Jak podat žalobu... a vyhrát: Praktický návod,
jak se u soudu efektivně domáhat svých práv
Na objednávku - Daně, účetnictví, zákony, pohledávky
Neplatí vám zákazníci?
Způsobil vám někdo škodu?
Podvedl vás zaměstnanec?
Ošidil vás dodavatel?
Pomlouvá vás konkurence?
Můžete se bránit!
Pokud jste byli poškozeni, můžete vaši ﬁrmu a svá práva bránit u soudu.
Přestože si mnoho lidí myslí opak, soudní řízení je dnes mnohem rychlejší a účinnější, než kdykoliv
předtím.
A na speciálním semináři "Jak podat žalobu... a vyhrát: Praktický návod, jak se u soudu
efektivně domáhat svých práv" se dozvíte rady a tipy, jak postupovat, aby vaše žaloba měla
maximální šanci na úspěch.
Co si ujasnit před tím, než žalobu podáte
Kvůli čemu můžete druhou stranu žalovat
Jak si spočítat, zda se vyplatí žalobu podávat
Kolik bude soudní řízení stát a kdo musí tyto náklady zaplatit předem
Kolik zaplatíte za právníky
Jak dlouho bude soudní řízení trvat
Jak napsat bezchybnou žalobu
Jak správně napsat žalobu, aby byla úplná
Co se stane, když bude mít žaloba vady
Na jaké nejčastější chyby si dávat pozor
Jak správně identiﬁkovat druhou stranu
Co je tzv. petit a proč je důležitá jeho správná formulace
Jak při podání žaloby postupovat
Jak bude soudní řízení probíhat
Jakou máte na podání žaloby lhůtu
Kterému soudu žalobu adresovat
Kdo všechno vás může v řízení zastupovat
Kdy si musíte najmout právníka a kdy můžete před soudem vystupovat sami
Co musíte u soudu dokázat... a jak
Co považuje soud za důkaz (a co ne)
Jak a kdy musíte své důkazy předložit
Kdy budete potřebovat svědky a podpůrné dokumenty
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Jak doložit výši způsobené škody
Proč musíte mít v důkazech jasno již při podání žaloby
Kdy se bude soud zabývat důkazy, se kterými přijdete až později
Co dělat, jakmile soud rozhodne
Kdy se rozsudek stává pravomocným
Co dělat, když druhá strana rozsudek neplní
Jak požádat o soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci
Jak využít předběžné opatření a čeho tím dosáhnete
Co musíte splnit a dokázat, aby soud předběžné opatření vydal
Co když s verdiktem nesouhlasíte
Kdy se můžete proti rozsudku odvolat
Co je (a co není) důvodem pro odvolání
Jak probíhá odvolací řízení a kolik vás bude stát
Kdy změní odvolací soud původní rozsudek a kdy rozhodnutí zruší a věc vrátí k dalšímu řízení
Kdy je možné podat dovolání a co může být jeho výsledkem
Jak žalovat dlužníky a neplatiče
Co dělat, když vám druhá strana dluží a neplatí
Co je platební rozkaz a jak o něj požádat
Co se stane, když druhá strana nepodá odpor
Jak využít alternativ soudního řízení
Kdy nemusí váš spor rozhodovat soud
Na čem se musíte s druhou stranou dohodnout, aby to bylo možné
Jak tuto možnost zakomponovat do vašich smluv
Jakou právní sílu má takové rozhodnutí
Kdy můžete kromě občansko-právní žaloby podat také trestní oznámení

Objednejte si tento seminář pouze pro
vaše pracovníky
Pokud chcete v této oblasti zdokonalit více pracovníků najednou, tento seminář (nebo jemu podobný)
můžeme uspořádat i v termínu a místě, které si určíte sami a pouze pro vaše pracovníky. (K dosažení
efektivního přínosu stačí pro realizaci semináře již skupina 8 - 12 účastníků.) Zatelefonujte na 585 227
076 nebo napište na namiru@cvc.cz a my pro vaše pracovníky připravíme nezávazný návrh
vzdělávacího programu "na míru".
Typ: Daně, účetnictví, zákony, pohledávky
Úroveň: Nevyžaduje předchozí znalost tématu
Cena semináře: Na vyžádání
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Přihlášení na seminář

Jak podat žalobu... a vyhrát: Praktický návod, jak se u
soudu efektivně domáhat svých práv
+420 585 227 076
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