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AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Velká novela zákona o
obchodních korporacích

Aktuálně

HDP klesne o 7,5 procent, pokud Česko nestihne druhá
vlna, míní banky
Česká bankovní asociace v nové prognóze očekává, že hrubý domácí produkt
letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5 procenta. Příští
rok by se pak měla ekonomika vrátit k růstu 5,3 procenta, informovala
asociace ve čtvrtek na tiskové konferenci. Odhad nicméně nepočítá s
případným zhoršením situace. Aktuální prognózy České bankovní
asociace(ČBA) nepočítají s případnou další vlnou pandemie na podzim, ani s
opakováním plošných opatření proti šíření koronavirové nákazy v případě, že
by se počet nakažených razantně zvyšoval.
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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
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.

Místo konání akce:
budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Cílem dvoudenního semináře
je systematicky provést
účastníky nejdůležitějšími
změnami, které novela
přinese, vysvětlit podstatu
jednotlivých nově upravených
či zavedených institutů a
vyložit, kde novela pouze
stvrdí dosavadní praxi, resp.
výklad již stávajícího znění
zákona, a kde bude její
účinnost naopak znamenat
posun oproti dosavadní
úpravě. Zvláštní pozornost
budou lektoři věnovat
změnám, které se dotknou
společnosti s ručením
omezeným a akciové
společnosti.
Lektor:
JUDr. Petr Šuk
JUDr. Petr Čech,Ph.D.,
LL.M.
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Více o události naleznete zde.

Judikatura

KdoTomáš Sokol: Teritorialita exekutorů se rovná hazardu s majetkem věřitele
„Pro současný spor, v některých chvílích by bylo možné říct i „boj“ o to, zda má být zavedena teritorialita
exekutorů, jsou charakteristické dvě věci. Jednak je to střet zcela iracionálních a ničím, zdůrazňuji ničím,
nepodložených tvrzení na straně jedné, s velmi racionálními a podloženými námitkami na straně druhé. A
jednak velmi jednostranná interpretace tohoto sporu v médiích, pokud se v nich vůbec něco objeví,“ tvrdí
JUDr. Tomáš Sokol, advokát a místopředseda ČAK.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Nakládání a správa nemovité věci v podílovém
spoluvlastnictví

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Právní úpravě podílového spoluvlastnictví nemovité věci v zákoně č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) se s účinností od 1. 7. 2020
opětovně dostalo změny v podobě omezení předkupního práva podílových
spoluvlastníků. V souvislosti s novelou předkupního práva podílových
spoluvlastníků k nemovité věci tento článek shrnuje i další instituty nakládání
a správy nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví.

Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR

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