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REAL ESTATE

Dopad novely AML zákona na
realitní trh
Každý, kdo v rámci své podnikatelské činnosti
nakupuje a prodává nemovité věci, je povinen
se podřídit do 2. 3. 2021 AML zákonu. V této
lhůtě je tedy povinen zejména vypracovat
vlastní AML program. V případě porušení
povinností hrozí milionové pokuty.
>> Více

KORPORÁTNÍ PRÁVO

ŘEŠENÍ SPORŮ

Nová pravidla pro skupinové
financování (crowdfunding)
Dne 10. listopadu 2021 vstoupí v účinnosti

Už dva roky bez apostil v celé
EU podle Nařízení (EU)
2016/1191

nová pravidla pro skupinové financování

Téměř přesně před dvěma lety, konkrétně

neboli crowdfunding. Tato pravidla však

16.2.2019 (viz článek „(Částečné) Zrušení

nebudou dopadat na financování spotřebitelů

povinnosti apostilace“), nabylo účinnosti

(např. projekt zonky.cz, aneb lidé půjčují

nařízení 2016/1191, na základě kterého již

lidem), ale pouze na podnikatele a malé a

nejsou u mnoha úředních dokumentů

střední podniky do částky 5 mil. EUR.
>> Více

potřebné apostily nebo úřední překlady.
Zkušenosti jsou dobré, přesto zatím není v
plánu rozšíření o další dokumenty.
>> Více

OBCHODNÍ PRÁVO

REAL ESTATE

Evropský jednotný patent –
kvůli Německu se sen (zatím)
nesplní

Novela správního řádu zavádí
fikci souhlasného závazného
stanoviska

Implementace evropského jednotného

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela

patentu, který by měl podle Evropské komise

správního řádu a stavebního zákona, která

snížit náklady vy-nálezců při podání žádosti o

přináší významné změny pro vydávání

patent až o 32 000 EUR, bylo opět odloženo

závazných stanovisek dotčených orgánů státní

kvůli dvěma novým ústavním stížnostem

správy a ve vztahu k závazným stanoviskům

podaným u německého Spolkového Ústavního

vydávaným jako podklad pro rozhodnutí podle

soudu. Soud následně požádal německého

stavebního zákona zavádí fikci souhlasného

prezidenta, aby před podpisem zákona

závazného stanoviska.
>> Více

požadovaného k implementaci počkal, dokud
nerozhodne.
>> Více

DANĚ

Výběr z tuzemských daňových
aktualit
Stále probíhající pandemie ovlivňuje i svět
daní. Existují díky ní různé daňové úlevy, ve
kterých není snadné se zorientovat, ovlivňuje i
přeshraniční transakce, ale o tom někdy jindy.
Projděte si naše domácí daňové aktuality a
buďte v obraze.
>> Více
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