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Aktuálně

Podnikatelé požadují od vlády plán v rámci šíření COVID-19
Hospodářská komora vyzvala vládu, aby místo nepředvídatelně přijímaných
kroků sestavila plán, který umožní zaměstnavatelům připravit provozy, jejich
zaměstnance a zákazníky na nově zaváděná protiepidemická opatření.
Hospodářská komora požaduje, aby podnikatelé byli ještě před přijímáním
těch nařízení, která budou mít dopad na podnikatelské prostředí,
systematicky začleňováni do jejich přípravy, aby je mohli do svých provozů
včas aplikovat.
celý článek »

Nové knihy

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v
insolvenčním řízení s komentářem
Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním
pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá
soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud
možno celá tato materie – jde o rozhodnutí aktuální a pro
praxi významná. Přidanou hodnotou publikace je komentář,
o nějž je každý judikát doplněn – tento komentář zasazuje
otázky řešené v jednotlivých rozhodnutích do širšího
kontextu, rozvíjí myšlenky v nich obsažené a případně je i
podrobuje kritické polemice. Jedná se tak o prakticky
zaměřený text, zhusta opřený o další insolvenční
judikaturu.

celý článek »

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Velká novela zákona o
obchodních korporacích obchodní korporace
obecně + společnost s
ručením omezeným
Místo konání akce:
on-line
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Vedle odstranění legislativně
technických chyb a
nepřesností novela přinese
značné množství věcných
změn a posunů, s nimiž se
korporátní praxe bude muset
vypořádat, a to jak v obecné
části zákona, tak i v úpravě
jednotlivých forem obchodních
společností. Namátkou lze
jmenovat např. změny v
úpravě vkladové povinnosti,
pravidel pro dělení zisku a
jiných vlastních zdrojů, včetně
záloh na podíl na zisku,
vypořádacího podílu či
postavení členů volených
orgánů, práv společníků atd.
Lektor:
JUDr. Petr Čech,Ph.D.,
LL.M.
JUDr. Petr Šuk
Více o události naleznete zde.

Judikatura

EKČR: Další omezení mobiliárních exekucí sníží vymahatelnost práva
Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude ve středu 23. září jednat o pozměňovacích
návrzích novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Podle některých návrhů má dojít k
podstatnému omezení mobiliárních exekucí, s čímž Exekutorská komora ČR nesouhlasí. Další omezování
tohoto nástroje by značně poškodilo věřitele (vč. bytových družstev, drobných věřitelů, rodičů čekajících na
výživné atd.), pro které je tato forma vymáhání často poslední možností. „Počet stížností na mobiliární
exekuce a jejich výkon je minimální. Navíc od roku 2008 dochází v této oblasti k neustálým restrikcím.“
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Co dělat, když váš obchodní partner skončí v insolvenci?

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

„Řada věřitelů si myslí, že dlužník je v úpadku, až je zahájeno insolvenční
řízení a až o tom rozhodne insolvenční soud. V řadě případů to ale není
pravda, dlužník se nachází v úpadku dávno předtím, než je zahájeno
insolvenční řízení. Minulost, která předchází insolvenčnímu řízení je rizikové
období, které může znamenat, že obchodní partner dlužníka, který je často i
jeho věřitelem, utrpí ztrátu,“ říká advokát Michal Žižlavský. A dodává: „I když
má věřitel svou pohledávku zjištěnu, je uspokojena pouze poměrně a často
dostane velmi málo.
celý článek »
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