daje

12.7.

2016

č. 244

.
33..

Právní
zpravodaj

Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

Akreditiv
OBSAH SERIÁLU:
Změny v prokazování kvalifikace
dle nového zákona o veřejných
zakázkách - 4. část, Technická
kvalifikace 2/2

č. 237
Povinnosti při bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci (BOZP)
č. 238
Pojištění podnikatelských rizik
a povinná pojištění
č. 239
Povinnost podnikatele na úseku
hospodářské soutěže (dohody
narušující soutěž, nekalá soutěž –
možnosti obrany)"
č. 240
Práva průmyslového vlastnictví –
užitné vzory.
č. 241

Akreditiv je tradičním institutem obchodního práva, nyní upraveným v novém
občanském zákoníku. Jde o platební nástroj užívaný především ke zvýšení
jistoty, že oprávněnému se dostane plnění ze smlouvy uzavřené s protistranou
(ve vztahu k akreditivu nazývanou „příkazce“). Akreditiv bývá uzavírán zejména
pro snížení rizik v přeshraničním styku, ale nalezne uplatnění i ve
styku tuzemském (mj. i při řízení cash flow atd.).

Akreditiv

vzor

Smyslem akreditivu je, že oprávněnému se dostane plnění od důvěryhodného
subjektu za předem stanovených podmínek a do značné míry nezávisle na
příkazci. Příkazce uzavírá s výstavcem (zpravidla bankou) smlouvu o otevření
akreditivu (za něž se příkazce zavazuje výstavci poskytnout odměnu). Výstavce
je poté zavázán poskytnout oprávněnému plnění, přičemž poskytnutí tohoto
plnění je vázáno na splnění stanovených podmínek akreditivu – obvykle
předložení určitých dokumentů (např. dodací list, doklad o splnění povinnosti
oprávněného apod.) - tzv. dokumentární akreditiv. Za jakých podmínek a do kdy
může oprávněný požadovat po výstavci dané plnění, je výstavce povinen
oprávněnému oznámit písemně.

Věcná práva k cizím věcem č. 242
Účet

č. 234

Dnešní článek:
Akreditiv

č. 244

Příští článek:
Inkaso

č. 245

Jednotlivé vztahy mezi oprávněným, příkazcem a výstavcem jsou na sobě
vzájemně nezávislé. Po příkazci se oprávněný může domáhat plnění jen tehdy,
pokud nemohl dosáhnout plnění z akreditivu.

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.

