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Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

zpravodaj

Změny v právní úpravě svěřenského fondu I.
OBSAH SERIÁLU:
Co je Espacenet?

č. 265

Jak chránit průmyslový design
průmyslový vzor
č. 266
Předvánoční varování - nenechte se
napálit!
č. 267
Poděkování partnerům za přípravu
odborných článků a čtenárům za
přízeň
č. 268
Novely zákonů ovlivňující
podnikatele v roce 2017

č. 269

Nový protikuřácký zákon
č. 270
Novela zákona o obchodních
korporacích
č. 271
Předkupní právo ke
spoluvlastnickému podílu na
nemovité věci.
č. 272
Dnešní článek:
Změny v právní úpravě svěřenského
fondu I.
č. 273
Příští článek:
Změny v právní úpravě svěřenského
fondu II.
č. 274

V prosinci minulého roku došlo ke schválení a vyhlášení zákona
novelizujícího občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob a další související předpisy, který mimo
jiné přináší podstatné změny v oblasti úpravy svěřenských fondů.
Svěřenské fondy budou muset být nově vedeny v evidenci, čímž
dochází k určitému omezení anonymity tohoto institutu. Změny v
právní úpravě se promítnou již v otázce vzniku svěřenského fondu. Ten
dále nevzniká, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě,
ale nově vzniká teprve dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.
Výjimku tvoří svěřenské fondy zřízené pořízením pro případ smrti,
které vznikají smrtí zůstavitele a do evidence se zapisují následně.
K podání návrhu na zápis do evidence svěřenských fondů, stejně jako
změny nebo výmazu zápisu, je oprávněn správce svěřenského fondu.
Vedením evidence svěřenských fondů budou pověřeny krajské soudy,
podobně jako u veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
Ustanovení novely týkající se evidence svěřenských fondů nabývají
účinnosti dne 1. 1. 2018. Svěřenské fondy, které vznikly nebo vzniknou
před tímto dnem, musí být zapsány do evidence svěřenských fondů
nejpozději do 1. 7. 2018, pokud nebude zápis včas proveden, správa
svěřenského fondu zaniká.

Akreditiv

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně

vzor

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal, advokátní kanceláří, s.r.o.

