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Aktuálně

Aktuální problémy při aplikaci některých ustanovení zákona
o zadávání veřejných zakázek
Situace ohledně veřejných zakázek není a nikdy nebude jednoduchá. Projít
veřejnou zakázkou, připravit ji nebo podat nabídku je proces velmi náročný,
administrativně i psychicky. S přicházející elektronizací je proces ještě
náročnější, než jak jsme ho chápali doposud. Je to především proto, že je to
nové a tedy o to složitější. Pro dnešní den jsem si vybrala tři témata, která
považuji aktuálně za nejvíce problematická.
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Nové knihy

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování
účetní závěrky statutárním auditorem - 3. vydání
Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními
auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České
republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou
značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem.
Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli
představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady
bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury
auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces
auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost
auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na
straně druhé.

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Pracovní smlouvy - jak jim
porozumět a nechybovat v
nich v kontextu nového
občanského zákoníku
13.09.2017 od 9:00 - 15:00
hodin v Praze
Poradce v oblasti pracovního
práva a zákoníku práce,
lektorka kurzů v oblasti
pracovněprávní legislativy s
dlouholetou praxí v oblasti
řízení lidských zdrojů a
personalistiky na straně
zaměstnavatelů, vede
nejčtenější pracovněprávní
poradnu na českém internetu.
Lektor: MgrDana Blažková
Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Krátké pozastavení nad naléhavostí věci v případě podání ústavní stížnosti
Až na některé výjimky stanovené v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen „zákon
o Ústavním soudu“) rozhoduje Ústavní soud o ústavních stížnostech podle data jejich nápadu. Zákon o Ústavním
soudu ovšem ve svém § 39 zakotvuje možnost rozhodnout o ústavní stížnosti přednostně i mimo zákonem
stanovené výjimky, a to za předpokladu, že se jedná o naléhavou věc. Jaké podmínky musí být pro naplnění
požadavku naléhavosti věci splněny? V jakých případech rozhoduje zpravidla Ústavní soud přednostně?
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Odklad zrušení spoluvlastnictví na základě rozhodnutí
soudu
Podle ust. § 1140 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat, čili s někým
vlastnit dohromady nějakou věc. Spoluvlastník může dle ust. § 1140 odst. 2
občanského zákoníku kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze‐li
předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Novým
institutem, který zavedl občanský zákoník, je odklad zrušení spoluvlastnictví.
Tento příspěvek se bude zabývat ust. § 1155 občanského zákoníku, jehož
smyslem je odklad zrušení spoluvlastnictví na základě rozhodnutí soudu.

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Užitečné odkazy - právo:

celý článek »

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení

Inzerce

Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
tel.: +420 545 242 592 | e-mail: account@urmr.cz | web: www.urmr.cz

Tento newsletter je rozesílán všem obchodním partnerům společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.
(Pokud máte poštu přesměrovanou, uvádějte prosím výchozí adresu.)

