NEWSLETTER

05 | 19

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

GDPR - Poradíte si s
pravidelným auditem
osobních údajů?

Aktuálně

Zrušený tendr na elektronický insolvenční rejstřík
Jeden z klíčových projektů pro digitalizaci české justice se komplikuje.
Ministerstvo spravedlnosti totiž kvůli nedostatkům v zadání zrušilo výběrové
řízení na dodavatele elektronického insolvenčního rejstříku (eISIR). Projekt,
který měl podle původního plánu ještě letos zrychlit a zefektivnit průběh
insolvenčních řízení, nabere zpoždění. Soudci,
insolvenční správci,
podnikatelé, věřitelé i dlužníci tak budou muset i nadále zpracovávat statisíce
dokumentů zastaralým způsobem.
celý článek »

Nové knihy

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Komentář k z á k o n u č . 1 2 5 / 2 0 0 8 S b . , o p ř e m ě n á c h
obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy

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

Na které oblasti se kurz
zaměří?
Lektoři Vás v průběhu
praktického školení seznámí s
tím, jakým způsobem lze
provést pravidelný audit v
oblasti ochrany osobních
údajů v personální oblasti
podle Obecného nařízení EU o
ochraně osobních údajů, tzv.
GDPR. Pravidelný audit a
monitorování oblasti ochrany
osobních údajů jsou aktivity
nezbytné pro zajištění plného
souladu s GDPR!

Lektor:
Mgr. et Mgr. Irena Lišková
Mgr. Jakub Lejsek

přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod
jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční
přemístění sídla). Součástí komentáře jsou i vzory projektů

Více o události naleznete zde.

jednotlivých typů přeměn, zveřejňovaná oznámení,
seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do obchodního
rejstříku a vzory zápisů přeměn do obchodního rejstříku.
celý článek »

Judikatura

Co přináší návrh zákona o hromadných žalobách?
Proces schválení návrhu zákona o hromadných žalobách (dále jen „Zákon“) je v plném běhu, protože
Ministerstvo spravedlnosti poslalo v nedávných dnech paragrafové znění návrhu Zákona k připomínkovému
řízení. Česká navrhovaná úprava se nicméně velmi liší od ostatních evropských úprav a až příliš se přibližuje
americkému modelu hromadných žalob, tzv. class action, včetně přebírání nešvarů tohoto systému. Určité
prvky kolektivních žalob můžeme spatřovat i nyní v našich jednotlivých právních předpisech, nicméně se
nejedná o komplexní úpravu, která by jednotlivcům poskytla dostatečnou ochranu jejich práv.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Právníky z podniků stále zaměstnává GDPR

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Loňský rok byl pro podnikové právníky ve znamení evropského nařízení
GDPR. „Podnikoví právníci neměli jednoduchý úkol. Na to, jak pozdě byla

Portál E-ARBITER

přijata legislativa a všechny úřady na poslední chvíli sháněly odborníky, to

Společenské aktivity Unie

dopadlo dobře a nedošlo na černé scénáře,“ ocenil práci podnikových
právníků náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc. Podle firemních
expertů ochrana osobních údajů zůstává hlavním tématem i letošního roku.
celý článek »
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