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Aktuálně

Podnikatelé by si měli své obchodní partnery pečlivě
prověřovat
Podnikatelé jsou ze strany berních úřadů dlouhodobě informováni o tom, že
by si své dodavatele a obchodní partnery měli před uzavřením kontraktů
prověřovat pečlivě a dbát zvýšené pozornosti jakýmkoliv nestandardnostem.
Přitom využití veřejně dostupných rejstříků, jako je obchodní či insolvenční
rejstřík a registr nespolehlivých plátců, je považováno ze strany podnikatelů i
Finanční správy za běžný a rutinní postup. V případě, že obchodní partner
nevykazuje známky nestandardního chování a nejsou u něj žádné
pochybnosti, lze ověření ve veřejných databázích považovat za dostačující.
Pokud však podnikatel u budoucího obchodního partnera objeví neobvyklé
jednání či další znaky něčeho, co není zcela běžné, tak veřejné rejstříky
rozhodně nestačí a je nutné si danou firmu pečlivě prověřit.
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Nové knihy

Meritum Daň z příjmů 2017 (E-kniha)
Meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska
praktického využití srozumitelný výklad problematiky
daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka
pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.
Publikace je rozdělena do čtyř částí:
-

daň z příjmů fyzických osob,

-

daň z příjmů právnických osob,

-

daňové a nedaňové výdaje,

-

majetek a zásoby..

AKCE NAŠICH PARTNERŮ

Účetní závěrka za rok
2017 s důrazem na oblast
dlouhodobého majetku a
vlastních zdrojů u
vybraných účetních
jednotek
07.12.2017 od 9:00 - 16:00
hodin v Praze
Cílem školení je vysvětlení a
osvojení účetních postupů v
souvislosti s dlouhodobým
majetkem a vlastními zdroji v
rámci přípravy účetní závěrky
u vybraných účetních jednotek
(to je zejména územních
samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
organizačních složek státu).
Seminář také klade důraz na
zlepšení interpretačních
dovedností účastníků.
Účastníci budou samozřejmě
také informováni o úpravách v
účetnictví vybraných účetních
jednotek účinných od ledna
2017, které by mohly mít
dopad do účetní závěrky za
rok 2017.
Lektor: Ing. Michal Svoboda,
Ph.D.
spoluautor účetní legislativy,
odborný asistent na Katedře
finančního účetnictví a
auditingu na Vysoké škole
ekonomické v Praze

celý článek »
Více o události naleznete zde.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů, s
konkrétními příklady vyplnění formulářů, a je zpracován
ve znění právních předpisů k 1. 9. 2017.

Judikatura

K návrhu zákona o zpracování osobních údajů
Očekávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů, který má nahradit stávající zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, a související návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zpracování osobních údajů, jež adaptují nařízení GDPR[1] do české právní úpravy, čeká připomínkové
řízení. Návrh je poměrně úzce zaměřen a využívá prostoru pro zvláštní úpravu členskými státy pouze v
některých dílčích otázkách. Lze očekávat, že podoba návrhu, který vstoupí do Poslanecké sněmovny se bude od
současného textu lišit.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Po skončení funkce odpovědnost jednatele nekončí
Podle závěrů Nejvyššího soudu odpovídají jednatelé za jednání jménem
společnosti po svém odvolání z funkce podle stejných kritérií, jaká platila po
dobu výkonu jejich funkce. Není přitom rozhodné, zda o ukončení funkce věděli
či nikoliv. Stejný závěr dopadne na situace, kdy se jednatel své funkce vzdal.
Podle názoru Nejvyššího soudu se v daném rozsahu neuplatní ku prospěchu
jednatele ohledně odpovědnosti žádná úleva. Jednatel, který i po svém
odvolání vystupuje jako jednatel společnosti a právně jedná jejím jménem,
odpovídá společnosti za škody tím způsobené podle stejných kritérií, jako v
době výkonu funkce, tj. odpovídá v případě, že svým jednáním porušil
povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře.
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