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Švarcsystém aneb Jak na
servisní smlouvy a
outsourcing

Aktuálně

Stát přestal hlídat ochranné známky
Firmy a živnostníci v Česku dlouhodobě zaostávají v počtu registrovaných
ochranných známek za vyspělými zeměmi. Změna legislativy může současnou
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situaci ještě zhoršit. S ochrannými známkami totiž bude spojeno více
administrativy i výdajů. Namísto dlouhodobě slibovaného poklesu
administrativy se někteří podnikatelé v Česku letos dočkali jejího dalšího
výrazného nárůstu. Konkrétně ti, kteří svoje výrobky nebo služby chrání
platnou ochrannou známkou.
celý článek »

Nové knihy

Dlouhodobý finanční management
Publikace se věnuje velice aktuálnímu a v odborné praxi
hojně diskutovanému tématu dlouhodobého finančního
managementu. Text knihy je rozdělen do deseti kapitol,
z nichž některé obsahují řešené i neřešené příklady, které
vhodně doplňují danou problematiku. Hlavním tématem
knihy je investiční rozhodování a dlouhodobé financování
podniku, které v současné době není zpracováno v další
odborné literatuře, protože
většina knih týkající
se investičního rozhodování se zabývá
především
investováním na finančních trzích.

Na které oblasti se kurz
zaměří?
Toto školení je zaměřeno na
podmínky, za kterých je
možné určitou činnost
přenechat jinému podnikateli
nebo "vysílat" své
zaměstnance či subdodavatele
do jiných firem tak, aby nešlo
o tzv. zakázaný švarcsystém,
skryté agenturní
zaměstnávání nebo jiné formy
nelegálního zaměstnávání.
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Více o události naleznete zde.

celý článek »

Judikatura

Evidence skutečných majitelů z pohledu obchodních korporací
Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož cílem je řádně
transponovat do českého právního řádu některé požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice
(EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU. Připomínkové řízení k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů
bylo ukončeno, lze tedy zhodnotit předmětný návrh a možnou budoucí právní úpravu týkající se evidence
skutečných majitelů s ohledem na zápis skutečných majitelů obchodních korporací.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Trestní odpovědnost právnických osob

Archiv newsletterů
Vzory rozhodčích doložek

Článek rozebírá především otázky působnosti zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob, vzniku trestní odpovědnosti právnických osob založené n a
tzv. přičitatelnosti, okruhu trestných činů, kterých se mohou právnické osoby
dopustit. Dále okruhu právnických osob, u nichž může být dovozena trestní
odpovědnost, vztahem mezi trestní odpovědností právnických a fyzických
osob, zvláštnostmi v sankcionování právnických osob a v neposlední řadě
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také specifiky trestního řízení vedeného proti právnické osobě.
celý článek »

Užitečné odkazy - právo:
Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
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