jednoduchosť
v detaile
EPI Právny systém
Ekonomický a právny online systém – Zbierka zákonov SR, Zb. zákonov ČR, Predpisy EÚ, Rozhodnutia
súdov, Dôvodové správy, Komentáre, Odborné články, Príklady z praxe, Vzory zmlúv a právnych podaní,
Tlačivá a formuláre, Interné firemné predpisy, Účtovné súvzťažnosti, EPI kalkulačky (právne a ekonomické).

EPI Monitoring
Unikátny nástroj na preverovanie obchodných partnerov, vyhľadávanie nových obchodných partnerov,
na sledovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.
Poskytuje rýchle a prehľadné informácie o dianí a finančnej situácii v obchodných spoločnostiach
a iných subjektoch podľa záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku, v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR, Registri účtovných závierok, Centrálnom registri zmlúv, v beta verzii dát z katastra
nehnuteľností.

EPI Obchodný vestník
Denne aktualizovaný súbor informácií o slovenských firmách na úrovni záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku od roku 1993 (informácie z obchodného registra, o konkurzoch a likvidácii spoločností,
zverejnené účtovné závierky, správy o hospodárení a pod.), možnosť nastavenia e-mailovej informácie
o vydaní nových čísel a nových informácií z Vami definovanej oblasti.

EPI Videoškolenia
Najzaujímavejšie a najžiadanejšie odborné témy pripravujeme i vo forme videa, a to v oblastich:
Právo – aktuálne témy z oblasti občianskeho, obchodného aj trestného práva, vrátane záznamov z právnických školení a konferencií.
Dane – vysvetlenia nových zmien z oblasti právnej úpravy daňovej problematiky.
Mzdy – vysvetlenia zmien Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov z pracovnoprávnej oblasti.

FUNKCIE A SLUŽBY EPI
–
–
–
–
–
–

dostupný kdekoľvek 24 hodín denne, bez inštalácie
denná aktualizácia obsahu
vyhľadávanie fulltext
moje poznámky, personalizácia obsahu
história a návrat k otvoreným dokumentom
osobný profil a personalizácia

Predaj a prezentácia EPI produktov – kontakty:
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–
–
–
–

prepojenie dokumentov a súvisiace predpisy
emailové notifikácie v deň vydania
porovnávanie časových verzií
export a tlač dokumentov, odosielanie emailom,
pdf.verzia
– služby epi-Asistent

www.epi.sk

EPI EKONOMICKÝ A PRÁVNY SYSTÉM
BASIC
Už samotné označenie systému „Basic“ napovedá, že tvorí základ všetkých našich právnych systémov. Poskytuje Zbierku zákonov SR a konsolidované znenia, Zbierku zákonov ČR a konsolidované znenia, databázu smerníc a nariadení
publikovaných na portáli Eur-lex, databázu súdnych rozhodnutí SR, ČR a EÚ nadviazaných na ustanovenia právnych
predpisov a praktické kalkulačky pre výpočet súdnych poplatkov, lehôt, trov právneho zastúpenia, úrokov z omeškania,
ako aj kalkulačky z účtovnej a personálnej oblasti. Celý obsah poskytuje pri plnom využití všetkých funkcií.

MEDIUM

Predstavuje našimi zákazníkmi najpoužívanejšie riešenie. K základným modulom Právneho systému Basic s využitím všetkých funkcií poskytuje viac ako 100 komentárov k najpoužívanejším právnym predpisom, 16 000 odborných článkov z Justičnej revue, Bulletin SAK, Magister Officiorum a odborné články z ekonomickej oblasti,
1 200 editovateľných vzorov zmlúv a právnych podaní zo všetkých oblastí práva a ekonomickej praxe, 150 vždy
aktuálnych a editovateľných tlačív a formulárov z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom,
200 návodov a postupov pri tvorbe vnútorných predpisov podnikateľských subjektov.

