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č. 209

Právní
zpravodaj

Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

Právní osobnost
OBSAH SERIÁLU:
Osvobození příjmů FO z prodeje či
převodu cenných papírů
č. 201
Připomenutí podřízenosti
společenské smlouvy úpravě ZOK
č. 202
Novela zákona o zaměstnanosti
Novela zákoníku práce

č. 203
č. 204

Přeregistrace firmy

č. 205

Přechod zaměstnanců – povinnosti a
důsledky
č. 206
Zánik předkupního práva před
uzavřením kupní smlouvy
č. 207
Náhrada za převzetí zákaznické
základny

Právní osobnost, dříve právní subjektivita, je způsobilost mít v mezích
právního řádu práva a povinnosti. Právní osobnost nelze omezit, člověk má
právní osobnost od narození do smrti. U počatého, ale dosud nenarozeného
dítěte, tzv. nasciturus, hovoříme o podmíněné právní osobnosti. Na počaté
dítě se hledí jako na již narozené, ale pouze pokud to vyhovuje jeho zájmům,
tedy jde-li zejména o nabývání práv. Vždy je však nutné individuálně
zkoumat prospěch nascitura (např. darovaný či zděděný majetek bude třeba
spravovat, s čímž jsou spojeny i mnohé povinnosti).
V pochybnostech je stanovena vyvratitelná právní domněnka, že se dítě
narodilo živé. Nenarodí-li se však dítě živé, hledí se na něj po právní stránce,
jako by nikdy nebylo.
NOZ zavádí nový institut nazvaný domněnka smrti. Soud prohlásí za
mrtvého člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a stanoví den,
který se pokládá za den jeho smrti. Soud tak činí na návrh osoby, která na
tom má právní zájem. Na člověka, který byl prohlášen za mrtvého, se hledí,
jako by zemřel. Důsledkem prohlášení manžela za mrtvého je zánik
manželství. Zjistí-li se, že osoba prohlášená za mrtvou je stále naživu,
k prohlášení za mrtvého se nepřihlíží, k obnovení zaniklého manželství však
nedochází. Stejné účinky platí i pro registrované partnerství.
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Dnešní článek:
Právní osobnost – dříve právní
subjektivita
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Příští článek:
Darování
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S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal, advokátní kancelář.

