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Compliance Forum 2018

Aktuálně

Má odstoupení od smlouvy o převodu podílu dopad do
vnitřních poměrů společnosti?
V řízení vedeném pod sp. zn. 29 Cdo 3808/2014 Nejvyšší soud řešil zajímavý
právní oříšek z oblasti korporačního práva. V uvedeném případě šlo o to, že
jediný společník společnosti s ručením omezeným (za účinnosti obchodního
zákoníku) převedl 100% obchodní podíl na třetí osobu, která poté rozhodla v
působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu a o
odvolání stávajících jednatelů a o volbě nového jednatele. Jelikož však
nabyvatel podílu nezaplatil včas kupní cenu, převodce od kupní smlouvy
odstoupil.
celý článek »

Nové knihy

Evropská unie po brexitu
Přetržení smluvních vazeb mezi Spojeným královstvím a
Evropskou unií, potažmo ostatními členskými státy, může
mít, vnímáno optikou Spojeného království, podstatný vliv

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

např. na daňověprávní konsekvence přeshraničního
působení jak fyzických, tak zejména právnických osob.
Hrozí situace, kdy nebude docházet k aplikaci norem
primárního a sekundárního unijního práva, které byly
přijaty ve prospěch daňových subjektů, kdy pro významné
finanční instituce bude výhodnější přemístit své sídlo n a
území jiného členského státu, dojde k narušen
mezinárodního obchodu mezi Spojeným královstvím a

Místo konání akce: Praha
Čas konání: 20.09.2018
09:00 - 20.09.2018 16:00
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Více o události naleznete zde.

dalšími členskými státy apod.

Judikatura

Může být zmocněnec či společník vlivnou osobou?
Tento článek se primárně zabývá otázkou, zda lze osobu zmocněnou obchodní korporací považovat za
vlivnou osobu ve smyslu § 71 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen
ZOK), a požadovat po ní případně z tohoto titulu náhradu škody prostřednictvím společnické žaloby.
Okrajově se článek zabývá též otázkou, zda může být vlivnou osobou společník obchodní korporace. Institut
vlivné osoby byl do českého právního řádu zaveden při rekodifikaci soukromého práva, konkrétně
ustanoveními § 71 a § 72 ZOK.Institut vlivné osoby je prvním ze tří stupňů vlivu na obchodní korporaci, kdy
dalšími stupni jsou ovládání a koncern.
celý článek »
DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Rozhodování o nákladech řízení při částečném zastavení
exekuce

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

V úzké souvislosti s rozhodováním o (ne)zastavení exekuce j e t é ž
rozhodování o nákladech exekučního řízení, které na straně jedné vznikly
účastníkům řízení (tedy povinnému a oprávněnému) a na straně druhé též
exekutorovi. Ačkoliv se názor judikatury na mnohé otázky v této oblasti
rozděluje i v případě „běžného zastavení“ exekuce, autoři tohoto textu se
pokouší zaměřit na specifická úskalí rozhodování o nákladech exekuce při
toliko částečném zastavení exekuce, tedy v situaci, kdy dochází k zastavení
exekuce jen pro část vymáhané povinnosti.
celý článek »

Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
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