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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Rozdělení a výplata
vlastního kapitálu - právní
a daňové souvislosti

Aktuálně

Oprávnění společníka užívat majetek obchodní korporace
Z ustálené judikatury obecných soudů vyplývá, že je třeba oddělovat majetek
obchodních korporací od majetku jejich společníků. Charakteristickým znakem
právnických osob je totiž jejich majetková samostatnost. V důsledku přísného
oddělení majetku společníka, a to i když je jediným společníkem, nelze
ztotožňovat majetek obou těchto zcela samostatných subjektů, tj. fyzické
osoby společníka na jedné straně a obchodní korporace jako právnické osoby
na straně druhé. Majetková práva společníků spočívají zpravidla v podílu
na přímém zisku, nebo v hodnotě podílu obchodní korporace při převodu.
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Nové knihy

Dynamika systému insolvenčního řízení
Cílem práce je průzkum procesů insolvenčních řízení se
zaměřením na identifikaci jejich časových charakteristik
standardními
matematicko-statistickými metodami.
P o z o r n o s t j e s o u s t ř e d ě n a č á s t e č n ě i na specifikaci
systému, který do určité míry matematicky popisuje proces
insolvenčních řízení. Sledovanými veličinami je doba
s e t r v á n í v jednotlivých fázích insolvenčního procesu
a rychlost pohybu insolvenčních procesů mezi těmito fázemi
procesu. Výpočet statistik je prováděn v členění
organizačních forem dlužníků a příslušných soudů,
u kterých insolvenční procesy probíhají.

Místo konání akce:
budova ČS VTS, Novotného
lávka 5, Praha 1
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Cílem semináře je seznámit
účastníky, jaká pravidla
stanoví zákon pro rozhodování
valné hromady o rozdělení,
resp. statutárního orgánu
o výplatě různých složek
vlastního kapitálu a jaké bude
navazující daňové řešení, tak
aby bylo zvoleno to
nejvhodnější. Pozornost se
zaměří i na některé další
způsoby distribuce vlastních
zdrojů.
Lektor:
JUDr. Petr Čech,Ph.D.,
LL.M.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Vzory smluv a dokumentů pro řešení problémů způsobených koronavirem
Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je pro občany i podnikatele zcela novou
situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních
kanceláří z ČR i Slovenska se proto spojila a vytváří unikátní projekt Právo v roušce, ve kterém v pondělí
zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace.
Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci. Byly tak
zpřístupněny nejpodstatnější právní doporučení, postupy a vzory právních dokumentů, které jsou
připraveny přímo pro krizovou situaci.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Novela Zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Vláda v pondělí 23. března schválila novelu Zákona o státním rozpočtu na rok
2020. Novela počítá v letošním roce s celkovými příjmy ve výši 1 488,3 mld. Kč
a výdaji ve výši 1 688,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši
200 mld. Kč. Novela reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových
příjmů a na výdajové straně vytváří prostor pro vyšší výdaje k zajištění zdraví
obyvatelstva, a dále k zachování vysoké zaměstnanosti a omezení
negativních dopadů na národní hospodářství a sociální oblast.

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

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

Inzerce
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