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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Jak bezpečně uzavírat
smlouvy a jak se
vyvarovat jejich
neplatnosti

Aktuálně

Vedlejší dohody společníků v praxi
Ačkoli dohody společníků (či akcionářů) jsou již mnoho let součástí praxe
advokátů věnujících se transakcím a korporátnímu právu, nelze říci, že by byly
častým předmětem článků v odborných periodikách či na internetu. Zejména
advokátům, kteří se transakcím věnují pouze ojediněle, nemusí být význam
cizojazyčně nazvaných doložek ve vedlejších dohodách společníků jasný.
Účelem tohoto článku je tak stručně představit a popsat ty nejběžnější z
nich.

Místo konání akce:
Budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Na které oblasti se kurz
zaměří?
Problematika kontraktačního
procesu z hlediska nového
občanského zákoníku.

celý článek »
Lektor:
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
Doc. JUDr. Bohumil Havel,
Ph.D.

Nové knihy

Právní jednání po rekodifikaci českého soukromého práva

Více o události naleznete zde.

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla změny pro
právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností
občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní
koncepční změně v náhledu na právnickou osobu. Tuto
změnu lze vyčíst jak z důvodové zprávy, tak ze samotného
textu občanského zákoníku. Dle jeho § 151 odst. 1 „zákon
stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým
způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické
osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli“.
celý článek »

Judikatura

Zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení
V červenci minulého roku nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(dále jen PřestZ), který přinesl dlouho očekávanou (re)kodifikaci obecné části přestupkového práva. Jednou
z podstatných změn je vtažení právní úpravy přestupků právnických osob (dříve správní delikty právnických
osob) do nového přestupkového zákona. Přestupková odpovědnost právnických osob a její specifika nebyla
v minulosti v obecné rovině upravena, řízení o správních deliktech právnických osob se řídilo správním
řádem, který však nebyl schopen reflektovat četná specifika tohoto druhu řízení. V důsledku toho vznikaly
četné mezery v právu, které bylo nutné vyplňovat ve správním právu značně problematickou analogií.
celý článek »
DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Přiznání odkladu vykonatelnosti rozhodčího nálezu

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Rozhodčí nález je meritorním rozhodnutím v rozhodčím řízení, čímž se po
uplynutí pariční lhůty stává vykonatelným právním titulem, na základě
kterého se oprávněný může domáhat výkonu/exekuce rozhodčího nálezu vůči
povinnému. Rozhodčí řízení je alternativním způsobem řešení majetkových
sporů namísto obecných soudů, v němž je projednán a rozhodnut spor, a to
na základě svobodné vůle účastníků za splnění určitých pravidel. Dojde-li k
porušení těchto pravidel, může se neúspěšná strana rozhodčího řízení
domáhat zrušení rozhodčího nálezu u obecného soudu a současně požádat o
odklad vykonatelnosti.
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Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

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