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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Jak bezpečně uzavírat
smlouvy a jak se
vyvarovat jejich
neplatnosti

Aktuálně

Doručování rozhodčího nálezu datovou schránkou
Článek přispívá k debatě nad správností doručování rozhodčího nálezu
rozhodcem v rozhodčím řízení ad hoc v těch případech, kdy je podle zákona
třeba využít datové schránky. Rozhodčí řízení umožňuje efektivnější řešení
sporů, než soudní proces. Ten je zárukou zákonného rozhodnutí, avšak pro
podnikatelskou praxi je výhodnější rychlé a neveřejné rozhodnutí, které
neklade tak vysoké nároky na samotný proces jako spíše na důsledky
samotného rozhodnutí..
celý článek »

Nové knihy

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Kniha představuje originální monografické zpracování
tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva
dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto
téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují
na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou

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, která
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.

Více o události naleznete zde.

použitelnost. Cílem předkládané monografie je odpovědět
na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které
vystupují jako členové statutárních orgánů právnických
osob, a rekonstruovat odpovědnostní skutkovou podstatu,
která se péče řádného hospodáře týká.

celý článek »

Judikatura

Změna právní formy obchodní společnosti
V souvislosti s přeměnami obchodních společností formou změny právní formy se setkáváme s pojmem "den,
k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy", který je specifikem pro tento druh přeměny
a u ostatních forem přeměn se nepoužije. Cílem tohoto článku je popsat hlavní specifika, která se s tímto
dnem pojí, a to zejména s ohledem na sestavování účetních závěrek. Zatímco u přeměn obchodních
společností formou fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka se určuje rozhodný den, u přeměn
obchodních společností formou změny právní formy se určuje den, k němuž byl vyhotoven projekt změny
právní formy.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci přinese přístup podnikatelů fyzických osob k úplnému oddlužení. Dne 16. července 2019 vstoupila
v platnost nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Neuběhly ani tři
měsíce od okamžiku, kdy nabyla účinnosti rozsáhlá domácí novelizace
oddlužení, a je zřejmé, že v příštích dvou letech dojde v této oblasti k dalším
změnám. Přitom lze očekávat, že se nebude jednat pouze o kosmetické
úpravy.
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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