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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Obchodněprávní
judikatura v prvním
pololetí roku 2019

Aktuálně

Časové omezení podřízení se obchodní korporace
Může se obchodní korporace podřídit ZOK jako celku i po uplynutí lhůty dvou
let? Podle § 777 odst. 5 ZOK platí, že: „Obchodní korporace uvedené
v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona
změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj
o t o m z a p í š e o b c h o d n í k o r p o r a c e d o o b c h o d n í h o r e j s t ř í k u . Změna
společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním
zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“
celý článek »

Nové knihy

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

Na které oblasti se kurz
zaměří?
Cílem semináře je podat
(napříč hlavními oblastmi
obchodního práva) přehled
o nejvýznamnějších z těchto
rozhodnutí, která mají
obecnější dopad, a seznámit
účastníky s jejich hlavními
důsledky pro právní praxi
i další vývoj odvětví.

Zahájení podnikání

Lektor:
JUDr. Petr Čech,Ph.D.,
LL.M.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové,

Více o události naleznete zde.

účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení
podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo
se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit
i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají,
nebo studentům vysokých škol. Kniha čtenáře provede
krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už
od prvotního úmyslu začít podnikat.
celý článek »

Judikatura

Převod firmy na tzv. bílého koně
Jak vypadá krizový management po česku? Klasika, majitel převede firmu v útlumu – tj. zpravidla poté,
co vyvede její jediný majetek, z něhož by mohly být uspokojeny pohledávky věřitelů za současného
zašantrocení účetnictví – na nekontaktní třetí osobu tzv. bílého koně (často bezdomovce hlášené k trvalému
pobytu na obecním úřadě či na cizince roztodivných jmen a ubikací), v domnění, že se zbaví odpovědnosti
(tu občanskoprávní jindy trestně právní). Není třeba zvlášť zdůrazňovat, o jaký nebezpečný mýtus se jedná.
Náraz s realitou může být přitom celkem tvrdý. Sázka na takového koně se tedy rozhodně nevyplatí.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Smluvní vztahy v rámci kybernetické bezpečnosti

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Orgány a osoby uvedené v § 2 zákona o kybernetické bezpečnosti jsou
povinny v oblasti kybernetické bezpečnosti plnit celou řadu povinností
uložených jim jak samotným zákonem, tak vyhláškou o kybernetické
bezpečnosti. To platí i pro významné dodavatele povinných osob,
tj. provozovatele informačního nebo komunikačního systému a subjekty,
které s povinnou osobou vstupují do právního vztahu, který je významný
z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému.
celý článek »

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

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