NEWSLETTER

05 | 20

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Péče řádného hospodáře rostoucí význam v dobách
krize - ON-LINE seminář

Aktuálně

Překvapivá čísla? Ukončených živností nepřibývá.
Zatímco březnový vývoj naznačoval, že pandemie způsobená virem covid-19
připraví o živnost velké množství podnikatelů, čísla za první polovinu dubna
ukazují opak. Bylo ukončeno méně živností než ve stejném období loňského
roku. Počet přerušených živností se oproti únoru zvýšil, ale bylo menší
množství ukončených, podnikatelé zřejmě vyčkávali, případně byli vedeni
obavami, že po registraci na pracovním úřadu nedosáhnou na vládní
podporu. Vládní opatření na zpomalení šíření nového typu koronaviru
se projevila snížením počtu lidí, kteří svůj byznys vzdali nebo ho vzdát chtějí.
celý článek »

Nové knihy

Místo konání akce:
on-line
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Současná situace přináší spolu
s ekonomickými obtížemi
potřebu řešit dosud
nepoznané situace a přijímat
při řízení korporací řadu
rozhodnutí, která ještě
nedávno nikomu z nás
nepřišla na mysl. O to více
nabývají na významu otázky
spojené s konceptem péče
řádného hospodáře.
Lektor:
JUDr. Petr Šuk

Právní a sociální aspekty mediace v ČR
Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České
republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako
takovém. V knize jsou uvedeny jak obecné informace
o vzniku mediace, tak informace o jednotlivých právních

Více o události naleznete zde.

úpravách (a jejich změnách) nebo systematická statistika
výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je
zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky –
advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří
se ve svých jednotlivých kapitolách doplňují a navzájem
na sebe navazují. Díky tomu se jedná o přínosné
a komplexní dílo.
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Judikatura

Neplnění smluvních závazků jako možný důsledek epidemie koronaviru
Probíhající epidemie koronaviru (COVID-19) a související restriktivní opatření orgánů veřejné moci
v současné době nevyhnutelně zasahují do podnikatelské činnosti a ohrožují či dokonce znemožňují plnění
smluvních závazků převzatých ještě v době, kdy s epidemií ani s opatřeními omezujícími podnikání nebylo
počítáno. Snadno tak mohou nastat situace, kdy se smluvní strana zcela mimovolně dostane do prodlení
se splněním svých závazků a bude vystavena zákonným či smluvním sankcím. Je dobré vědět, jak takovým
situacím předejít a případně jak je vhodné se v nich zachovat, aby byly negativní dopady zmírněny či zcela
eliminovány.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin nezaniká plynutím času.
Soud může vyzvat společnost k doplnění účetních závěrek až z roku 1996
a uložit pokutu, pokud tak neučiní. Účetní závěrky a výroční zprávy jsou
jedním z klíčových dokumentů společnosti a obsahují citlivé informace
o podnikání společnosti a její ekonomické situaci. Zákon ukládá všem
společnostem, aby zakládaly své účetní závěrky, případně výroční zprávy
do sbírky listin obchodního rejstříku. Dokumenty ze
digitalizované a veřejně dostupné na internetu.

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

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

Inzerce
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