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Aktuálně
Zápisy do obchodního
rejstříku

Novela insolvenčního zákona byla schválena
Novelu insolvenčního zákona vláda schválila na konci března a dala tím šanci
na zjednodušení procesu oddlužení či zvýšení míry ochrany před praktikami
podvodných oddlužovacích společností, nebo alespoň tyto výsledky si
Ministerstvo spravedlnosti od novely slibuje. Dalším ze záměrů je například
omezení tzv. šikanózních návrhů a přesunutí části agendy soudů na samotné
insolvenční správce. V neposlední řadě novela zavede zcela nové parametry
dohledu právě nad insolvenčními správci, kdy Ministerstvo spravedlnosti bude
mít efektivnější systém správního trestání, než-li doposud.
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Nové knihy

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku
Monografii, která zpracovává přes tisíc rozhodnutí, vydalo
nakladatelství Wolters Kluwer. Cílem autorů byla publikace,
která odpoví na otázku, jak se vypořádat s dosavadní
judikaturou v rámci platnosti nového občanského zákoníku
a pomůže se v rozsáhlé judikatuře orientovat. Jednotlivá
rozhodnutí jsou zde koncipována do rejstříků podle
různých kritérií, dále jsou zde například autory

11. 4. 2016 od 9.00 hod
budova ČS VTS, Novotného
lávka 5, Praha 1

Cílem semináře, pod vedením
JUDr. Petra Šuka, je
zmapování dosavadní praxe
zapisování obchodních
korporací do obchodního
rejstříku a změn těchto
zápisů. Dále poskytnutí
přehledu dosud vydaných
rozhodnutí či stanovisek
vyšších soudní, blíže vyložit
závěry v nich uvedené,
poukázat na nejasnosti ve
výkladech a rozebrat možnosti
jejich řešení.

Více o události naleznete zde.

komentována a doplněna o informaci zda jsou či nejsou
použitelná po rekodifikaci.
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Právní téma

Návrh na nový zákon o náhradě škody z porušení hospodářské soutěže
Speciální zákon, který by měl umožnit subjektům poškozeným zakázanou dohodou žádat náhradu škody,
navrhuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Náhradu škody
plynoucí z nesoutěžního jednání sice doposud upravuje občanský zákoník, ovšem podle Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže je stávající úprava nedostatečná a pouze její doplnění nepovažuje za vhodné. Návrh
nového zákona obsahuje jedenáct paragrafů, které mimo jiné upřesňují postupy pro náhradu škody
způsobenou několika osobami, náhradu škody způsobenou malým či středním podnikem. Dále návrh stanovuje
například pětiletou promlčecí lhůtu nároků plynoucích z porušení hospodářské soutěže či upravuje použití spisů
z řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a důkazů v nich uvedených.
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Judikatura

Podpis na plné moci doručované datovou schránkou

Naše služby a aktivity:

Z Rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 255/2015 ze dne 19. 1. 2016
vyplývá, že plná moc v podobě elektronického dokumentu, jež je připojena k
podání, doručovaného prostřednictvím datové schránky zmocněnce, musí být
podepsána přímo zaručeným elektronickým podpisem samotným zmocnitelem,
nebo se musí jednat o výstup autorizované konverze, tedy z podání musí po
otevření přiložené plné moci vyplývat buď elektronický podpis zmocnitele,
nebo ověřovací doložka autorizované konverze dokumentů.
Celý text judikátu si můžete přečíst zde.
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