používané vzory smluv, příklady
dokumentů vztahujících se k civilnímu procesu a dokumenty
vztahující se k obchodním korporacím.
Určena je především jako studijní pomůcka pro
studenty neprávnických vysokých a vyšších odborných
škol ekonomického zaměření, kteří mají ve svých studijních
programech právní disciplíny zařazeny, proto je větší prostor
věnován oblasti práva obchodního. Může však sloužit i jiným
zájemcům o právnickou problematiku, včetně potřeb
široké veřejnosti v rámci prohlubování praktických aspektů
soukromého práva.
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Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla
rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti
1. 1. 2014. Podává celkový výklad základních institutů obchodního práva,
aby nejen studenti neprávnických vysokých škol, jimž je především kniha
určena, ale i širší laická veřejnosti získali přehled o současné úpravě vztahů
vznikajících v oblasti podnikání. Autoři se zabývají jak veřejnoprávními as
pekty těchto vztahů, především právními podmínkami podnikání v tuzemsku,
řešením obchodních sporů, ochranou hospodářské soutěže, včetně nekalé
soutěže, tak aspekty soukromoprávními. Nový občanských zákoník a zákon
o obchodních korporacích výrazně změnily úpravu postavení podnikatel
ských subjektů – obchodních korporací a úpravu závazků mezi nimi, včetně
odpovědnosti za jejich porušení. Výklad pozitivní právní úpravy těchto otázek
ponechává stranou diskusní názory odborné veřejnosti k některým řešením
obsaženým v nové právní úpravě. Odkazy na příslušná ustanovení právních
předpisů umožňují snazší orientaci v rozsáhlé právní úpravě, a to jak tuzem
ské, tak evropské.
Většina členů autorského kolektivu jsou dlouholetými vysokoškolskými
pedagogy působícími v oblasti obchodního práva, zejména na Vysoké ško
le ekonomické v Praze. Řada autorů současně vykonává advokátní praxi.

w w w. a l e s c e n e k . c z

