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Aktuálně

Změny v insolvenčním zákoně
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán plánuje změny zákona k zastavení tzv.
neprůhledných úpadků. Podle plánu by změny měly začít platit od příštího
roku. V zákoně by se měla například objevit podmínka, že úpadek se bude
řešit v tom kraji, kde firma sídlila posledních šest měsíců, čímž by se zamezilo
dosavadní rozšířené praxi, kdy se společnosti těsně před vyhlášením
isnolvence z nejasných důvodů účelově stěhují. Dále ministr navrhuje, aby
jeho úřad mohl trestat insolvenční správce nebo zavedení povinnosti ukládat
dokumenty založené v insolvenčním rejstříku do strojově čitelné podoby,
namísto nynějších naskenovaných dokumentů.
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Nové knihy

Odměna advokáta, komentář
Komentář nakladavatelství Wolters Kluwer od kolektivu
autorů pro advokátní tarif a související otázky rozebírá
problematiku nákladů v občanském soudním řízení a
vyplňuje tak dosavadní mezeru mezi komentáři v této
oblasti. Komentář komplexně analyzuje právní úpravu
odměňování, včetně úpravy odměňování rozhodců a
insolvenčních správců. Stává se tak důležitým pomocníkem
advokátů, soudců, notářů, rozhodců či insolvenčních
správců, zároveň však dokáže posloužit odborné i laické
veřejnosti.

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Povinnosti a rizika pro
jednatele, statutární
ředitele, členy
představenstva, správní
či dozorčí rady, ale i
společníky, akcionáře a
další osoby
22. 2. 2016 od 9.00 hod
budova ČS VTS, Novotného
lávka 5, Praha 1
Seminář se podrobně zaměří
na ustanovení i praktické
dopady nového civilního
práva, které se týkají
povinnosti členů volených
orgánů společnosti, dále
společníků či akcionářů a
dalších osob, jejich
odpovědnosti za porušení
těchto povinností i ručení za
dluhy společnosti. Přednášející
neopomene také poznatky
nabyté za dobu účinnosti nové
právní úpravy či významná
soudní rozhodnutí z této
oblasti.
Lektorem semináře je JUDr.
Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Více o události naleznete zde.
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Stanoviska

Stanovisko Nejvyššího soudu sp.zn. Cpjn 204/2015 ze dne 13. 1. 2016
Nejvyšší soud se ve svém nedávném stanovisku vyjádřil k některým ze sporných otázek v rámci zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Například se vyjádřil k otázce podřízení
společností zákonu o obchodních korporacích, kdy dvouletou lhůtu pro podřízení dle § 777 ZOK označil pouze za
lhůtu pořádkovou a zákonu se tedy mohou společnosti dále podřizovat i po uplynutí této lhůty. Ve stejné
otázce Nejvyšší soud podpořil smluvní volnost, takže i společnosti nepodřízené ZOK jako celku mohou využívat
nové instituty v něm obsažené. Dále se soud vyjádřil například k nutnosti úředně ověřených podpisů u určitých
smluv či sjednotil dosavadní rozporuplnou praxi ohledně zapisování údajů do obchodního rejstříku, i když v této
otázce stanovisko odporuje již zaběhnuté praxi.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Překážka věci rozsouzené ve vztahu k rozhodčímu nálezu

Naše služby a aktivity:

V rozhodovací praxi se bohužel i nadále objevují judikáty, které přivádí žalobce
do bezvýchodných situací, tedy případy, kdy žalobce měl k dispozici rozhodčí
nález, který však s ohledem na neplatnost rozhodčí doložky nemohl být
způsobilým exekučním titulem, ale současně byl dle soudu prvního stupně i
soudu odvolacího dostatečnou překážkou opětovného projednání věci. Dle
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 23 Cdo 4460/2014 ze dne 30. 9. 2015 by však
mělo z logiky věci platit, že má‐li být vadně vydaný rozhodčí nález „ignorován“ v
rámci výkonu rozhodnutí, respektive exekuce, neměl by současně vylučovat
možnost vydání nového bezvadného exekučního titulu.
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