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Novela insolvenčního
zákona

Aktuálně

25.04.2017 od 9 hod. v hotelu
Duo, Teplická 492, Praha 9

Sankce pro insolvenční správce
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo nová pravidla sankcí pro insolvenční
správce. Od března se mohou za delikty dočkat mnohonásobně vyšších
pokut, než dosud bylo zvykem. Největší dopady lze však očekávat až
začátkem června, kdy ministerstvo bude moci za správní delikt udělit sankci
ve výši až 5 milionů. Účelem zveřejnění metodiky stanovení druhu a výše
sankce podle zákona o insolvenčních správcích je vyšší transparentnost při

Výklad se soustředí na téma
novely insolvenčního zákona,
který změní zákon č.
182/2006 Sb. a na novou
úpravu dalších předpisů
insolvenční praxe.

ukládání trestů, tedy i posílení principu právní jistoty.
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Nové knihy

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017
V kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších
pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok
2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo

Celodenní seminář povedou
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad,
Ph.D. místopředseda
Krajského soudu v Českých
Budějovicích, Mgr. Martin
Richter, Mgr. Jakub Hošek, Mgr.
Jan Benýšek a Mgr. Markéta
Tomášová jako zástupci
Ministerstva spravedlnosti ČR.
Více o události naleznete zde.

potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům,
především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím
pracovníkům podnikatelských subjektů. V publikaci najdete
například sazby a postupy výpočtů ke stanovení výše
daňové povinnosti, daňové odpisy, přehled důchodu, sazby
cestovních náhrad atd.
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Judikatura

Oddlužení a dluhy z podnikání
Nejvyšší soud České republiky se ve svém usnesení ze dne 30. 11. 2016 sp.zn. 29 NSČR 185/2016 vyjádřil k
oddlužení a dluhům z podnikání. Jestliže dlužník, který má dluh z podnikání, z nichž v souladu s ustanovením §
389 odst. 2 insolvenčního zákona vyplývá, že dluh z podnikání nebrání řešení jeho úpadku nebo hrozícího
úpadku oddlužením, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Banky a advokáti by měli poskytovat více citlivých dat

Archiv newsletterů

Ministerstvo financí připravilo novelu daňového řádu, podle níž budou muset
například banky nebo daňoví poradci poskytovat správci daně nové citlivé
informace například o povaze obchodních jednání, kontaktech a vlastnické
struktuře firem. K těmto údajům měl dosud přístup pouze Finanční analytický
úřad. Novela by je zpřístupnila běžné finanční správě. Podle České advokátní
komory změny prolamují mlčenlivost, kterou advokátům ukládá zákon.

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

Inzerce

Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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