
Čo pribudlo na epi.sk v roku 2019?
Pozrite si krátky sumár nového obsahu, ktorý sa stal súčasťou EPI Právnych systémov počas
uplynulého roka.

Dátum publikácie: 17. 1. 2020 
 
 

Aj v roku 2019 sme každý deň sledovali a
prinášali všetky dôležité informácie, ktoré
sú základom EPI Právnych systémov. Čo
pribudlo do obsahu počas roka 2019?

2 040 rozhodnutí Najvyššieho súdu SR
840 rozhodnutí Ústavného súdu SR
15 690 rozhodnutí krajských súdov
13 414 rozhodnutí súdov ČR
1 190 autorsky spracovaných
rozhodnutí súdov
2 478 predpisov EÚ
508 nových predpisov v Zbierke
zákonov SR
374 nových predpisov v Zbierke
zákonov ČR
1 950 príkladov z praxe
1 150 odborných článkov
209 dôvodových správ
166 nových vzorov
74 aktualizovaných vzorov
68 aktualizovaných komentárov
54 smerníc
31 tlačív
12 videoškolení
12 výberov Právo a judikatúra v praxi
11 nových komentárov
7 nových judikatúr
6 aktualizovaných kalkulačiek
3 monotematiky PP (Účtovné súvzťažnosti, Daňové priznania, Vedenie jednoduchého účtovníctva)
2 nové Eurokódex komentáre (Verejné obstarávanie a Kybernetická bezpečnosť)

Spolu v roku 2019 do obsahu EPI Právnych systémov pribudlo viac ako 40 000 dokumentov!
 
Nové komentáre:

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
Zákon o krátkodobom nájme bytu
Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb
Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
Zákon o výkone trestu povinnej práce
Účtovná závierka pre mikroúčtovné jednotky
Zákon o zdravotnej starostlivosti
Zákon o štátnych symboloch
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Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pod stavbami
Zákon o ukončení niektorých exekúcií
Zákon o hlásení pobytu občanov SR

 
Nová edícia judikatúry:

Judikatúra k dedičskému konaniu
Judikatúra krajských súdov k CSP
Judikatúra krajských súdov k SSP
Judikatúra krajských súdov k CMP
Judikatúra k štátnej službe príslušníkov PZ
Judikatúra ESD k DPH
Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru

 
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru v roku 2019 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Veríme,
že sa nám aj v tomto roku bude dariť prinášať aktuálny a spoľahlivý obsah, ktorý vám
spolu s užitočnými funkciami zjednoduší prácu a ušetrí váš čas.
Prajeme vám úspešný rok 2020!
Autor: Redakcia
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