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Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

zpravodaj

Změny v právní úpravě svěřenského fondu II.
OBSAH SERIÁLU:
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
Změny v právní úpravě svěřenského
fondu II.
č. 274
Příští článek:
Změny při zajišťování bezpečnosti
a ochrany zdraví při
práci na stavbě
č. 275

V souvislosti s vyhlášením zákona č. 460/2016 Sb., kterým se
novelizuje občanský zákoník a další související předpisy, bude
zavedena evidence svěřenských fondů. Svěřenské fondy dosud
předmětem žádné veřejné evidence nebyly, zpřístupnění některých
informací o svěřenských fondech veřejnosti je tedy podstatnou změnou
a zásahem do anonymity tohoto institutu. Ne všechny informace, které
budou předmětem evidence svěřenských fondů, budou přístupné
veřejnosti v rámci dálkového přístupu. Veřejné bude zejména označení
svěřenského fondu, jeho účel, den jeho vzniku a zániku, identifikační
číslo a jméno a doručovací adresa svěřenského správce. V neveřejné
části evidence bude uveden vedle účelu také předmět činnosti, případně
podnikání, dále bližší identifikace svěřenského správce, identifikace
obmyšleného, případně způsob jeho určení, identifikace zakladatele
a další údaje. Neveřejné informace budou poskytovány Ministerstvem
spravedlnosti pouze zákonem uvedeným subjektům – např. soudům,
orgánům činným v trestním řízení, správci daně, zpravodajským
službám, Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance,
Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu
a dalším, a to pouze pro účely činností těchto subjektů specifikovaných
zákonem.

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.

