NEWSLETTER

06 | 20

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Převody, zastavení a další
dispozice s akciemi a
podíly

Aktuálně

Smluvní pokuty v kontextu podstatné změny okolností
V dosavadním obchodním životě řada firem vnímala smluvní pokuty v jejich
obchodních kontraktech jako do značné míry nepříjemnou formalitu, jejíž
eventualitu ale není nutné zásadním způsobem řešit a dohodnutá pravidla
smluvních pokut dnešní situaci logicky většinou nepředvídala. Současné
globální zamrznutí ekonomiky tuto eventualitu posunulo zásadně do popředí.
U smluvní pokuty neplatí možnost zproštění pro mimořádnou
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli
povinného, jako u náhrady škody.
celý článek »

Nové knihy

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací
Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace
a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska
práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace
mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější
a vnitřní příčiny, které ohrožují její existenci, upozorňuje
na různé varovné signály prozrazující zvrat k negativnímu
vývoji a podává přehled možných opatření a nástrojů.
Jádrem publikace je podrobný právní výklad procesu
zrušení a zániku obchodní korporace, včetně jejich příčin,
důvodů a účinků, podstaty likvidace a postupu likvidace.

Místo konání akce:
budova ČS VTS, Novotného
lávka 5, Praha 1
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Převody, nabývání,
zastavování, dělení či
slučování podílů nebo akcií
patří mezi transakce, ke
kterým dochází prakticky
denně. Přitom jejich právní
regulace v sobě skrývá
nejednu spornou otázku.
Některé již vyřešila
judikatura, k dalším nabízí
řešení odborná literatura, ale
řada z nich zatím zůstává
sporná či (ani literárně)
neřešená.
Lektor:
JUDr. Petr Šuk

Více o události naleznete zde.

celý článek »

Judikatura

Obchodní podmínky v judikatuře Nejvyššího soudu ČR
V praxi se často řeší, jak zjednodušit změnu obchodních podmínek. Diskutují se obvykle dvě cesty. První je
přijetí návrhu změny obchodních podmínek nereakcí (mlčením) druhé strany. Ten, kdo chce změnit obchodní
podmínky, zašle návrh druhé straně. Ta má možnost se vyjádřit a v určené lhůtě nové podmínky přijmout,
nebo odmítnout. Pokud na návrh nereaguje, po uplynutí sjednané lhůty dojde k přijetí změny. Mlčení
v takovém případě znamená souhlas. Druhým diskutovaným způsobem je tzv. ultimativní změna. Jedna
strana navrhuje změnu obchodních podmínek, druhá má možnost ji přijmout nebo smlouvu ukončit. Ten, kdo
změnu navrhuje, je chráněn před tím, aby musel ve smlouvě pokračovat.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Valná hromada online

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

V současné době je více než aktuální konání valné hromady virtuálně, tedy
bez fyzické přítomnosti společníků na jednom místě či alternativně částečně
za fyzické přítomnosti společníků a částečně online. Distanční způsob účasti
na valné hromadě je možné standardně využít, jen pokud takový způsob
upravuje zakladatelské právní jednání (společenská smlouva nebo stanovy).
P o d l e z á k o n a o n ě k t e r ý c h o p a t ř e n í c h k e z m í r n ě n í d o p a d ů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 však v této době s ohledem na nouzový stav dočasně
platí, že tento způsob účasti nemusí zakladatelské právní jednání obsahovat.
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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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