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Jak správně uzavírat
smlouvy (od nadpisu
smlouvy až po její podpis)
pro neprávníky

Aktuálně

Ochrana know-how a obchodního tajemství
Vláda ČR v roce 2019 rozhodla, že se podpora vědy, výzkumu a inovací stane
zcela konkrétní aktivitou, jejíž ambicí je zařadit se během dvanácti let mezi

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

inovační lídry Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti. Tuto inovační
strategii je nutné mířit na finální výrobu, technologická řešení a služby
založené na znalostech s vysokou přidanou hodnotou. S touto vizí je
neodmyslitelně spojena ochrana duševního vlastnictví jako jeden z pilířů této
Inovační strategie. Jde především o ochranu know-how a obchodního
tajemství ve výzkumné, vývojové a aplikační sféře.
celý článek »

Nové knihy

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby.
První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv
nejen v rozsahu dražby, veřejné soutěže a veřejné
nabídky, ale i zvláštních modalit kontraktace stanovených
na jiných místech občanského zákoníku nebo ujednaných
stranami. Druhá část podává (v naší literatuře dosud
chybějící) výklad o jednostranných slibech, a to
od „obecného“ slibu, přes veřejný příslib a slib odškodnění,
po slib daru a příslib zaměstnání. Text je doplněn o přílohy,
v nichž jsou nabízeny vzory vybraných právních jednání,
a doplněn o editovanou klíčovou judikaturu.

Na které oblasti se kurz
zaměří?
Cílem semináře je poskytnout
neprávníkům praktický návod,
jak správně uzavírat smlouvy
od nadpisu smlouvy až po její
podpis včetně otázek, které je
nutno zvážit v tzv.
předsmluvní fázi. Seminář se
bude zabývat otázkami,
jakým chybám se vyvarovat
při uzavírání smluv, jak
odstranit nejistotu a
minimalizovat rizika při
uzavírání smluv, jak do
smlouvy nakumulovat co
nejvhodnější zajišťovací
instituty, jak se co nejvíce
ochránit proti druhé smluvní
straně.
Lektor:
Doc. JUDr. Dana
Ondrejová, Ph.D.

celý článek »
Více o události naleznete zde.

Judikatura

Rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích je za dveřmi
Jednodušší složení vkladu u nízkokapitálových společností, zápis konkrétního jednotlivce u právnických osob
ve statutárních orgánech do rejstříku nebo rušení neaktivních společností. To vše přináší novela zákona o
obchodních korporacích. Ministerstvo spravedlnosti jako gesční resort shromáždilo podněty odborné i laické
a na jejich základě dospělo k závěru, že stávající právní úprava obsahuje některá nedostatečná či
nevyhovující řešení. Proto připravilo komplexní novelu. V článku jsou představeny některé významné body
novely. Řada změn v novele směřuje ke snížení regulatorní zátěže obchodních korporací, další změny jsou
například ve vnitřní struktuře monistické akciové společnosti.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Možnosti vkladu finančních prostředků do s.r.o.

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění
pozdějších předpisů přinesl do obchodního práva řadu novinek, přičemž
jednou z nich bylo snížení minimálního vkladu do základního kapitálu při
založení společnosti u společnosti s ručením omezeným na 1 Kč. Tato změna
byla odůvodněna mimo jiné snahou o odstranění nadbytečných bariér
při vstupu do podnikání. Tato změna se nicméně setkala s mnoha otázkami,
a to zejména zda je s tímto vkladem možná existence a chod společnosti.
V článku článku jsou popsány 4 možnosti, jak vložit finance do společnosti.
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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