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Z podnětu OBCZANa a se souhlasem C. H. Beck a ostatních spoluautorů jsem zde dnes uveřejnil podstatné výňatky z
komentáře k ZMPS, který jsme letos na jaře vydali u nakladatelství C. H. Beck.
Na OBCZANovi tak nyní naleznete výňatky z komentáře k následujícím ustanovením:
§ 3 ZMPS (Nutně použitelná ustanovení právních předpisů)
§ 4 ZMPS (Výhrada veřejného pořádku)
§ 5 ZMPS (Obcházení zákona)
§ 23 ZMPS (Zjišťování a používání zahraničního práva)
§ 24 ZMPS (Výjimečné a podpůrné určení rozhodného práva)
§ 45 ZMPS (Prokura a pověření činností při provozování obchodního závodu)
§ 46 ZMPS (Promlčení)
§ 84 ZMPS (Základních ustanovení závazkových práv)
§ 85 ZMPS (Pravomoc českých soudů)
§ 86 ZMPS (Sjednání příslušnosti zahraničního soudu)
§ 87 ZMPS (Kolizní úprava smluvních závazků)
§ 89 ZMPS (Rozhodné právo pro některé pracovní poměry)
§ 90 ZMPS (Jednostranná právní jednání)
§ 91 ZMPS (Zajištění závazku, následky porušení a změny závazku)
§ 101 ZMPS (Některé mimosmluvní závazkové poměry)
§ 111 ZMPS (Pravomoc soudů a rozhodné právo v insolvenčních řízeních)
§ 117 ZMPS (Rozhodčí smlouva)
§ 119 ZMPS (Určení rozhodného práva)
§ 120 ZMPS (Požadavek vzájemnosti)
§ 122 ZMPS (Mechanismus uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů)
§ 123 ZMPS (Přechodná ustanovení)
Současně jsem se stal editorem shora uvedených paragrafů. Takže když narazíte na praktický problém, jehož řešení v komentáři
nenaleznete, neváhejte otevřít diskusní vlákno, nastínit problém a popsat Váš návrh řešení. V rámci svých časových možností se
budu snažit reagovat. I v mé praxi už jsem narazil na některé otázky, jenž nás při napsání komentáře nenapadly, a pokusím se na
ně zde nabídnout svůj názor formou článku či příspěvku v diskusi. Budu se těšit na Vaše postřehy!
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