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Insolvenční řízení ve
světle aktuální judikatury

Aktuálně

Zmapovat konkurenci bude možné na dotaz úřadu
Živnostenské úřady mají v budoucnu na žádost podnikatelů i fyzických osob
sestavovat seznam všech podnikatelů v dané oblasti. Návrh novely
živnostenského zákona, který předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu,
schválila vláda a míří do sněmovny. Novela má také snížit administrativní
zátěž podnikatelů. Ti by už neměli mít povinnost hlásit nové údaje o členech
ve svém vedení zvlášť na živnostenské úřady a do obchodního rejstříku.
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Nové knihy

Podnikové finance v teorii a praxi
Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které
respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí
s přihlédnutím ke specifikům České republiky zejména v
oblasti základních právních forem podnikání, majetkové
struktury podniku, finančních zdrojů, zrušení a zániku
podniku. Druhé vydání publikace je určeno široké odborné
veřejnosti, která v ní najde nejen zajímavé teoretické, ale i
praktické poznatky týkající se oblasti řízení podnikových
financí.

09.02.2017 od 9 hod. v
budově ČS VTS, Novotného
lávka5, Praha 1
Výklad se soustředí neobecné
části insolvenčního zákona.
Cílem je seznámit účastníky
se zkušenostmi získanými při
aplikaci insolvenčního zákona
v jeho aktuálním znění,
zejména pak s aktuálními
výkladovými problémy a s
aktuální judikaturou, rovněž s
přihlédnutím k úpravě
obsažené v Parlamentem ČR
projednávané novele
insolvenčního zákona
(sněmovní tisk 785) a v
návrhu další novely
insolvenčního zákona, jež byla
v říjnu 2016 předložena do
připomínkového řízení.
Lektorkou je JUDr. Jolana
Maršíková.
Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Incidenční spory a promlčení
Nejvyšší soud České republiky se ve svém Rozsudku ze dne 30. 09. 2016 sp.zn. 29 ICdo 74/2014 vyjádřil k
incidenčním sporům a promlčení. Uplatnění námitky promlčení pohledávky není uplatněním skutkové námitky
nýbrž námitky právní. Ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona tak jde o námitku, jejímž
prostřednictvím nelze účinně popřít přihlášenou vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným
rozhodnutím příslušného orgánu. To platí bez zřetele k tomu, že bez vlastního výkonu tohoto práva není možné
promlčení pohledávky zohlednit.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Profesionál musí nést zodpovědnost za špatnou radu

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů

Náhradu za škodu způsobenou špatnou radou nebo informací mohou lidé
vymáhat po profesionálech už třetím rokem. Odpovědnost nese kdokoliv, kdo
vystoupí jako odborník a za svoji radu si vezme odměnu. Novinka měla
dopadnout na nepoctivé finanční poradce. Zatím jim ale přinesla jen víc
papírování. Rozlišení na radu a doporučení je jedno z mála, které v novém
zákoně o spotřebitelském úvěru přenáší odpovědnost více na spotřebitele.

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
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Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz

Inzerce

Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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