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Je možné společné zastupování obchodní korporace členem statutárního orgánu a prokuristou?
Vede překročení zástupčího oprávnění jakýmkoli zástupcem podnikatele ke stejným následkům?
Je pozemní komunikace samostatnou věcí?
Jaké kritérium rozhoduje o dočasnosti stavby?
Jsou inženýrské sítě nemovitou věcí?
Převádí se s hlavní věcí automaticky též příslušenství, které je nemovitou věcí?
Kdy je v případě e-mailu dodržena písemná forma právního jednání?
V jaké formě lze změnit smlouvu, která má z vůle stran písemnou formu?
Mohou si strany sjednat jinou účinnost právního jednání vůči nepřítomnému adresátovi?
Použije se pravidlo o částečné neplatnosti i při zdánlivosti právního jednání?
Jak se uplatňuje námitka relativní neplatnosti?
Může věřitel odporovat právnímu jednání dlužníka, kterým zatěžuje svoji věc?
Lze odporovat smlouvě, kterou se dlužník zříká dědického práva?
Může soud přerušit řízení o odpůrčí žalobě, není-li pohledávka věřitele ještě vykonatelná?
Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?
Od kdy běží promlčecí lhůta práva namítnout neplatnost smlouvy?
Od kdy běží promlčecí lhůta u práva na náhradu škody?
Začíná běžet nová promlčecí lhůta u pohledávky, která přešla na zástavního dlužníka poté, co uspokojil
zástavního věřitele?
Kdo vykonává práva a povinnosti společníka, je-li podíl v SJM?
Může být pro dluh patřící do SJM žalován manžel, který neuzavřel smlouvu?
V jakém případě zaniká právo rodiče pečovat o jmění dítěte?
Co je veřejným seznamem?
Jakou povahu mají lhůty pro podání návrhu na zápis poznámky spornosti?
Překračuje imise narušující meze stanovené správním rozhodnutím vždy míru přiměřenou poměrům?
Co znamená podstatné omezení obvyklého užívání pozemku při ochraně proti nepřímé imisi?
Může vlastník pozemku žádat, aby soused odstranil strom vysazený v těsné blízkosti společné hranice
pozemků před 1. 1. 2014?
Jak žalovat na určení subjektivně sporné hranice mezi pozemky?
Kdo může žádat povolení nezbytné cesty?
Lze zřídit nezbytnou cestu skrz budovu?
Může soud povolit nezbytnou cestu, i když by objektivně šlo pouze o pohodlnější spojení?
Použije se pravidlo o nabytí neoprávněné stavby vlastníkem pozemku i na stavby, které se nestávají
součástí pozemku?
Uplatní se pravidla o nabytí vlastnického práva od neoprávněného též na pohledávky?
Jaký je následek porušení zákonného předkupního práva podílového spoluvlastníka?
Jak může rozhodnout soud, obrátí-li se na něj přehlasovaný spoluvlastník, jde-li o významnou záležitost
týkající se společné věci?
Mohou být příspěvky členů společenství vlastníků na administrativní náklady rozvrženy jinak, než stanoví
zákon?
Kolik hlasů je třeba k přijetí rozhodnutí o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku?
Přecházejí dluhy související se správou domu a pozemku při převodu jednotky?
O čem rozhoduje soud, obrátí-li se na něj přehlasovaný vlastník jednotky s žalobou proti usnesení
shromáždění společenství vlastníků?
Může vlastník pozemku zřídit právo stavby ve svůj prospěch?
Je stavba součástí práva stavby?
Jak vymezit stavbu ve smlouvě o zřízení práva stavby?
Může být prodloužena doba trvání práva stavby nad maximální dobu 99 let?
Mohou si strany sjednat právo vypovědět závazek založený smlouvou o zřízení práva stavby nebo právo
od této smlouvy odstoupit?
Jaký je osud bytového spoluvlastnictví při zániku práva stavby?
Trvá služebnost při rozdělení panujícího pozemku pro všechny nové pozemky?
