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Aktuálně

Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek
Zadavatelem je, pro zjednodušení, nejčastěji osoba, která pořizuje dodávky,
služby nebo stavební práce a vynakládá při tom veřejné prostředky. Právě
vynakládání (nejen) veřejných prostředků může vést k tomu, že osoby
podílející se na zadávacím řízení upřednostní vlastní soukromé zájmy a svým
zištným jednáním zapříčiní deformaci zadávacího řízení. Toto může vést
k výběru nabídky, která není nejvýhodnější. Proto byly definovány tři
skutkové podstaty, které postihují závadné jednání související se zadáváním
veřejných zakázek.
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Nové knihy

Komentovaná judikatura k a. s. 2019
Publikace navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o.
stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí
řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě
analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu
k akciové společnosti. Kniha je členěna na základní
tematické oblasti (např. založení a. s., obchodní rejstřík,

Jednatel nebo
zaměstnanec? Souběhy
funkcí, smlouvy o výkonu
funkce a odměňování
orgánů obchodních
korporací v roce 2019
Místo konání akce:
Tetris Office Building
Budějovická 1550/15a
CZ 140 00, Praha 4
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Cílem semináře je prakticky
a na příkladech shrnout právní
úpravu smluv o výkonu
funkce, aktuální a neustále se
proměňující soudní praxi
v této oblasti, zodpovědět
otázky týkající se odměňování
statutárních orgánů a naučit
vás, na co se zaměřit při
vyjednávání a uzavírání smluv
s členy statutárních orgánů
obchodních společností.
Lektor:
Mgr. et Mgr. Irena Lišková

jednání za a. s., akcie a jiné cenné papíry vydávané a. s.,
práva a povinnosti akcionáře, valná hromada, monistický
systém, zrušení a. s. apod.). V rámci těchto oblastí lze
nalézt konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší.

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Obsazování právnických osob na pozici člena voleného orgánu
Možnost obsazení právnických osob do funkce členů statutárních či kontrolních orgánů byla pro všechny
právnické osoby (s výhradou odlišného určení zvláštními předpisy) připuštěna teprve nabytím účinnosti
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“). Zejména v podnikatelském prostředí
se jmenování právnických osob do volených orgánů stalo poměrně běžnou praxí, a to z důvodu jisté
flexibility, která v případě obsazení volených orgánů fyzickými osobami nepřipadá v úvahu. Vůli právnické
osoby ve voleném orgánu totiž mohou vyjadřovat r ů z n é o s o b y a ú č a s t v o r g á n u t a k n e n í z á v i s l á
na konkrétním jedinci.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Novela zákona o obchodních korporacích

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Dne 1.1.2020 by měla nabýt účinnosti dlouho diskutovaná novela zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, která přináší řadu

Portál E-ARBITER

významných změn. Jelikož jde o rozsáhlou novelu, tento článek se zaměří

Společenské aktivity Unie

pouze na její část, a to konkrétně na vybrané aspekty společnosti s ručením
omezeným, například na podíl společníka, nabývání vlastního podílu
společnosti, omezení výkonu hlasovacího práva, případně pokyny udělované
valnou hromadou nebo na otázku podílu s právem jmenovat jednatele.
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