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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Uzavírání smluv aneb jak
prakticky používat nový
občanský zákoník

Aktuálně

Rok 2016 z pohledu legislativních novinek
Jako na každý rok, jsou i na rok 2016 v plánu jisté legislativní novinky, které
nás v menší či větší míře ovlivní. Tou nejkontroverznější bude pravděpodobně
systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb.
Systém by měl být spuštěn na základě nové legislativy v průběhu roku a jeho
cílem je především umožnit rychlou komunikaci mezi podnikateli a Finanční
správou, čímž by mělo dojít k omezení krácení daní v případech, kdy
obchodník nepřizná část tržeb. Vládě se však nový zákon zatím nedaří přes
opozici protlačit, kdy přesně vstoupí v účinnost tedy zatím není jasné.
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Nové knihy

Účetní a daňové souvislosti zákona o obch. korporacích
Publikaci zabývající se účetními a daňovými souvislostmi
zákona o obchodních korporacích vydalo nakladatelství

Seminář určený především
pro advokáty, advokátní
koncipienty, podnikové
právníky, členy statutárních
orgánů, živnostníky a další,
kteří se v praxi setkávají s
uzavíráním smluv.
Pozornost zde bude kladena
hlavně na změny, které jsou
podstatné z hlediska nového
občanského zákoníku a na
jejich dopady do praxe či
jejich vliv na použitelnost
dosavadních závěrů
judikatury.
Lektorem semináře je JUDr.
Petr Bezouška, Ph.D. spolu s
Doc. JUDr. Bohumilem
Havlem, Ph.D.

Wolters Kluwer nejen pro samotné účetní, ekonomy,
daňové poradce, auditory ale i studenty středních či
vysokých škol a ostatní, jež se s tou problematikou
setkávají. Publikace se velmi přehledně zaměřuje na
založení a následné financování jednotlivých společností,
jako možnosti splácení peněžitých a nepeněžitých vkladů,
zvyšování a snižování základního kapitálu, rozdělování
zisku, možnost nabývání vlastních akcií. A dále na různé
novinky v oblasti účetnictví a daní.

20. 1. 2016 od 9.00 hod
budova ČS VTS, Novotného
lávka 5, Praha 1

Více o události naleznete zde.
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Právní téma

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/848
Na insolvenční řízení zahájená po 26. 6. 2017 se bude nově vztahovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2015/848, o insolvenčním řízení, které vstoupilo v platnost dne 25. 6. 2015 a které v celém rozsahu nahrazuje
Nařízení Rady 1346/2000, o úpadkovém řízení. Stejně jako dřívější Nařízení, i toto pouze doplňuje úpravy
insolvenčního práva a normy jednotlivých států, které jsou významné z hlediska fungování společného trhu
Unie. Nařízení nově zavádí například standardizovanou proceduru pro přihlašování pohledávek, povinné
veřejně přístupné insolvenční rejstříky všech členských států, dále zpřísňuje pravidla pro koncernová
insolvenční řízení nebo nově upravuje také řízení s cílem záchrany hospodářsky životaschopných podniků, jakož
i spotřebitelská insolvenční řízení.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Arbitráž

Švýcarská firma chystá zahájit mezinárodní arbitráž s ČR

Naše služby a aktivity:

Společnost Pawlowski AG v prosinci informovala o svém záměru zahájit s
Českou republikou u Mezinárodního rozhodčího soudu ve Washingtonu
arbitráž. Švýcarská společnost se tak rozhodla poté, co Ministerstvo financí
odmítlo požadované mimosoudní vyrovnání zhruba ve výši 2,6 miliardy korun.
Ministerstvo totiž považuje požadovaný nárok kvůli investici do výstavby
obytného projektu Benice v Praze jako neoprávněný. Nicméně žádné oznámení
o zahájení arbitráže dosud neobdrželo. I tak v tuto chvíli čelí Česká republika
dvanácti mezinárodním arbitrážím, tedy dosud nejvyššímu počtu.
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