komunitní portál o rekodifikaci

MALÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
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Obczané, v pátek 7. 11. 2014 publikovalo Ministerstvo spravedlnosti návrh tzv. malé novely občanského zákoníku,
která má adresovat nejpalčivější problémy spojené s rekodifikací. My Vám ji opět předkládáme k veřejné diskusi.
Novela se dotýká patnácti ustanovení (nového) občanského zákoníku týkající se věku pro nástup do práce, omezení svéprávnosti,
souhlasem s pitvou, dále také plných mocí, společného jmění manželů, zákonného předkupního práva, svěřenských fondů a
náhrady škody. Novela mění také zákoník práce, zákon o obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících a zákon
o základních registrech. Na těchto stránkách Vám k diskusi nabízíme změny v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních
korporacích.
Malá novela je koncipována jako zvláštní dokument, který není pokračováním tzv. velké novely, jejíž první část jsme na portálu
publikovali dne 20. 8. 2014.
Prosíme, neostýchejte se podělit se o své názory a připomínky v diskusní sekci k jednotlivým ustanovením.
Malá novela mění, ruší nebo nově vkládá níže uvedená ustanovení. Po „rozkliknutí“ budete mít na jednom místě k dispozici
i důvodovou zprávu a přechodná ustanovení k nim.
§ 35 NOZ (Závislá práce nezletilého)
§ 59 NOZ (Doba omezení svéprávnosti)
§ 113 NOZ (Ochrana lidského těla po smrti člověka)
§ 115 NOZ (Souhlas s pitvou)
§ 116 NOZ (Projev souhlasu s pitvou)
§ 117 NOZ (Odvolání souhlasu s pitvou)
§ 441 NOZ (Forma plné moci)
§ 709 NOZ (Zákonný režim společného jmění manželů)
§ 971 NOZ (Ústavní výchova dítěte)
§ 1124 NOZ (Předkupní právo spoluvlastníků)
§ 1125 NOZ (Předkupní právo spoluvlastníků k zemědělskému závodu)
§ 1451 NOZ (Vznik svěřenského fondu)
§ 1452 NOZ (Statut svěřenského fondu)
§ 1457 NOZ (Obmyšlený ve svěřenském fondu)
§ 1474 NOZ (Zánik svěřenského fondu)
§ 777 ZOK (Přechodné ustanovení)
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