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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Velká novela zákona o
obchodních korporacích

Aktuálně

Nezákonné svolání valné hromady
Jaká je odpovědnost jednatele za škodu způsobenou nezákonným svoláním
valné hromady? Je jednatel povinen obchodní korporaci nahradit škodu
způsobenou nezákonným svoláním valné hromady spočívající v náhradě
nákladů řízení o vyslovení neplatnosti usnesení přijatých na takto vadně
svolané valné hromadě a v případě že ano, tak v jakém rozsahu? Součástí
péče řádného hodpodáře člena statutárního orgánu je, aby jím svolaná valná
hromada byla svolána v souladu s právními předpisy. V případě, že tomu tak
není, je povinen případnou školu obchodní korporaci nahradit.
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Nové knihy

Společnost s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným
typem obchodní společnosti v ČR. V právní úpravě takovéto
společnosti došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních
korporacích ke změnám, jejichž smyslem je umožnit
společnosti i společníkům pružněji reagovat na vnější vlivy.
Zákon o obchodních korporacích a s ním i občanský zákoník
byly již novelizovány. Význam mnohých ustanovení v právní

Místo konání akce:
HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Cílem semináře je
systematicky provést
účastníky nejdůležitějšími
změnami, které novela
přináší, vysvětlit podstatu
jednotlivých nově upravených
či zavedených institutů a
vyložit, kde novela pouze
stvrdí dosavadní praxi a kde
bude její účinnost naopak
znamenat posun oproti
dosavadní úpravě. Zvláštní
pozornost bude věnována
změnám, které se dotknou
společnosti s ručením
omezeným a akciové
společnosti.
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úpravě těchto s p o l e č n o s t i s e v y j a s n i l d í k y m n o h a
praktickým zkušenostem a soudním rozhodnutím.

Více o události naleznete zde.

celý článek »

Judikatura

Kdo může dostat pokutu za spam?
Jako spam je označováno každé, zejména elektronicky zaslané, nevyžádané marketingové sdělení. Nejedná
se jen o klasický e-mail, ale rovněž o textové zprávy, zprávy v mobilních aplikacích atd. S rostoucím objemem
spamu jako nového fenoménu či součásti reklamy se jej snažila regulovat i Evropská unie. Ta již v roce 2000
vydala směrnici o elektronickém obchodu, která po členských státech vyžaduje minimální harmonizaci mj.
v oblasti pravidel pro elektronicky šířená obchodní sdělení. Jedná se o zejména o určení, komu lze
nevyžádaná obchodní sdělení zasílat (osobám, které k tomu udělily souhlas) a jaké náležitosti musí
obchodní sdělení splňovat (být jasně rozeznatelná, neutajovat identitu odesilatele atd.).
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Startupy a právo: Přednostní práva investorů

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

V článku ze série věnované startupům je nahlíženo na další preferenční
práva, která v některých případech požadují investoři, a to konkrétně
na likvidační preference, přednostní dividendu a na ustanovení „pay-to-play“.
Článek se mimo jiné zabývá úskalími, která jsou s nimi spojena, a to nejen
z hlediska platného práva, ale rovněž upozorňuje na ujednání, jež mohou při
jejich budoucí aplikaci jednostranně znevýhodnit zakladatele startupu. Toto
m ů ž e b ý t v u r č i t ý c h případech vhodné k vyvážení smluvního vztahu
ve prospěch zakladatelů.
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Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení

Inzerce

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.)

