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Zadávání veřejných
zakázek prostřednictvím
NEN

Aktuálně

Vláda v září dostane další analýzu k zajišťovacím příkazům
Praha 24. července (ČTK) - Vláda v září dostane další, podrobnější analýzu
toho, jak Finanční správa využívá zajišťovacích příkazů. Vypracována by měla
být do konce srpna a měla by obsahovat podrobnější statistiky z letošního
roku. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Bohuslav
Sobotka (ČSSD).
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Nové knihy

Age management v organizacích
Hlavním cílem monografie je prezentovat ucelenou aktuální
teorii k age managementu společně s propojením s
výstupy z provedených primárních výzkumů v dané oblasti
a je nejen výborným studijním materiálem pro tuto
problematiku, ale umožňuje i důkladné seznámení s ní.
Publikace je určena personalistům, manažerům organizací,
pracovníkům personálních agentur, studentům
ekonomických a společenských směrů zabývajících se
lidským faktorem i všem ostatním, pro které je
problematika uchování znalostí aktuální, potřebná nebo
zajímavá.

12.09.2017 od 9:00 - 18:00
hodin v Praze
Zadávání veřejných zakázek
prostřednictvím
elektronického nástroje NEN,
které se stane pravděpodobně
povinností pro některé
zadavatele veřejných
zakázek, budí často obavy a
pochybnosti. Na našem
semináři, věnovanému tématu
zadávání veřejných zakázek
prostřednictvím NEN, se ryze
praktickou cestou pokusíme
uvedené obavy odstranit.
Lektor: Mgr. Michal Čermák
Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Insolvence a soudní poplatky
Nejvyšší soud České republiky se ve svém usnesení ze dne 30. 03. 2017 sp.zn. 33 Cdo 2055/2015 vyjádřil k
insolvencím a soudním poplatkům. Jestliže úmyslem zákonodárce bylo postavit na roveň insolvenčního správce
a dlužníka s dispozičním oprávněním, který usiluje o sanační způsob řešení svého úpadku, tj. oběma přiznat
osvobození od soudních poplatků ke stejnému okamžiku, potom – se zřetelem k tomu, že insolvenční správce
je do funkce instalován zásadně až v souvislosti se zjištěným úpadkem – není rozumného důvodu přiznat
dlužníku s dispozičním oprávněním postavení subjektu osvobozenému od soudních poplatků dříve než
insolvenčnímu správci. Rozhodujícím okamžikem je tedy okamžik, kdy je zjištěn úpadek (hrozící úpadek)
dlužníka.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Neexekuční činnost exekutorů

Archiv newsletterů

Jedna z činností exekutorů je i poskytování právní pomoci, proto jsou v § 2
zákona o advokacii mezi osobami oprávněnými poskytovat právní pomoc
uvedeni vedle advokátů též notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci a
daňoví poradci. Dále mezi další činnost exekutorů patří provádění autorizované
konverze dokumentů nebo příjem úschov, nikoli pouze v souvislosti s
exekučním řízením, ale s každým jiným, například správním. V praxi se jedná
nejčastěji o depozitum finančních prostředků při uzavření kupní smlouvy o
prodeji nemovitých věcí.
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