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NEMOVITOSTNÍ PRÁVO

Ohrožuje aktuální rozhodnutí
NS právo nájemce na slevu
z nájmu?
Podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu
nevznikne nájemci nárok na slevu z
nájemného, pokud se nájemce na vzniku vady,
byť i jen částečně, podílel. Obstojí kontroverzní
rozhodnutí i ve světle aktuální právní úpravy?
>> Více

LIFE SCIENCE & PHARMA

PROCESNÍ PRÁVO

Novela zákona o léčivech má
zajistit lepší dostupnost léků pro
pacienty

"Class actions" pravděpodobně
přijdou i do českého právního
prostředí

Zajistí chystaná novela včasné dodání léčivého
přípravku do lékárny, ve které předložil
pacient recept? Dostupnost by měla být nově
zajištěna kombinací tří opatření.
>> Více

Hospodárnost řízení, naplnění procesní
ekonomie, odbřemenění soudů, zkrátka
zefektivnění soudnictví a další výhody slibuje
navrhovaná úprava zákona o hromadných
žalobách. V čem institut class action spočívá
a jak bude uplatňován? Čtěte s námi dále.
>> Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY V PRÁVU A DANÍCH

Změny v Intrastatu, o nichž
byste měli vědět

Vláda projedná návrh na změnu zákona o
daních z příjmů, jehož cílem je „zastropovat“
příjem fyzických osob z prodeje cenných
papírů osvobozený od daně částkou 20 mil. Kč
za zdaňovací období a jednoho poplatníka a
zamezit tak vytváření daňově optimalizačních
struktur.
>> Více

Navýšení limitu pro povinnost vykazování v
systému Intrastat či zpřesnění definice kurzu
používaného pro přepočet cizí měny, to jsou
jen některé změny, kterým je třeba věnovat
pozornost.
>> Více

ZE ŽIVOTA KANCELÁŘE

bnt jmenovala nové associated
partnery
bnt rozšiřuje své vedení o nové partnery Petera
Maysenhöldera a Lukáše Havla. Noví
associated partneři budou zodpovědní zejména
za další rozvoj klientských služeb, Peter
Maysenhölder se přitom bude soustředit
zejména na německy mluvící korporátní
klientelu a Lukáš Havel na oblast Life Science
& Pharma.
>> Více
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