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Právní
zpravodaj

Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

Inkaso
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
Věcná práva k cizím věcem č. 242

Právní úprava institutu inkasa se v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
bez větších změn přesunula z obchodního zákoníku do nového občanského
zákoníku. Podstatou inkasa je trojstranný vztah mezi příkazcem, obstaravatelem
(zpravidla bankou) a třetí osobou, od níž má obstaravatel pro příkazce přijmout
určité plnění. Tímto plněním může být přijetí peněz, ale i jiné úkony – přijetí
směnky atp.

Akreditiv

vzor

Zejména v mezinárodním styku nachází použití tzv. dokumentární inkaso. Při
něm se obstaravatel oproti plnění od třetí osoby zavazuje vydat třetí osobě
určité dokumenty, které zpravidla souvisí se smluvním vztahem uzavřeným
mezi příkazcem a třetí osobou (např. banka inkasuje pro příkazce –
prodávajícího kupní cenu od třetí osoby – kupujícího a oproti tomu této osobě
vydá dokumenty nutné k vyzvednutí zboží ze skladu, k proclení zboží atp.).
Povinností obstaravatele je třetí osobu vyzvat, aby poskytla požadované plnění
a toto plnění přijmout dle pokynů příkazce, při čemž je obstaravatel povinen
postupovat s odbornou péčí. Obstaravatel nenese odpovědnost za to, že třetí
osoba odmítne jeho výzvu k inkasu splnit ani za to, že se inkaso neuskuteční,
jednal-li dle pokynů příkazce a s odbornou péčí. Přijme-li však obstaravatel
cenný papír či jiný dokument, nese odpovědnost za jeho případnou ztrátu či
zničení.

Účet
Akreditiv

č. 234
č. 244

Dnešní článek:
Inkaso

č. 245

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně

č. 246

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.

Příští článek:
Vyživovací povinnost

Kontakt pro Vaše dotazy:

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

