NEWSLETTER

01 | 18

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Aktuální problémy
exekučního řízení

Aktuálně

Prodej obchodního podílu v s. r. o.
Podle názoru odborníků je právě nyní nejlepší čas na prodej svého
celoživotního díla – podílu ve společnosti s ručením omezeným. Pojďme se
podívat, na co si musí fyzická osoba, která drží účast na s. r. o., dát při jejím
prodeji pozor.Podle základní podmínky má společník osvobozený příjem z
prodeje obchodního podílu v s. r. .o., pokud doba mezi jeho nabytím a
prodejem přesáhla pět let.
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Nové knihy

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání
Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové
Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje
dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti
stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce
uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně
dlouhá doba, aby nebylo třeba zdůrazňovat, že se jedná o
problematiku nového občanského zákoníku s ohledem na
starou právní úpravu. Kniha tak rozlišuje předchozí a
stávající právní úpravu.

11.01.2018
9.00 - cca 14.30
budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha
1
Přednáška bude zaměřena
zejména na aktuální problémy
praxe spojené s aplikací
četných novel exekučního
řádu i občanského soudního
řádu. Diskutovány budou
i změny exekučního řízení
v souvislosti s novou úpravou
soukromého práva a změnami
v insolvenčním řízení.
Podrobně budou probrány
nejenom dopady změn do
exekučního řízení, ale i časová
působnost jednotlivých novel
exekučního práva.
Lektorkou je JUDr. Martina
Kasíková
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Více o události naleznete zde.

Judikatura

Co v Novém roce přinese druhá část novely NOZ?
Jak vidno, ani předpis inspirovaný staletími prověřenými právně‐historickými zdroji se nevyhne korekcím;
proto se s příchodem Nového roku se dočkáme účinnosti druhé části zákona č. 460/2016 Sb., první větší novely
Občanského zákoníku účinného od roku 2014.První část novely Občanského zákoníku uvedla do souladu s
názorem praxe a judikatury Nejvyššího soudu zejména formu plné moci k sepisování notářských zápisů, kdy je
nově zapotřebí, aby tato plná moc pouze splňovala náležitosti vyžadované Občanským zákoníkem, tedy aby
byla udělena písemně s ověřeným podpisem.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Prokazování skutečných majitelů v zadávacích řízeních

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů

Již více než rok zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů („ZZVZ“) ukládá povinnost prokazovat a ověřovat v
zadávacích řízeních[1] u vybraného dodavatele – právnické osoby její skutečné
majitele, a to s odkazem na AML zákon[2]. Jedná se tak o povinnost rozklíčovat
vlastnickou strukturu právnické osoby až na…

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
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Hlídání insolvence - CESR

Inzerce
Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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