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Aktuální otázky v
insolvenčním řízení

Aktuálně

Odůvodnění rozhodnutí z pohledu judikatury Ústavního
soudu
Požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí obecných soudů patří mezi základní
atributy spravedlivého procesu. Přesto je běžnou praxí, že soudy svá rozhodnutí
náležitě neodůvodňují, a zatěžují tak řízení vážnou procesní vadou, což je
důvodem pro napadení rozhodnutí opravným prostředkem. Tento článek
stručně shrnuje dosavadní judikaturu Ústavního soudu k požadavkům na řádné
odůvodňování soudních rozhodnutí.
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Nové knihy

GDPR - Praktická příručka implementace (Balíček - Tištěná
kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)
Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V
této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti
týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti
obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto
nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést
analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani
informace o sankcích v případě porušení povinností
jednotlivými subjekty zpracovávajícími osobní údaje.

15.05.2018
9.00 - 13.00
Hotel Duo,
Teplická 492, 190 00 Praha 9

Obsahem semináře bude:
1.Oddlužení po 1. 7. 2017
2.Uspokojování pohledávek
SVJ v insolvenčním řízení po
1. 12. 2017
3.Uspokojení zajištěného
věřitele v oddlužení ZMP
4.Aktuální insolvenční
judikatura

Lektor:
Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek,
soudce Krajského soudu v
Praze
Více o události naleznete zde.
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Judikatura

K podvodnému ovládnutí firmy stačí jeden zfalšovaný dokument a kolek
Na převod firmy stačí jedna podepsaná smlouva a kvůli nedokonalosti obchodního rejstříku nemusí být ani
pravá. Neblahou zkušenost s tím má realitní skupina Cimex Group, která loni v létě ze dne na den ztratila
kontrolu nad 15 dceřinými společnostmi, mimo jiné například nad sítí ubytovacích zařízení Orea Hotels. Novému
"majiteli" podle zástupců Cimexu stačilo předložit fiktivní smlouvy o převodu dotčených firem. Na jejich
základě pak zřejmě nic netušící notář vyhotovil příslušný zápis o změně vlastníka a následně i jednatele a
všechny nové skutečnosti zapsal do obchodního rejstříku.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Právní režim uznání dluhu vzniklého před 1.1.2014
V naší právní praxi vyvstala otázka, jak naložit s uznáním dluhu (resp. závazku)
vzniklého za staré právní úpravy dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, které bylo učiněno až po 1. 1. 2014, tedy za účinnosti zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ). Jelikož elektronické
informační zdroje se této konkrétní otázce nijak zevrubně nevěnují, museli
jsme se do jejího řešení pustit vlastními silami za pomocí výkladu právních
norem a jejich judikatorní interpretace.
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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: http://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.)