Co znamenají slova "dopravovat se vlastní silou" v rámci služebnosti stezky?
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Kdo se může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti?
Lze zastavit soubor pohledávek?
Může vlastník celé nerozdělené věci zastavit pouze podíl na této věci?
Kdy vzniká zástavní právo při zajištění budoucí pohledávky?
Může být sjednána propadná zástava?
Vzniká zástavní právo k obchodnímu závodu (a ke všem jeho složkám) jedním jednáním?
Kdo může podat návrh na zápis zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku?
Kdy nastávají účinky zástavního práva vůči dlužníkovi pohledávky zastavené zápisem do rejstříku zástav?
Jak plní dlužník na zastavenou pohledávku před splatností zajištěného dluhu?
Vztahuje se zástavní právo i na úroky zastavené pohledávky?
Lze zadržet zaknihovaný cenný papír?
Lze se zříci dědického práva k určité věci?
Musí být v závěti uvedeno datum, kdy byla pořízena?
Jakou podobu musí mít podpis v případě holografní závěti?
Musí svědek allografní závěti znát jazyk, v němž je závěť sepsána?
Může dědickou smlouvu na dědické straně uzavřít právnická osoba?
Jak se určuje volná čtvrtina pozůstalosti u dědické smlouvy?
Z jakého titulu může věřitel vymáhat splnění dluhu, došlo-li k odkazu dluhu?
Jakého dědice lze považovat za zadlužného pro potřeby vydědění?
Do jakého okamžiku trvá odloučení pozůstalosti?
Je konkurenční (lepší) nabídka spravedlivým důvodem pro ukončení jednání o smlouvě?
Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách při spotřebitelských smlouvách?
Mohou smluvní strany smluvně založit právo ultimativního návrhu na změnu závazku i pro jiné případy
než vyjmenované v § 1752 odst. 1 obč. zák.?
Jaké následky má, když navrhovatel při veřejné nabídce nepotvrdí úspěšnému příjemci uzavření smlouvy?
Jakou formu musí mít smlouva o smlouvě budoucí?
Vede lichva k absolutní nebo k relativní neplatnosti smlouvy?
K jakému následku vede zneužívající/neférové ujednání ve spotřebitelské smlouvě?
Lze postoupit pohledávku na odčinění nemajetkové újmy vzniklé při ublížení na zdraví?
Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
Musí postupitel vyrozumět dlužníka o postoupení v písemné formě?
Jak vymezit budoucí pohledávky při globální cesi?
Může dlužník žádat, aby osoba, která převzala jeho plnění, splnila přímo jemu?
Jaké jsou vnitřní podíly spoludlužníků na společném dluhu v případě přistoupení k dluhu?
Zohledňuje se při použití pravidla o přistoupení k dluhu při převzetí majetku nabyvatelem poskytnuté
plnění?
V jaké lhůtě je možné zavázat postupitele k subsidiární odpovědnosti za dluhy při postoupení smlouvy?
Co znamená, že má jedna ze stran plnit při vzájemném plnění napřed?
Jakou povahu má lhůta "bez zbytečného odkladu" pro vytknutí vady?
Může kupující místo práv z vad namítnout neplatnost smlouvy z důvodu omylu?
Do jakého okamžiku musí věřitel nejpozději uplatnit vůči dlužníkovi ztrátu výhody splátek?
Jaké úroky se ze zákona úročí, určí-li dlužník, že plní nejprve na jistinu?
Neurčí-li dlužník, na jaký dluh plní, má se jeho plnění započítat i na promlčenou pohledávku?
Může třetí osoba plnit za dlužníka bez jeho souhlasu, i když dluh nezajišťuje?
Lze jednostranně započíst pohledávku v jedné měně vůči pohledávce v jiné měně?
K jakému okamžiku nastávají účinky jednostranného započtení a zanikají tak obě pohledávky?
V jakém případě vede vydání kvitance či vrácení dlužního úpisu k prominutí dluhu?
Přechází povinnost ručitele na dědice?
Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?
Jaké následky má, když věřitel-dočasný vlastník převede před splněním zajištěné pohledávky věc na třetí
osobu?
Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
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Musí být při sjednání smluvní pokuty konkretizována utvrzovaná povinnost?
Může soud snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu i bez návrhu dlužníka?
Může být smluvní pokuta moderována poté, co na ni bylo započteno?
Lze se vzdát práva na moderaci smluvní pokuty?
Jaké účinky má uznání dluhu na příslušenství pohledávky?
Musí uznání dluhu obsahovat slib zaplacení dluhu?
Představuje započtení uznání dluhu?
Jaké jsou následky vzdání se práva odvolat dar při darování pro případ smrti?
Musí být v kupní smlouvě sjednána kupní cena?
Považuje se dodání jakékoli jiné věci v rámci koupě za vadné plnění?
Jaká je právní povaha výhrady zpětné koupě?
Lze si u kupní smlouvy sjednat nepojmenovanou výhradu či podmínku působící déle než jeden rok?
Existuje zákonná záruka při prodeji zboží v obchodě?
Musí výpověď z nájmu na dobu určitou obsahovat odůvodnění?
Co tvoří příslušenství bytu?
Musí s přizpůsobením stanov bytového družstva úpravě zákona o obchodních korporacích souhlasit
všichni nájemníci?
Zakazuje zákoník naturální nájemné u nájmu bytu?
Na jak vysoké úroky z jistoty má nájemce bytu právo?
Může pronajímatel zakázat nájemci chov zvířete v bytě?
Je nájemní smlouva k bytu, který je pronajatý někomu jinému, platná?
Může si pronajímatel vyhradit souhlas s podnájmem části bytu?
Čím je naplněna podmínka členství v nájemcově domácnosti pro přechod nájmu bytu?
Na jakou dobu přejde nájem bytu na dědice?
K jakému následku vede nedodržení písemné formy výpovědi nájmu bytu?
Může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou jen proto, že chce byt sám užívat?
Co soud zkoumá při přezkumu oprávněnosti výpovědi z bytu?
Kdy může pronajímatel vypovědět nájem bytu z důvodu neplacení nájemného?
Vede opuštění bytu nájemcem k ukončení nájmu?
Jaké je rozlišovací kritérium mezi nájmem prostor za účelem podnikání a pachtem?
Jaký má následek, jsou-li nebytové prostory pronajaty k jinému účelu, než ke kterému jsou stavebně
určeny?
Vyžaduje se při převodu obchodního závodu souhlas pronajímatele, je-li součástí závodu nájemní právo?
Může dát nájemce výpověď z nájmu nebytových prostor, ukončí-li podnikání ze své vůle?
Která pravidla z nájmu bytu se použijí při skončení nájmu prostor sloužících podnikání?
Lze ve smlouvě o nájmu nebytových prostor k podnikání vyloučit pravidlo o námitkách vůči výpovědi?
Kdo nabývá vlastnické právo ke stavbě zhotovované na pozemku objednatele?
Má zhotovitel právo na zaplacení nesjednaných víceprací?
Stávají se pojistné podmínky součástí smlouvy jiným než obecným způsobem?
Hradí se při porušení smlouvy pouze předvídatelná škoda?
Může být zaměstnanec žalován na náhradu škody, kterou způsobil třetí osobě?
Uplatní se pravidlo o škodě na převzaté věci při škodě na uschované věci?
Musí být u konkurenční doložky sjednáno protiplnění?
Jakým právem se řídí postoupení pohledávky vzniklé ze smlouvy uzavřené podle předchozí právní
úpravy?
Lze pro odškodnění pracovního úrazu zaměstnance, k němuž došlo po 31. 12. 2013, použít vyhlášku č.
440/2001 Sb.?
Je vlastník bytové jednotky vázán předkupním právem vůči vlastníkovi pozemku?
Jakou regulací se řídí výkon zástavního práva podle zástavní smlouvy uzavřené před 1. 1. 2014?
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