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Praktické zkušenosti s
aplikací novely
insolvenčního zákona

Aktuálně

Pacht obchodního závodu dlužníka a jeho důsledky pro
věřitele
Propachtoval Váš dlužník svůj obchodní závod? Jaký vliv má pacht závodu na
Vaši pohledávku a jak ji můžete co nejúčinněji vymoci a na kom? Na tyto otázky
odpovídáme v tomto stručném příspěvku (záměrně se zde nevěnujeme
specifické otázce převodu činnosti zaměstnavatele).
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravuje pacht jako dočasné užívací a
požívací právo k věci cizí za pachtovné či za poměrnou část výnosu z věci. Do
českého právního řádu se tento právní institut vrátil s účinností od 1. ledna 2014
po poměrně dlouhé době. Před rekodifikací existoval podobný institut nájmu
podniku upravený v § 488b a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
jeho právní účinky však nebyly totožné s účinky pachtu závodu.
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18.04.2018
9.00 - 13.00
Grandhotel Brno
Benešova 18-20, 657 83
Brno
Seminář bude zaměřen na
zkušenosti insolvenčních
soudů a insolvenčních správců
při aplikaci novely
insolvenčního zákona
provedené zákonem č.
64/2017 Sb. v praxi, a to
zejména při řešení úpadku
dlužníka oddlužením.
Probírány budou i další
aplikační problémy a aktuální
judikatura.
Lektor:
JUDr. Jolana Maršíková

Nové knihy

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim. Komentář - 2. vydání
Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání
komentáře reaguje na legislativní změny, které byly
zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní
odpovědnosti právnických osob byly zásadně změněny, a
to jak z pohledu výčtu trestných činů, kterých se může
právnická osoba dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti
trestných činů právnickým osobám. Zásadní novinkou je
pak i nová právní úprava vyvinění se z trestní
odpovědnosti právnických osob a nová právní úprava
správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Než přijmete funkci člena statutárního orgánu, dobře si to rozmyslete
Než se rozhodnete přijmout funkci člena statutárního orgánu, dobře si to rozmyslete a zjistěte si, jaké
povinnosti z toho pro vás vyplývají. Finanční úřad s vámi nebude mít slitování a policie také ne. Nikdo není
dokonalý, ale jednatel nebo člen představenstva by podle představ zákonodárců dokonalý být měl. Měl by být
schopným manažerem, zároveň by se měl bezchybně orientovat v platné právní úpravě a navíc by mu neměly
chybět znalosti v oboru, v němž podniká společnost, kterou vede. Svou funkci musí vykonávat kvalifikovaně a
informovaně, ke společnosti musí být loajální, musí si počínat s péčí řádného hospodáře. Jakmile to nečiní,
koleduje si nejen o nespokojenost a finanční postih ze strany společníků či akcionářů, ale také o možné trestní
stíhání.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

EXEKUTORSKÁ KOMORA MÁ NOVÉ VEDENÍ, DO ČELA JDE
PLÁŠIL

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů

Znáte to, celkem rutinní schůzka s klientem se může změnit během okamžiku v
srdcervoucí drama. Jedno takové jsme zažili (lépe řečeno náš klient) zrovna
nedávno. Vše začalo v podstatě nevinnou otázkou. Vy jste změnili jednatele?
Ne, odpověděl klient překvapeně. To bych o tom jako společník a jediný
jednatel musel přece vědět [smích]. Humor však našeho klienta vzápětí přešel,
když nahlédnutím do obchodního rejstříku zjistil, že se mu do společnosti cca
před týdnem infiltroval nezvaný host.

Vzory rozhodčích doložek
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Užitečné odkazy - právo:

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

Justice.cz

Inzerce
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