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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Archivace dokumentů –
jak na to i s ohledem na
GDPR?

Aktuálně

Částečná neplatnost ujednání o určení rozhodců
Ústavní soud České republiky ve svém aktuálně posledním rozhodnutí
týkajícím se oblasti rozhodčího řízení výrazným způsobem zasáhl do stávající
judikatury Nejvyššího soudu ČR, který až do nyní stál konsistentně na
stanovisku, že pokud je neplatná pouze část rozhodčí doložky, je třeba
rozhodčí doložku posoudit neplatnou i jako celek, neboť opačný výklad by d o
právních vztahů mezi stranami smlouvy vnášel nejistotu.
celý článek »

Nové knihy

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Místo konání akce:
Tetris Office Building
Budějovická 1550/15a
Praha 4

Na které oblasti se kurz
zaměří?
V tomto praktickém školení
budete seznámeni s
povinnostmi společnosti v
oblasti archivace a skartace
se zaměřením na dokumentaci
v HR oblasti. Dozvíte se,
jakým způsobem provést
základní analýzu stavu Vaší
spisové agendy, jak ji
vyhodnotit, jak připravit či
upravit interní dokumentaci a
jak ji zavést do praxe.

Lektor:
Mgr. et Mgr. Irena Lišková

V praktickém kapesním formátu najdete přehled
nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových
zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny
všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým

Více o události naleznete zde.

údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a
vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů. Na
vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR,
DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s.
celý článek »

Judikatura

Rozhodčí řízení má negativní pověst
Pověst rozhodčího řízení je velké téma, které se diskutuje na konferencích, seminářích i mezi samotnými
rozhodci a advokáty. Z těchto diskusí bohužel vyplývá, že rozhodčí řízení má negativní pověst. Pověst
rozhodčího řízení v minulosti velmi utrpěla kvůli rozhodčím doložkám u spotřebitelských úvěrů, které se už
řadu let nevyužívají. Nyní se o rozhodčích doložkách negativně hovoří ve vztahu k hromadnému rušení
exekucí, které z nich vycházely. Účastníci rozhodčího řízení jsou nejčastěji nespokojeni s odůvodněním
rozhodčího nálezu nebo pochybují o podjatosti rozhodců jmenovaných stranami.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Posouzení způsobilosti pohledávky k započtení

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Obtížná
prokazatelnost protipohledávky nemusí vždy znamenat
nezpůsobilost k jejímu započtení v rámci procesní obrany žalovaného.
Především ve snaze posílit práva věřitelů a urychlit soudní řízení byla do
českého právního řádu při příležitosti rekodifikace občanského práva
hmotného zakomponována obecná nezpůsobilost pohledávky k započtení v
případě, že je neurčitá nebo nejistá.

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

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

Inzerce
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Tento newsletter je rozesílán všem obchodním partnerům společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.
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