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Pracovně právní novinky
pro rok 2017

Aktuálně

Registr smluv odolává kritice politiků
Razantní poslanecký útok na registr smluv se odkládá. Podle nejnovějších
informací zákonodárci neokleští registr tak, jak hrozilo. Zatím do registru
smluv musí posílat uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun všechny státní a
veřejnoprávní instituce, kraje a také státní podniky i právnické osoby, ve
kterých má většinovou účast stát nebo kraje. V této chvíli je na stole přes
dvacet návrhů výjimek, které by se týkaly smluv mnoha institucí a firem. Šlo
by o státní podniky, obchodní korporace s většinovou účastí státu či kraje.
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Nové knihy

Musíš znát... Exekuční a insolvenční právo
Tato kniha poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější
judikatury exekučního a insolvenčního práva za období let

Školení se nebude věnovat
jen obsáhlé novele zákoníku
práce – zvláště co se týče
agentur práce, nebo v oblasti
zaměstnávání cizinců či
pracovnělékařských služeb.
Pozadu však nezůstala ani
judikatura se značným
dopadem na naši každodenní
praxi. V neposlední řadě si
popovídáme o výhledech pro
rok 2017.
Lektorkou je JUDr. Nataša
Randlová, Ph.D., zakladatelka
Randls Training a partnerka
advokátní kanceláře Randl
Partners
Více o události naleznete zde.

2014 a 2015. Pro snazší pochopení rozebírané
problematiky je každé heslo vybaveno autorským
komentářem a usouvztažněno se související judikaturou,
aby vynikly širší souvislosti a celkový kontext. Svazek je
vybaven rovněž takzvaným ústavním vhledem, tj.
důležitými rozhodnutími Ústavního soudu v oblasti
exekučního a insolvenčního práva za sledované období.

13.12.2016 od 9 hod. ve
školícím centru Randls
Training, Tetris Office
Building, Budějovická
1550/5a, Praha
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Judikatura

Rozhodčí řízení a promlčení
Nejvyšší soud České republiky se ve svém Rozsudku ze dne 30. 06. 2016 sp.zn. 29 ICdo 41/2014 vyjádřil k
rozhodčímu řízení a promlčení. Dokud exekuční soud v exekučním řízení, případně insolvenční soud v
incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky,
jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno posuzovat promlčení nároků z něj plynoucích jako
u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Novela insolvenčního zákona omezí práva věřitelů

Archiv newsletterů

Brzy opustí Poslaneckou sněmovnu velká novela insolvenčního zákona, která
mění některá pravidla pro vymáhání dluhů a správu korporací. První změna se
týká takzvané insolvenční turistiky. Jde o situaci, kdy dlužník změní své sídlo
krátce před zahájením insolvenčního řízení a přesune se do příslušnosti jiného
soudu. Může mu jít o to, aby zmátl věřitele, kteří si nevšimnou soudního řízení v
jiném kraji a zmeškají lhůtu pro přihlášení pohledávky.

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
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Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz

Inzerce

Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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