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> Česká republika
Journal Léto 2019
LIFE SCIENCE & PHARMA

GDPR Desatero pro lékaře
Náš tým z oblasti Life Science & Pharma sestavil
pro lékaře v České republice základní praktická
pravidla, jak obstát v nové právní úpravě ochrany
osobních údajů.
>> Více

PRACOVNÍ PRÁVO

EVROPSKÉ PRÁVO

Pravda a mýty o čerpání dovolené

Co přinese návrh evropské
směrnice na ochranu tzv.
whistleblowerů?

Dle zákoníku práce určuje čerpání dovolené
zaměstnavatel. V dnešní době však zaměstnanci
běžně předkládají návrhy termínů dovolených
zaměstnavatelům dle svých preferencí. Kdy jim
musí zaměstnavatel vyhovět? Může zaměstnavatel
zaměstnanci dovolenou zrušit nebo ho z ní
odvolat?

Evropský parlament schválil očekávaný návrh
směrnice stanovící společné minimální normy a
pravidla pro ochranu osob oznamujících porušení
práva EU. Reaguje přitom na důležité události
minulých let, jako byly aféry WikiLeaks či Panama
Papers.

>> Více

>> Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ

RODINNÉ PRÁVO

Nemoc zaměstnance přinese
zaměstnavateli vyšší náklady

Boj o dítě, aneb dosáhnout svého
neznamená vyhrát

Od 1. července 2019 je zrušena tzv. karenční doba
a nemocní zaměstnanci dostávají náhradu výdělku
i za první tři dny nemoci.

Po rozvodu či rozchodu se rodiče nezletilých dětí
až příliš často pouští do zuřivé bitvy o děti. Je to
však boj, který nelze vyhrát – a naopak vás na jeho
konci může čekat jedna z největších proher vašeho
života. Pojďme se detailněji podívat, co snaha
„vyhrát“ obnáší v praxi.
>> Více

>> Více

ZE ŽIVOTA KANCELÁŘE

Jsme partnery projektu Advokáti
proti totalitě
Pražská kancelář bnt se rozhodla podpořit projekt
České advokátní komory, která si letos společně s
českou veřejností připomíná 30 let od listopadové
revoluce 1989. Cílem projektu je odhalit osudy a
příběhy statečných advokátů, kteří v boji za práva
klientů proti totalitnímu režimu neváhali leckdy
obětovat svou profesní kariéru, nebo i život. Na
oficiální partnerství navazuje vlastní interní
vzpomínkový program, mimo jiné ve spolupráci s
organizací Post Bellum.
>> Více
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