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KORPORÁTNÍ PRÁVO A M&A

Nárok nabyvatele podílu v s.r.o.
na vyplacení zisku
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu přechází nárok
na vyplacení podílu na zisku na nabyvatele podílu a
důvodem neplatnosti usnesení valné hromady
může být i rozpor usnesení s dobrými mravy.
>> Více

INSOLVENCE

INSOLVENCE & PRACOVNÍ PRÁVO

Senátní návrh oddlužovací novely
v Poslanecké sněmovně neuspěl

Povinnosti zaměstnavatele
při oddlužení zaměstnance

Horní komora parlamentu zaměřila své
pozměňovací návrhy zejména na podmínky
splnění oddlužení a projevila v tomto směru ještě
více benevolence. Návrh ale mezi poslanci dolní
komory podporu nenašel.
>> Více

Oddlužení není zátěží pouze pro dlužníky, ale i pro
jejich zaměstnavatele. Jaké jsou jejich povinnosti
a co jim hrozí v případě jejich neplnění?

LIFE SCIENCE & PHARMA

AKTUALITY V PRÁVU A DANÍCH

Nová úhradová regulace
zdravotnických prostředků – pozor
na termíny

Schválenou novelou zákona o daních z příjmů
vznikly českým zaměstnavatelům závažné
problémy se správným určením základu pro
výpočet daně ze mzdy u zaměstnanců, kteří jsou
účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných
státech EU, ve státech EHS nebo ve Švýcarsku.
Komora daňových poradců ČR připravuje
materiál, který by měl být v nejbližší době
projednán s daňovou správou. Tím by mohly být
vyjasněny základní výkladové otázky a sporné
oblasti.
>> Více

1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona
o veřejném zdravotním pojištění, která přinesla
zásadní změny v oblasti úhrad zdravotnických
prostředků. Jak se na ni připravit?

>> Více

>> Více

ZE ŽIVOTA KANCELÁŘE

Tereza Chalupová a Ondřej
Tejnský novými seniory bnt
Advokátní kancelář bnt attorneys-at-law se
rozhodla rozšířit svůj seniorský tým. S účinností
od 1. ledna 2019 byli na seniorskou pozici
jmenováni současní advokáti - Tereza Chalupová
a Ondřej Tejnský. Advokáty se stali Jiří Kůra
a Jakub Kasl.
>> Více
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