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Nezbytné znalosti každého
věřitele (včetně aktuální
judikatury)

Aktuálně

Akcionářská žaloba a povinnost hradit soudní poplatek
Podle § 371 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) může kvalifikovaný akcionář uplatňovat vůči
členu představenstva nebo dozorčí rady náhradu újmy a podat za společnost
tzv. akcionářskou žalobu. Žalobcem je v takovém případě společnost
zastoupená právě kvalifikovaným akcionářem. V praxi může nastat situace,
kdy společnost odmítne zaplatit soudní poplatek spojený s podáním žaloby,
a zmaří tak další pokračování v řízení.
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Nové knihy

Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.) - Komentář

Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané
téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní

Místo konání akce:
budova ČS VTS, Novotného
lávka 5, Praha 1
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Při výkladu je kladena
pozornost na ty instituty
soukromého práva, které se
přímo dotýkají postavení a
ochrany věřitele. V první
polovině semináře se účastníci
dozvědí, jak je regulováno
poskytování finančních služeb,
jaké je postavení věřitele vůči
dědicům či manželům se SJM
a jak je to s postoupením
pohledávky. Druhá polovina je
věnována problematice
započtení, promlčení a
utvrzení dluhů.

Lektor:
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají
některé sporné otázky (které se po šesti letech od
účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de
lege ferenda. V textu lze najít rozsáhlé citace z původní
Více o události naleznete zde.

důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl
původní úmysl zákonodárce.
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Judikatura

Rozhodčí řízení: Ekonomická nezávislost rozhodce
Mnoho rozhodčích doložek bylo soudy nižších instancí zneplatněno z důvodu porušení požadavku
nezávislosti rozhodce jen proto, že jedna ze stran rozhodčí smlouvy, typicky žalobce, používala ve svých
smluvních dokumentech (smlouvách či všeobecných smluvních podmínkách) určité rozhodce opakovaně (a to
pokud byly v rozhodčí smlouvě určeny jménem a příjmením a případně dalším identifikačním znakem, který je
jako osoby činí nezaměnitelnými s osobou jinou), anebo v případech, kdy byla v rozhodčí doložce určena
osoba rozhodce tzv. dohodnutou osobou, obojí postupem podle § 7 odst. 1 z.r.ř.).
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Schválení návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Poslanecká sněmovna dne 5. prosince 2018 schválila návrh zákona o
zpracování osobních údajů a doprovodného zákona provádějícího změny v
souvisejících předpisech. Nutno podotknout, že vládní návrh zákona byl
Poslanecké sněmovně předložen dne 28. března 2018, tj. Poslanecká
sněmovna schválila návrh zákona po osmi měsících od jeho předložení,
přičemž v p r ů b ě h u j e h o s c h v a l o v á n í p r o j e d n á v a l a z n a č n é m n o ž s t v í
pozměňovacích návrhů. Schválený návrh zákona o zpracování osobních údajů
byl postoupen Senátu České republiky dne 8. ledna 2019.
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