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No more “bankruptcy trustees”
Okruh osob oprávněných vykonávat
činnost insolvenčního správce se výrazně
omezil.

Number of persons authorized to act as
insolvency trustees substantially
decreased.

Ke dni 31.12.2009 skončilo přechodné
období stanovené zákonem o insolvenčních
správcích, které umožňovalo výkon této
funkce i osobám, které nesložily
specializovanou zkoušku, neměly
vysokoškolské vzdělání či nesplňovaly
některé další zákonné podmínky.

On 31 December 2009 lapsed an interim
period in the Insolvency Trustees Act that
allowed persons who had not passed
a special examination, had not university
education or had not fulfilled other
requirements, to hold office of insolvency
trustees.

Bývalí správci konkursní podstaty
jmenovaní před 1.1.2010 tak mohou pouze
dokončit případy jim přidělené, nemohou
však být nově jmenováni, ledaže splnili
podmínky stanovené novou právní úpravou.
Insolvenčním správcem nyní může být
ustaven tedy pouze ten, kdo je zapsán
v seznamu insolvenčních správců. Výrazně
se tak zpřísnila kritéria pro výkon tohoto
povolání. Z několika tisíc osob se tak počet
potenciálních správců snížil na o něco málo
více než dvě stovky. Tyto změny mají
přispět k mnohem větší transparenci
insolvenčního procesu a jeho kvalitnějšímu
a rychlejšímu vedení.

Former “bankruptcy trustees” appointed
before 1 January 2010 may only finish
pending insolvency proceedings but they
cannot be appointed to new ones, unless
they fulfil the requirements set by the new
law. From now, a person can be appointed
an insolvency trustee only if listed in the
official registry of insolvency trustees. The
criteria for exercise of this profession have
significantly tightened. The number of
potential trustees decreased from several
thousand to only about two hundred
persons. These changes aim to increase
transparency, quality and swiftness of the
insolvency proceedings.

Insolvenčního správce v řízení jmenuje
předseda insolvenčního soudu (nikoliv
soudce rozhodující daný případ, jak tomu
bylo podle předchozí právní úpravy). Značné
možnosti však insolvenční zákon dává
i věřitelům.

The authority to appoint a trustee in the
proceeding has only the presiding judge of
the insolvency court (not a judge assigned
to the particular case, which was the
previous rule). The creditors also have wide
powers concerning the appointment of the
trustee.

Věřitelé jsou oprávněni na první schůzi
věřitelů konané po přezkumném jednání
odvolat správce jmenovaného soudem
a zvolit jinou osobu, kterou považují za
vhodnější pro daný případ (a která splňuje
zákonem stanovené podmínky). V případě
řešení úpadku dlužníka formou reorganizace
mohou věřitelé stanovenou většinou určit
osobu
insolvenčního
správce
v reorganizačním plánu přijatém před
zahájením insolvenčního řízení. Věřitelé tak
mají značný vliv na průběh insolvenčního
řízení.
Je v zájmu věřitelů aktivně v insolvenčním
řízení vystupovat a zvolit si insolvenčního
správce se zkušenostmi a znalostmi
potřebnými pro řešení konkrétního případu,
který bude svěřenou funkci kvalitně
a zodpovědně vykonávat.

The creditors may on the first meeting of
creditors held after the review meeting
dismiss the trustee appointed by the court,
and may choose a new trustee they consider
better fit for the case (and who fulfils the
requirements set by the law). In
reorganizations, creditors may select the
insolvency trustee in a reorganization plan
accepted before the insolvency proceedings
are initiated. The creditors thus have
important powers to influence the progress
of the insolvency proceeding.
It is in the interest of the creditors to behave
actively and to choose appropriate
insolvency trustee who is sufficiently
experienced and who will perform his tasks
duly and responsibly.
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Advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL. byla
doporučena publikací European Legal
Experts
Mezinárodně uznávaná publikace European Legal Experts ve svém vydání pro rok
2010 doporučila Stanislava Dvořáka a Stanislava Servuse jako experty na oblast
práva obchodních společností a fúzí & akvizic.

Faktury v datových schránkách
Datové schránky je nyní možné používat i mezi soukromými osobami.
Dne 1.1.2010 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických úkonech, která
nově umožňuje prostřednictvím datových schránek zasílat i zprávy mezi
soukromými osobami navzájem. Do 30.6.2010 si však mohou soukromé osoby
datovými schránkami posílat pouze faktury a obdobné žádosti o zaplacení.
Soukromá datová zpráva se doručí až potvrzením adresáta o jejím přijetí
a dosavadní pravidla o doručování datovou schránkou se pro ně nepoužijí.
Odesílání i příjem soukromých datových zpráv je třeba zvlášť povolit v nastavení
datové schránky, odesílání je zpoplatněno.

Judikatura: Náhrada škody vzniklé
společníkovi jednáním statutárního orgánu
Společník není oprávněn žalovat statutární orgán přímo o náhradu škody,
která mu vznikla v důsledku způsobení škody společnosti.
Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozhodnutí dovodil, že společníci nemají
proti jednateli samostatný nárok na náhradu újmy jim vzniklé v důsledku
způsobení škody na majetku společnosti ze strany statutárního orgánu. Odstranění
této újmy se společníci mohou domoci pouze tím, že uplatní jménem společnosti
nárok na náhradu vzniklé škody. Nemohou tak po jednateli požadovat náhradu
škody, která vznikla samotným společníkům a která je svou povahou odvozená od
škody vzniklé na majetku společnosti.
(Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 3663/2008)

Law offices of DVOŘÁK & SPOL.
recommended by European Legal Experts
Internationally recognized publication European Legal Experts (2010
edition) recommends Stanislav Dvořák and Stanislav Servus in the areas of
Corporate Law and M&A.

Invoices in electronic mailbox
The electronic mailboxes may now be used between private parties.
On 1 January 2010 came into force an amendment to Act on electronic acts, which
allowed sending messages via electronic mailboxes between private entities. Until
30 June 2010, only invoices and similar payment requests may be sent through
electronic mailboxes between private entities. The private data message is
delivered only when its receipt is confirmed by the addressee and therefore the
previous rules on delivery by electronic mailboxes do not apply. Sending and
receiving private data messages must be specifically enabled in the electronic
mailbox settings, sending is subject to a fee.

Judgment of the
Supreme Court on
directors’ liability for
damage caused to
shareholders
Shareholder cannot sue directors
(members of statutory body) directly for
damages caused as consequence of damage
suffered by the company.
In its recent decision, the Supreme Court
ruled that the shareholders do not have
a direct action against the director (jednatel)
for damages incurred by the shareholders as
a consequence of the damages caused to the
company by its director. Compensation of the
damage incurred by the shareholders may be
achieved only by pursuing the action on
behalf of the company against the director.
The shareholders are not allowed to claim
from the director damages incurred by the
shareholders which are derived from the
damage caused by the director to the
company.
(Decision of the Supreme Court of the Czech
Republic, Ref. No. 29 Cdo 3663/2008)
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Tento bulletin obsahuje všeobecné informace
o aktuálních právních otázkách, avšak nepředstavuje
právní radu. Budete-li potřebovat další informace,
prosím kontaktujte nás.
Doufáme, že tento bulletin pro Vás bude užitečným
zdrojem informací. Vaše připomínky a podněty vždy
uvítáme.
This newsletter contains information of general interest
about current legal issues, but does not give legal
advice. If you would need any additional information,
please contact us.
We hope that you will find this newsletter to be a useful
source of information. We are always interested in
receiving your views or comments.