PREMIUM

Predstavuje absolútny informačný komfort, prostredníctvom ktorého poskytuje k Právnemu systému Medium denne aktualizované informácie z Obchodného vestníka s využitím služieb monitorovania obchodných
spoločností, kompletný archív časopisu Justičná revue od roku 2001 až po súčasnosť a zároveň najhodnotnejšie komentáre z edície vydavateľstva Eurokódex vrátane štvorzväzkového komentára k Občianskemu zákonníku od JUDr. Imricha Feketeho.

OBSAH EPI
DOSTUPNOSŤ V EPI SYSTÉMOCH

Basic

Medium

Premium

EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
●
●
●
●
●
●
EPI Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
●
●
●
EPI Predpisy EÚ
●
●
●
EPI Rozhodnutia súdov
●
●
●
EPI Kalkulačky
●
●
EPI Komentáre k zákonom		
●
●
EPI Odborné články
●
●
EPI Vzory zmlúv a právnych podaní
●
●
EPI Dôvodové správy
●
●
EPI Príklady z praxe
●
●
EPI Tlačivá a formuláre
●
●
EPI Interné firemné predpisy		
●
●
EPI Finančný spravodajca
●
●
EPI Účtovné súvzťažnosti
EPI Obchodný vestník			 ●
EPI Justičná revue			 ●
Eurokódex komentáre			 ●

Predaj a prezentácia EPI produktov – kontakty:
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EPI MONITORING
Predstavuje unikátny nástroj na preverovanie obchodných partnerov, vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj
na spoľahlivé sledovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené
s uplatnením zákonných nárokov.
Poskytuje rýchle a prehľadné informácie o dianí a finančnej situácii v obchodných spoločnostiach a iných subjektoch podľa
záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku a iných verejne dostupných databázach, ako sú Obchodný register SR, Živnostenský register SR, Register účtovných závierok, Centrálny register zmlúv, v beta verzii aj dát z katastra nehnuteľností.

Monitoring

Vyhľadávanie firiem

Vyhľadávanie osôb

Kontrolný panel

Prenechajte sledovanie
subjektov na nás.
O zmenách vás budeme
informovať priamo
do e-mailovej schránky.

Vyhľadávajte informácie
pomocou rôznych
filtrov a kritérií
a preverte si finančné
zdravie a bonitu
obchodných partnerov.

Prostredníctvom tejto
funkcie dokážete
vyhľadávať osoby,
pričom získate zoznam
firiem, v ktorých je táto
osoba zainteresovaná.

Kontrolný panel je
nástroj, ktorý slúži
na porovnávanie
finančných ukazovateľov
jednotlivých firiem,
ktoré si sami zvolíte.

INFORMÁCIE, KTORÉ EPI MONITORING ZA VÁS SLEDUJE:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Komplexné informácie o spoločnosti (fakturačné údaje, kontaktné údaje...)
Informácie z obchodného a živnostenského registra
Indikátory ekonomických rizík
Účtovné informácie: súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovné závierky
Informácie o podlžnostiach a ich vyrovnaní voči:
● Sociálnej poisťovni
● Finančnej správe (dane a clá)
● Zdravotným poisťovniam
Zverejnenie spoločnosti na čiernej listine platiteľov DPH
Vyhlásené konkurzy a reštrukturalizácie
Kontrolingová analýza spoločnosti (index bonity, hospodársky výsledok...)
Informácie o získaných zákazkách vo verejných súťažiach
Listy vlastníctva a katastrálne mapy

FUNKCIE EPI MONITORINGU:
●
●
●
●
●
●

prehľad udalostí v časovom slede
hromadný import subjektov podľa IČO
filtrovanie podľa rôznych charakteristík
e-mailové notifikácie zmien
kontrolný panel – personalizácia podľa vašich kritérií
export údajov do tabuliek Excelu alebo do PDF verzie
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EUROKÓDEX VYDAVATEĽSTVO HODNOTNEJ LITERATÚRY
EUROKÓDEX je mladé a dynamické vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu publikácií z oblasti práva. Nezabúda však
na fakt vyjadrený už v staroveku Cicerom, že „dejiny sú svedkami časov, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou
života a poslom minulosti“, a preto ich „oživuje“ prekladmi významných diel, ako sú Verboczyho „Tripartitum“ alebo
Justinianove „Digesta“, ktoré na rozdiel od bulvárnych správ o moderátoroch, modelkách a iných „celebritách“ navždy
zostanú zapísané v dejinách ľudstva. Sú to odkazy našich predkov, ktoré z dejín nevymaže ani najlepší hacker sveta.

