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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Efektivní vymáhání
pohledávek

Aktuálně

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

Je rozhodce vázán judikaturou soudů?
V právní praxi rozhodčího řízení je občas řešena otázka, nakolik je rozhodce
vázán judikaturou vyšších soudů, tj. zejména Nejvyššího soudu České
republiky (dále též jen „Nejvyšší soud“) a Ústavního soudu České republiky
(dále též jen „Ústavní soud“). Uvedená otázka nebyla dosud judikaturně
řešena, neboť přezkum rozhodčího nálezu soudem co do merita věci není ze
zákona přípustný.
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Nové knihy

Elektronické právní jednání

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních
institutů elektronického právního jednání, tak jak aktuálně
vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o

Na které oblasti se kurz
zaměří?
Cílem semináře je poskytnout
jeho účastníkům praktický
návod, jak předcházet
neúspěšnému vymáhání
pohledávek, ať už z důvodu
nedostatečně pojaté či
zajištěné smlouvy, nebo z
důvodu „nespolupráce“
dlužníka, a co dělat, když
dlužník své závazky neplní,
resp. jak tyto efektivně
vymáhat. Jednotlivá témata
budou doplněna o praktické
rady a doporučení a aktuální
judikaturu českých soudů.

Lektor:
Doc. JUDr. Dana
Ondrejová, Ph.D.

elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným
zkratkou eIDAS. Jde zejména o prostý a kvalifikovaný
elektronický podpis fyzických osob a elektronickou pečeť
osob právnických.

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Odpovědnost odpovědného zástupce dle zákona č. 455/1991 Sb.
Odpovědný zástupce dle zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění změn a
doplňků (dále jen „živnostenský zákon“) je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za
řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.
Ustanovit odpovědného zástupce je nutné u vázané nebo řemeslné živnosti nebo u koncese. Nutno
podotknout, že i při ustanovení odpovědného zástupce je výkon činnosti podnikání prováděn samotným
podnikatelem (dále jen „podnikatel“ nebo „společnost“).
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Primární a sekundární pohledávky v insolvenčním řízení

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje mezi závazky dlužníka
určitou (na pomyslném žebříčku) tzv. „hodnotovou“ úroveň závazků dlužníka
a nabízí se tak otázka samotné existence členění závazků na tzv. „primární“
a tzv. „sekundární“ (neboli přirostlé), to vše při úvaze soudů před samotným
rozhodnutím o úpadku. Existují vůbec takové rozlišovací aspekty?

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

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

Inzerce
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