NEWSLETTER

07 | 17

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Budoucnost právní
profese a současné výzvy
na globální úrovni

Aktuálně

Co (z)bude z registru smluv
Z registru smluv mohou vypadnout smlouvy za miliardy korun. Poslanci v
únoru schválili, aby v databázi povinně zveřejňovaných smluv nebyly státní
podniky, městské a krajské firmy nebo Česká televize a Český rozhlas. Boj o
výjimky začal kvůli národnímu podniku Budějovický Budvar, který si stěžoval,
že ho registr smluv znevýhodňuje. Kritikům poslaneckých výjimek vadí, že po
novele bude registr vykostěný.
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Nové knihy

Ukončení podnikání
Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře
podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení
podnikání, tak konkrétními příklady, jakými lze
podnikatelskou činnost ukončit, případně ukončení
zabránit. Hlavním účelem knihy je, jak autoři zmiňují v jejím
závěru, obsáhnout z jakých důvodů k ukončení podnikání
dochází. Publikace však může posloužit i jako pomůcka
podnikatelům, kteří se teprve rozhodují, zda mají začít v
určitém oboru podnikat.

11.07.2017 od 18:00 hodin v
Praze
V úterý 11. července 2017 se
bude konat panelová diskuze
u příležitosti letních škol
European Centre for Career
Education. Představí se čtyři
experti, kteří budou hovořit o
budoucnosti právní profese a
současných výzvách na
globální úrovni. Přednášky
budou zaměřeny na mladší
generaci právníků. Jsou
koncipovány tak, aby mohli
načerpat informace od lidí,
kteří mají už léta zkušeností
na nejvyšších pozicích.
V panelové dsikusi se
představí například Richard
Bacek z firmy Siemens.
Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Náhrada škody zaměstnancem
Nejvyšší soud České republiky se ve svém usnesení ze dne 12. 04. 2017 sp.zn. 31 Cdo 2764/2016 vyjádřil k
náhradě škody zaměstnancem. I když organizační složky státu vykonávají za stát práva a povinnosti z
pracovněprávních vztahů, je tu rozhodující, že pouze obhospodařují majetek, který vlastní stát. V souvislosti s
tím může vzniknout újma na majetku pouze státu a nikoliv organizační složce státu.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Ochrana dat

Archiv newsletterů

Společnosti musí najít způsob, jak ochránit citlivé informace. Blíží se evropské
nařízení s dopadem jako EET. Na nařízení známé pod zkratkou GDPR (General
Data Protection Regulation), které začne platit za necelý rok, by se už firmy
podle odborníků měly intenzivně připravovat. Evropská unie chce zvýšit práva
spotřebitelů a sjednotit praxi mezi členskými státy, jak nakládat s citlivými
osobními údaji.

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

Inzerce

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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