Březen 2012

Aktuálně s Intras Consulting, a.s.
Vážení obchodní přátelé,
Ve společnosti Intras Consulting, a.s. hledáme nové cesty a nové
způsoby zkvalitnění našich služeb stávajícím i potenciálním klientům.
Rozhodli jsme se připravovat občasník, který by měl upozorňovat na
novinky, zvláštnosti, zajímavosti a abnormality, se kterými se
podnikající veřejnost v České republice potkává.
Tento projekt vzniká inspirací od Vás, našich klientů. Někteří z Vás se
dotazovali po možnosti dostávat aktuální informace o změnách
zákonů a norem nižší právní síly, o úpravách předpisů, které ovlivňují
Váš podnikatelský život, o změnách stávajících zvyklostí a
zavedených rutin či praxe.
Nemůže být naší ambicí postihnout a postihovat úplnou škálu
novinek a změn zákonů. Naším cílem je pokusit se informovat právě
o těch záležitostech, o kterých víme nebo se domníváme, že se Vás
týkají či mohou týkat.
Bude nám velkou radostí, pokud se na tvorbě nového občasníku
budete chtít podílet tipy nebo nápady na jednotlivá témata. Stejně
přivítáme i kritiku či návrhy na úpravu formátu občasníku.
Se srdečným pozdravem
Pavel Švarc, CEO
Intras Consulting, a.s.

Novela zákoníku práce přináší zásadní novinky ve
vztahu zaměstnavatele a zaměstnance
Změny v zákoníku práce, jehož novela
vstoupila v platnost 1. ledna 2012,
přinesla řadu změn, týkajících se vztahů
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v
rámci sociálního zabezpečení, zdravotního
pojištění a pracovněprávní úpravy.
Ze změn je patrné, že došlo k posílení
postavení zaměstnavatele a k oslabení
pozice zaměstnance.
Čtěte dále…

Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního
poměru
V mnoha společnostech jedna a tatáž
osoba vykonává funkci jednatele a
zároveň působí jako zaměstnanec
společnosti, např. na pozici finančního či
generálního ředitele.
Pokud se náplň práce zaměstnance
shoduje či překrývá s výkonem funkce
jednatele, může jít o nepovolený souběh
funkcí, který způsobuje neplatnost
pracovní smlouvy.
Čtěte dále…

Změny v cestovních náhradách v roce 2012
Jak se v roce 2012 změnily sazby
stravného, jaké jsou změny v jeho krácení
a jaká je základní sazba zahraničního
stravného, které se poskytuje v souladu s
§ 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně?
Čtěte dále…

Švarcsystém je od ledna 2012 nelegální, hrozí za
něj vysoké pokuty
Jestliže zaměstnanec dochází do
společnosti jako řadový zaměstnanec, ale
místo HPP si svou mzdu fakturuje, sociální
a zdravotní pojištění si platí sám, pak se
jedná o typický příklad takzvaného
švarcsystému. Navenek vystupuje jako
osoba samostatně výdělečně činná,
fakticky ovšem jeho práce odpovídá
pracovněprávnímu vztahu.
Ale pozor – od ledna 2012 je díky novele
zákona o zaměstnanosti nelegální. Hrozí
vysoké pokuty ve výši až 100 tisíc pro
pracovníka a pro firmu od 250 tisíc až do
10 milionů korun.
Čtěte dále…

Trestní odpovědnost právnických osob
Zákon č. 418/2011 Sb.
Zákon o trestní odpovědnoti právnických
osob nově postihuje právnické osoby za
páchání trestních činů. Za ně pak mohou
být právnických osobám uloženy tresty a
ochranná opatření.
Právnické osobě může být přičten
protiprávní čin spáchaný nejen statutárním
orgánem, ale i samotným zaměstnancem.
Jak předejít případným sabotážním
úmyslům zaměstnanců a jaký trest může
za trestný čin soud uložit právnické osobě?
Čtěte dále…

Zpevněné plochy dostávají vlastní sazbu
S účinností od 1. Ledna 2012 se zavádí nový
způsob zdanění zpevněných ploch pozemku
užívaných k podnikatelské činnosti.
Nejčastěji se jedná o parkoviště,
komunikace, manipulační plochy, výstavní
plochy a další.
Čtěte dále…

Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví
Od 1. ledna 2012 nabyla účinnosti úprava
režimu přenesení daňové povinnosti při
poskytování stavebních a montážních prací
zakotvená v §92e Zákona o DPH.
V terminologii EU jde o tzv. “revers charge”,
který spočívá v tom, že při poskytování
stavebních nebo montážních prací mezi
plátci v tuzemsku, má povinnost přiznat DPH
na výstupu příjemce těchto prací.
Čtěte dále…
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