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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Nový registr smluv v praxi
– jeho aplikace od 1. 7.
2016 a legislativní změny

Aktuálně

Výpis z Centrální evidence exekucí nově i na České poště
Nově mohou občané od 1. července 2016 získat výpis z Centrální evidence
exekucí i na pobočkách České pošty, které disponují Czech POINTy. Za jednu
stranu výpisu si lidé zaplatí standartních 50 Kč. Zajisté se tak zvýší
dostupnost informací o konkrétních exekučních řízení. Tedy například to, zda
byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce nebo který soudní exekutor byl
pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná nebo
třeba kdy byla exekuce nařízena či zda byla exekuce pravomocně odložena či
zastavena.
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Nové knihy

Zveřejňování obchodních korporací
Nová publikace nakladatelství Wolters Kluwer, kterou autor
věnoval problematice zveřejňování účetních informací.
Kniha komplexně popisuje metodiku sestavení účetní
závěrky za období 2016 z pohledu mikro, malých, středních

Seminář se pod vedením
lektora Mgr. Františka Korbela,
Ph.D. bude věnovat zejména
prvním zkušenostem s
aktuální a novou povinností
zveřejňování smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv,
dále uveřejňování těchto
smluv a o samotném registru
smluv – zákonu o registru
smluv – který nabyl účinnosti
1. července.

Více o události naleznete zde.

a velkých účetních jednotek. Dále pojednává o principech
hodnocení finanční výkonnosti účetních jednotek a jako
první kniha v České republice do detailu popisuje
problematiku integrovaného výkaznictví, které je využitelné
u velkých účetních jednotek. Celá publikace navíc obsahuje
mnoho praktických i reálných příkladů, díky nimž lze
analyzovanou problematiku lépe pochopit.

v budově ČS VTS, Praha 1,
Novotného lávka 5
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Právní téma

Aktuální problémy české justice podle názoru JUDr. Pavla Rychetského
Předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský na odborném kongresu Právní prostor 2016 poukázal na
nutnost totální revize dosavadní soustavy obecných soudů, kdy podle jeho slov není nutné pouze zavedení
třístupňové soustavy, tedy v prvním stupni soudy nalézací, v druhém stupni soudy apelační a nejvyšší soud jako
výlučně kasační soud, ale odstranění celkové výrazné asymetrie mezi soudy, kdy soustava už dávno nekopíruje
územně správní uspořádání státu. Jako další z problémů následně uvedl otázku výběru, vzdělávání a kariérního
postupu soudců, například absence celoživotního vzdělávání soudců nebo absence reálné perspektivy
budoucího uplatnění asistentů soudců, jakožto i jejich špatné odměňování . Problém je podle něj i v přiřazování
čerstvých soudců nebo rozhodování pouze tříčlennými senáty na všech vyšších stupních.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Judikatura

Zpětná účinnost právních předpisů v rámci rozhodčího řízení

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů

Z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 2001/2014 ze dne
25. 2. 2016 vyplývá, že je‐li smyslem řízení o zrušení rozhodčího nálezu umožnit
dotčené straně uplatnit existenci vad, jimiž trpělo řízení před rozhodci ad hoc i
řízení před stálým rozhodčím soudem, příčí‐li se takové vady základním
zásadám, na nichž spočívá rozhodčí řízení, potom v zejména v zájmu právní
jistoty nelze skončená rozhodčí řízení napadat v řízení o zrušení rozhodčího
nálezu z důvodů zavedených až po tomto okamžiku, v lhůtách nově zavedených
či bez ohledu na ně.
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Užitečné odkazy - právo:

celý článek »

Justice.cz
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