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Jak jednat za obchodní
společnost

Aktuálně

Mnoho exekutorů končí
Vize snížení exekutorského tarifu podle návrhu Ministerstva spravedlnosti i
náklady na nevymahatelné exekuce přiměly mnoho exekutorů v úřadu
skončit. Do konce srpna 2016 eviduje od počátku roku Exekutorská komora
ČR (EKČR) eviduje již 11 případů soudních exekutorů, kteří se rozhodli ukončit
svou činnost. V minulém roce přitom za celých 12 měsíců skončili exekutoři
pouze tři. Exekutoři ústy své profesní komory upozorňují, že jim přibývají
nové povinnosti, zvyšují se nároky na jejich práci.
celý článek »

Nové knihy

Internet, informační společnost a autorské právo
Autorské právo je jedním z těch právních odvětví, které se
v souvislosti s rozvojem internetu dostalo do popředí

Cílem semináře je detailně
seznámit účastníky s novou
úpravou jednání za
(především kapitálové)
obchodní společnosti,
zmapovat sporné výkladové
otázky a nabídnout jejich
řešení. Právní úprava jednání
za obchodní společnosti
vyvolává řadu otázek, na
jejichž řešení nejednou závisí
osud smluv či jiných právních
jednání, do nichž obchodní
společnosti vstupují.
Lektorem semináře bude
předseda senátu
občanskoprávního a
obchodního kolegia Nejvyššího
soudu JUDr. Petr Šuk

zájmu celé globální informační společnosti. K pochopení
toho, jaké jsou to faktory a jak ovlivňují porušování
autorských práv online, však není dostačující pouhá znalost
teritoriálních či mezinárodních právních pravidel ovládajících
autorské právo, ale také znalost a pochopení ekosystému,
ve kterém k online porušování autorských práv dochází.
Pouze komplexní znalost celé problematiky umožňuje vidět
ucelený obraz.

16. 10. 2016 od 9 hod. v
budově ČS VTS, Praha 1,
Novotného lávka 5

Více o události naleznete zde.

celý článek »

Judikatura

Nekalá soutěž
Nejvyšší soud České republiky se ve svém Rozsudku ze dne 26. 04. 2016 sp.zn. 23 Cdo 3415/2014 vyjádřil k
ochraně proti nekalé soutěži. Jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalosoutěžním, proti
němuž se dotčený má právo bránit, může být i užití zapsané ochranné známky. Vzhledem k tomu, že národní
známkové právo vychází ze směrnic Evropské unie a že na stejných principech je založeno i nařízení Rady (ES) č.
207/2009, o ochranné známce Společenství, lze tento závěr plně aplikovat i na ochrannou známku Společenství.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Čech se stal prezidentem Mezinárodní advokátní komory

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů

Martin Šolc byl zvolen prezidentem Mezinárodní advokátní komory. Je to
zakládající partner české advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Mezinárodní
advokátní komoru, největší světovou organizaci v oboru advokacie, povede od
1. ledna 2017 první zástupce zemí střední a východní Evropy. Šolc byl do funkce
zvolen na výroční konferenci ve Washingtonu. Šolc, který působí od roku 2015 v
roli viceprezidenta IBA, bude v letech 2017–2018 zastávat jednu z
nejvýznamnějších advokátních pozic na světě.
celý článek »

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz

Inzerce

Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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