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Compliance Forum 2018

Aktuálně

HK ČR: Povinnost zveřejňovat účetní závěrky akceptuje 75
procent firem
Podle mínění více než 75 procent firem by podnikatelé měli veřejnosti v
zásadě zpřístupňovat účetní informace o svém hospodaření. Většina z nich
ale má kvůli zkušenostem nebo obavám ze zneužití finančních informací o
kondici podniku konkurencí k rozsahu takto volně přístupných informací v
obchodním rejstříku výhrady. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské
komory mezi jejími členy.
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Nové knihy

Compliance programy (nejen) v České republice
Publikace představuje praktický úvod do problematiky
compliance. Definuje klíčové oblasti compliance a jejich
jednotlivé prvky. Pochopení a interpretaci českých předpisů
usnadní původní texty z jurisdikcí, ve kterých jsou pravidla
compliance již delší dobu dobře známa a v různé míře
společnostmi aplikována, jakož i citovaná judikatura
zahraničních i českých soudů a názorné příklady.
Snahou autorů je vymezit samotný koncept compliance,
vyzdvihnout principy a smysl této oblasti a motivovat
čtenáře ke správnému pochopení funkce compliance
programu uvnitř společnosti.
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Místo konání akce: Praha
Čas konání: 20.09.2018
09:00 - 20.09.2018 16:00
Zveme Vás na Compliance
forum 2018. Přijďte si
poslechnout odborníky z
České republiky i ze zahraničí,
zastupující regulatorní orgány,
podnikatelské subjekty,
poradenské společnosti i
akademickou sféru. Můžete s
nimi diskutovat o cílech a
zaměření compliance
programů ve firmách i
veřejnoprávních institucích za
účelem předcházení porušení
právních povinností
vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů,
včetně aktuálních
legislativních změn.
Lektor:
JUDr. Ladislav Smejkal partner a vedoucí
trestněprávní praxe a rovněž
jedním z vedoucích skupiny
pro oblast pracovního práva v
pražské kanceláři Dentons
Více o události naleznete zde.

Judikatura

Hromadné žaloby
Na počátku dubna 2018 byl Vládou projednán věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Účelem
zavedení tohoto zvláštního procesního nástroje v ČR má být zásadní úspora nákladů na straně žalobců i
žalovaných a také na straně státu, který díky projednání v rámci hromadné žaloby odklidí všechny genericky
totožné spory v rámci jednoho řízení. Věcný záměr připravený Ministerstvem spravedlnosti byl následován i
Evropskou komisí, která připravila návrh nové směrnice, která se však s připravovanou českou úpravou
podstatně rozchází.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Jak se vyhnout odpovědnosti za nezjištěnou přihlášenou
pohledávku?
Insolvenční zákon od počátku své účinnosti stanovuje velice přísnou (někdy
se uvádí drakonickou) odpovědnost za přihlášenou pohledávku. Postupně
došlo k určitému zmírnění odpovědnosti, ovšem i za stávající úpravy je stále
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možné, že jako věřitel přihlásíte do insolvenčního řízení svou pohledávku a
skončíte s povinnosti do majetkové podstaty naopak určitou částku platit.

Hlídání insolvence - CESR

Takový scénář lze obecně vyloučit tím, že práva spojená s pohledávkou
nebudete vykonávat. Co se ovšem za vykonávání či naopak nevykonávání
těchto práv považuje, osvětlil Nejvyšší soud ČR až nedávno.

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
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