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S dohodou nebo bez, brexit se
blíží…!
29. března 2019 vystoupí Spojené království Velké
Británie a Severního Irska z EU. Jelikož se tak s
největší pravděpodobností stane formou tzv.
tvrdého brexitu, snaží se ČR dopady tohoto
vystoupení zmírnit přijetím potřebné legislativy
alespoň na národní úrovni.
>> Více

LIFE SCIENCE & PHARMA

PRACOVNÍ PRÁVO

Obchodní tajemství a nová
databáze jednotkových cen léčiv

Předčasná výpověď pro
neuspokojivé pracovní výsledky
zaměstnance?

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s AIFP
(Asociací inovativního farmaceutického
průmyslu) zřídilo databázi jednotkových cen
léčiv dodávaných do nemocnic přímo řízených
ministerstvem. Jaké důsledky z toho plynou pro
dodavatele léčiv?
>> Více

V praxi se často setkáváme s případy, kdy si
zaměstnavatelé pletou výpovědní důvod
neuspokojivých pracovních výsledků s výpovědním
důvodem porušování povinností vztahujících se k
vykonávané práci.
>> Více

RODINNÉ PRÁVO

VÝBĚR Z JUDIKATURY

Jednou výživné, navždy výživné?

Ústavní soud ve svém rozhodnutí zamítl návrh
senátorů na zrušení zákona o registru smluv.
>> Více

Jste-li povinni platit výživné na své ratolesti,
musíte počítat s tím, že se jeho výše bude
postupně měnit. Ne vždy to ale musí být tím
směrem, který byste si představovali...
>> Více

AKTUALITY V PRÁVU A DANÍCH
Návrh novely občanského zákoníku
Ministerstva spravedlnosti obsahuje zcela nové
ustanovení zakazující podnikatelům vtělovat do
smluv nepřiměřené sankce a smluvní pokuty za
neplnění smlouvy.
>> Více
Sněmovna dokončila první čtení vládní novely
zákona o evidenci tržeb (EET). Novela
reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního
soudu, který část zákona zrušil. Rozšiřuje
evidenci na další odvětví, části podnikatelů má
usnadnit evidování tržeb bez připojení k
internetu.
>> Více

Nejvyšší soud vyhlašuje od 1. února 2019 své
rozsudky na elektronické úřední desce na
webu, obdobně zde může uveřejňovat také
usnesení.
>> Více

Využijte 20% slevu na vzdělávací
kurzy
Ve spolupráci se vzdělávací agenturou 1. VOX a.s.
jsme připravili mimořádnou cenovou nabídku
pro všechny klienty naší advokátní kanceláře. Při
objednávce kurzu či semináře, který je veden
lektory bnt, máte nyní možnost využít slevu ve
výši 20 %.
Nejbližší nabízené semináře:
• Přeměny obchodních společností – právní
pohled (3. 4. 2019)
• Likvidace obchodních společností a
družstev – právní, účetní a daňový pohled
(24. 4. 2019)
>> Více
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