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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Obchodněprávní
judikatura za poslední rok

Aktuálně

Elektronická podoba Sbírky zákonů si vynutí změnu v
jednacím řádu Senátu
Blížícímu se zavedení elektronické podoby Sbírky zákonů a systému tvorby
zákonů by se měl vbrzku přizpůsobit i jednací řád Senátu. Novelu zákona č.
107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, předloží na příštím jednání, které s e
uskuteční v pondělí 17. srpna, Ministerstvo vnitra k posouzení vládě.
V p ř í p a d ě , ž e č l e n o v é v l á d y n o v e l u s c h v á l í , d o s t a n e j i k projednání
Sněmovna. Součástí každého návrhu nového zákona má být seznam
povinností, které by přinesl.
celý článek »

Nové knihy

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání
Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým
a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním
a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé
kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného
majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování
a používání hmotného movitého majetku v podnikatelské
činnosti.
Autor se věnuje také otázkám oprav
a technického zhodnocení, likvidace a prodeje majetku.
V samostatné kapitole je pojednána oblast DPH.

Místo konání akce:
budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Ve druhém pololetí roku 2019
a v prvním pololetí roku 2020
uveřejnil Nejvyšší soud celou
řadu významných soudních
rozhodnutí k výkladu zákona o
obchodních korporacích či
občanského zákoníku, která
se týkají postavení či vztahů
podnikatelů. Cílem semináře
je podat (napříč hlavními
oblastmi obchodního práva)
přehled o nejvýznamnějších z
těchto rozhodnutí, která mají
obecnější dopad, a seznámit
účastníky s jejich hlavními
důsledky pro právní praxi i
další vývoj odvětví.
Lektor:
JUDr. Petr Čech,Ph.D.,
LL.M.

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Rozpor v judikatuře krajských soudů ohledně (ne)dodržení písemné formy při
elektronickém právním jednání
V tomto článku si ukážeme, jak (rozdílně) přistupují k posuzování (ne)platnosti rozhodčí doložky z hlediska
požadavku písemné formy při elektronickém právním jednání Krajský soud v Českých Budějovicích a Krajský
soud v Hradci Králové. ZáložkaV rozhodné době (tj. do 30. 11. 2016) zněl přitom § 3 odst. 1 zákona
o rozhodčím řízení následovně: „Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Písemná
forma je zachována i tehdy, je-li Záložkarozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo
elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které Záložkarozhodčí
smlouvu sjednaly.“
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Lhůty pro vydání rozhodnutí a ochrana před nečinností a
průtahy ve správním řízení

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení jsou stanoveny v § 71
správního řádu. Podle tohoto ustanovení platí, že správní orgán je povinen
vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení [§ 71
odst. 1, 3 písm. a) správního řádu]. K této lhůtě se připočítává doba (dalších)
až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li
třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou
vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li
o zvlášť složitý případ.
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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