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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Jak bezpečně uzavírat
smlouvy a jak se
vyvarovat jejich
neplatnosti

Aktuálně

Jednání o insolvenci a oddlužení podnikatelů
Ve čtvrtek 6. června 2019 jednali v Lucemburku ministři spravedlnosti
členských států EU. Českou delegaci vedl náměstek ministryně spravedlnosti
pro legislativu Michal Franěk. Hovořilo se například o digitalizaci v oblasti
přeshraniční soudní spolupráce. Jako jeden z prvních bodů byla přijata
směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních
ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.
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Nové knihy

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019

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

Na které oblasti se kurz
zaměří?
Výklad se soustředí na
problematiku kontraktačního
procesu z hlediska nového
občanského zákoníku. Ten
přinesl řadu liberálních
pravidel, které mohou strany
při uzavírání smluv využít,
mohou však znamenat i pasti,
do nichž se lze snadno chytit.

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

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů
fyzických a právnických osob i speci?cká témata, jako je
např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění
poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví

Více o události naleznete zde.

a dary), pravidla nízké kapitalizace či pravidla proti
vyhýbání se daňové povinnosti přijatá na základě směrnice
ATAD (konkrétně jsou zpracována CFC pravidla a pravidla
o omezení nadměrných výpůjčních výdajů).
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Judikatura

Využívání zveřejněných osobních údajů
Využívání zveřejněných osobních údajů je, zejména v online prostředí, nedílnou součástí každodenní
činnosti, včetně např. dohledání a využívání kontaktních údajů poskytnutých na internetových stránkách
společností. Kromě těchto každodenních činností se může zároveň jednat o plošné využívání zveřejněných
osobních údajů – včetně např. veřejných katalogů firem nebo společností provádějících datovou analytiku
sociálních sítí či jiných big data činností. GDPR neobsahuje výslovný právní základ pro zpracování oprávněně
zveřejněných údajů a je proto na místě vyjasnit možnosti zpracování zveřejněných údajů.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Co nového přináší novela insolvenčního zákona?

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

S prvním červnovým dnem vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona.
Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat
ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past
v budoucnu vůbec nevznikaly. Podle nových pravidel dlužník splní podmínky
oddlužení v případě, že mu během 5 let nebude oddlužení zrušeno a vynaloží
veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby pohledávky
nezajištěných věřitelů plně uspokojil.
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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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