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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Trestní odpovědnost
právnických osob

Aktuálně

Náklady vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení
V rámci insolvenčního řízení jsou do majetkové podstaty často zahrnuty
pohledávky dlužníka, které musí být vůči povinným soudně vymáhány
příslušným insolvenčním správcem. Ne vždy však jsou současně v rámci
majetkové podstaty dostupné prostředky k soudnímu vymáhání. To ovšem
neznamená, že by insolvenční správce měl ve vztahu k vymáhání takových
pohledávek zůstat nečinný. Jaký tedy má být postup insolvenčního správce
za účelem maximalizace zhodnocení majetkové podstaty?
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Nové knihy

Podnikatelský pronájem věcí movitých
Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí
relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce
podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se
na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv. zvláštního
nájmu; stručně poukazuje také na jeho vybrané
veřejnoprávní souvislosti, konkrétně v oborech práva
živnostenského a veřejnoprávní ochrany spotřebitele.
Samotný výklad je doplněn i čtyřmi přílohami se stručnými
vysvětlujícími poznámkami.

Místo konání akce:
Kurz probíhá plně online v
časech, ve kterých Vy chcete.
Okamžikem zaplacení
získáváte časově neomezenou
licenci k využití kurzu pro
Vaše vzdělávání.
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Jaká právnická osoba je
trestně odpovědná.
Jakých zločinů se nemůže
právnická osoba dopustit.
Princip tzv. přičítání – přenosu
právní odpovědnosti fyzické
osoby na osobu právnickou.
Jaké tresty hrozí právnické
osobě.
Změny, které přináší novela
zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob.
Lektor:
JUDr. Tomáš Sokol
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JUDr. Tomáš Sokol je jeden z
předních českých právníků. Je
absolventem Právnické fakulty
UK v Praze. V polovině roku
2014 spoluzaložil Unii obhájců
České republiky a stal se
jejím prezidentem.
Více o události naleznete zde.

Judikatura

Přenesení rozhodování o svolání valné hromady z jednatele na třetí osobu
Z komentářové literatury vyplývá, že I.) valnou hromadu může svolat pouze osoba k tomu oprávněná, II.)
svolání valné hromady spadá do působnosti jednatele jakožto člena orgánu, který musí funkci vykonávat
osobně, III.) rozhodnutí o svolání valné hromady a jejím pořadu proto musí učinit jednatel/é osobně a
nemůže výkon tohoto oprávnění přenést na třetí osobu, IV.) i v režimu zákona o obchodních korporacích
proto platí, že oprávnění třetí osoby svolat valnou hromadu nelze dovozovat z plné moci udělené
jednatelem třetí osobě k zastupování společnosti při všech právních jednáních a V.) a že uvedený závěr
však nebrání tomu, aby jednatel, který rozhodl o konání valné hromady, pověřil třetí osobu realizací tohoto
rozhodnutí (jež může zahrnovat např. i vyhotovení pozvánky a její odeslání společníkům)
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

GDPR: nastane s nástupem nové regulace nedostatek
pověřenců?

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1] („GDPR“[2] nebo
„nařízení“) vznikne správcům i zpracovatelům osobních údajů řada nových
povinností. Jednou z nich je dle nového právního rámce stanovená povinnost
j m e n o v a t p o v ě ř e n c e p r o o c h r a n u o s o b n í c h ú d a j ů („pověřenec“ nebo
„DPO“[3]), která slouží zejména ke kontrole odpovědnosti. Pověřenec by měl
správcům (zpracovatelům) mimo jiné usnadnit dodržování souladu jejich
činnosti s GDPR, avšak nový institut s sebou přináší řadu nezodpovězených
otázek týkajících se jmenování, certifikace či odpovědnosti DPO, které
správce tíží v návaznosti na blížící se účinnost nařízení (25. 5. 2018).

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

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
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