NEWSLETTER

02 | 18

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Jednání (za)
podnikatele/obchodní
společnost

Aktuálně

Návrh na přiznání hlasovacích práv popřenému věřiteli
Jedním ze základních práv věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení je
hlasování na schůzi věřitelů.[1] Věřitelé můžou hlasovat například o odvolání
a ustanovení insolvenčního správce (§ 29 odst. 1 IZ), o ustanovení
věřitelského výboru (§ 56 odst. 1 IZ), za určitých podmínek o způsobu řešení
úpadku (§ 150 IZ) a o přijetí reorganizačního plánu (§ 344 odst. 1 IZ).
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Nové knihy

Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.), 2. vyd. komentář (E-kniha)
Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi
podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého,
kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde
uveden a okomentován pouze stávající zákon o rozhodčím

14.02.2018
9.00 - cca 16.30
budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha
1
Praxe i četná judikatura
dokládají, že řada právních
jednání troskotá na podcenění
základních otázek právní
úpravy jednání (za)
podnikatele, zvláště obchodní
společnost. Seminář si klade
za cíl podrobně provést
účastníky ustanoveními a
praktickými dopady nového
civilního práva, které se týkají
právě těchto stěžejních
otázek.
Lektor:
JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

řízení (s nejnovějšími aktualizacemi), ale je zde uvedena i
předchozí právní úprava, týkající se spotřebitelů, s
podrobným komentářem, přehledně odděleným od úpravy

Více o události naleznete zde.

aktuální.
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Judikatura

Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou insolvenčním správcem
Insolvenční správce je podle insolvenčního zákona povinen při výkonu své funkce postupovat svědomitě a s
odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli
uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před
zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.[1] Jak však postupovat, pokud insolvenční správce své povinnosti
poruší, resp. překročí mantinely zamýšlené citovaným ustanovením a v důsledku takového jednání
insolvenčního správce je způsobena škoda, popřípadě nemajetková újma, ať už dlužníku, věřiteli, či třetímu
subjektu?
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Prokazování skutečného majitele právnické osoby

Archiv newsletterů

Přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“), provedenou zákonem č.
368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), dochází s účinností ke dni 1.1.2018 ke zřízení
nové evidence údajů o skutečném majiteli právnických osob a svěřenských
fondů (dále jen „Evidence“).

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
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Hlídání insolvence - CESR

Inzerce
Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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