NEWSLETTER

11 | 18

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Archivace dokumentů –
jak na to i s ohledem na
GDPR?

Aktuálně

Zadlužené firmy se v Česku příliš nezachraňují.

Místo konání akce:

Zadlužené firmy se v Česku příliš nezachraňují. Loni povolily soudy oddlužení
jen ve 20 případech. U předlužených podniků, které se po dohodě s věřiteli
plánují pustit do reorganizace a díky tomu překonat finanční problémy může
toto řešení zachránit tisíce pracovních míst. V Česku se však tato varianta
využívá minimálně. Loni ho soudy povolily jen ve 20 případech z více než
1800 insolvenčních řízení.
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Nové knihy

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich
možná řešení

Autoři knihy - JUDr. Jaroslav Kobík a JUDr. Alena Kohoutková
vybrali 11 častých či zajímavých problémových situací při
správě daní. Upozorňují na základní ustanovení zákonů a
judikaturu, které se k příběhům vážou, a vyjadřují svůj

Praha, 14. 11. 2018
čas.: 9:00 - 13:00
Na které oblasti se kurz
zaměří?
Povinnost archivace a
podmínky skartace
dokumentů vyplývají z mnoha
právních předpisů. V rámci
tohoto školení budete
seznámeni s povinnostmi
společnosti v oblasti archivace
a skartace se zaměřením na
dokumentaci v HR oblasti.
Dozvíte se, jak zabezpečit
archivované dokumentace
před jejich zneužitím, a
seznámíte se s organizačními
a technickými prostředky,
které v této oblasti můžete
využít.
Lektor:
Mgr. et Mgr. Irena Lišková

právní názor – ne vždy shodný – na právní posouzení
nastalého omylu. U každého příběhu je navržen postup
nejen daňového subjektu nebo správce daně, který by měl
následovat, ale mnohdy i obecné řešení další cesty.

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Pracovněprávní vztahy
K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 338 odst. 2 a 3 zák. práce
může dojít při převzetí zakázky zaměstnavatele jiným dodavatelem na základě výpovědi smlouvy o
poskytování služeb uzavřené se zaměstnavatelem ze strany objednatele a uzavření smlouvy o poskytování
stejných či obdobných služeb s novým dodavatelem i bez převzetí hmotných a nehmotných složek sloužících
k zajištění plnění sjednané činnosti, spočívá-li výkon této činnosti v podstatné míře na pracovní síle a
převezme-li nový dodavatel podstatnou část zaměstnanců (z hlediska jejich počtu a odbornosti), které
zaměstnavatel při této činnosti používal.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma

Oprávnění dozorčí rady akciové společnosti nahlížet do
dokladů a záznamů společnosti

Naše služby a aktivity:
Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Zákonná úprava působnosti dozorčí rady je obsažená v ustanoveních §§
446-455 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, a vymezuje působnost
dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu tak, že dozorčí rada je
zřízena (zejména) ke kontrolní činnosti. Základní kontrolní povinností dozorčí
rady je tedy dohlížet na výkon působnosti představenstva a na realizaci
podnikatelské činnosti společnosti. Při své dozorové činnosti dozorčí rada
kontroluje, zda představenstvo vykonává svou působnost v souladu s
právními předpisy a stanovami společnosti.
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