Praktické komentáre pre mestá a obce
– zákony s konetárom
Vybrali sme pre vás tie zákony, ktoré sú dôležité pre fungovanie miest a obcí v súlade s právnym
poriadkom. Komentáre a výklady k jednotlivým paragrafom sú napísané rukou tých, ktorí sa venujú
priamej aplikácii zákona do praxe.
Publikácia je vytvorená v takom duchu, aby sa stala nepostrádateľným nástrojom, pomocníkom pre
výkon vašej funkcie, na poste primátora, starostu, prípadne poslanca zastupiteľstva mesta či obce.

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov/GDPR – Veľký komentár

Irena Hudecová, Anna Cyprichová, Ivan Makatura

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150
odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe
vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších
stanovísk pracovnej skupiny WP29.
Komentár Vám ponúka podrobný a praktický pohľad na všetky dôležité výkladové aj
aplikačné problémy od unikátne zostaveného autorského kolektívu.
Vysvetlenie sledovaného cieľa a účelu Nariadenia priamo od zástupkyne slovenského dozorného
orgánu zúčastňujúcej sa na tvorbe Nariadenia a na následných medzinárodných stretnutiach.

Zákon o priestupkoch – Veľký komentár
Peter Potásch a kolektív

V autorskom kolektíve komentára sú totiž zastúpení odborníci z akademickej sféry, ale napr. aj
príslušníci Policajného zboru, prokuratúra a tiež aplikačná prax verejnej správy (prostredníctvom
zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky). Každý člen autorského kolektívu
disponuje niečím, čo môže predstavovať akúsi výhodu alebo pridanú hodnotu. Súčasťou
autorského kolektívu sú aj osoby, ktoré sa aktívne spolupodieľali na normotvornej činnosti
niektorých ustanovení zákona o priestupkoch, čo v konečnom dôsledku je ďalším faktorom
preukazujúcim kvalitu tohto diela.

Zákon nestačí čítať, ale treba porozumieť jeho obsahu.
Predaj a prezentácia EPI produktov – kontakty:
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Odborný online systém
PRE verejnú správu

DOSTUPNOSŤ
prístup máte kdekoľvek bez
inštalácie

AKTUALIZÁCIA OBSAHU
pravidelné denné aktualizácie

VYHĽADÁVANIE
fulltexové vyhľadávanie nad celým
obsahom

NOTIFIKÁCIE
notifikácie priamo do Vašej
e-mailovej schránky

PREPOJENIE DOKUMENTOV
súvisiace dokumenty k danej téme
na jednom mieste

ODBORNÉ PORADENSTVO
naši odborníci sú Vám k dispozícií
denne – telefonicky aj písomne
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Súčasťou systému je

DOBRÝ STAROSTA
Nájdete tu informácie pre:
•	Mestá/Obce
• Rozpočtové organizácie
• Príspevkové organizácie
•	Neziskové organizácie
• Právnické osoby obchodného
charakteru

Obsah:
•	Aktuality
•	Odborné články
• Príklady z praxe
• Zbierka zákonov SR
• Komentované ustanovenia
•	Súdne rozhodnutia
•	Eurokódex komentované ustanovenia
• Interné predpisy
• Vzdelávanie
• Finančný spravodajca
•	Dôvodové správy
• Tlačivá a formuláre
• Vzory zmlúv a právnych podaní

www.epi.sk

Odborné školenia po celom Slovensku naživo
V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblastí:

MzdY
a personalistikA

DanE
a účtovníctvo

Manažment
a podnikanie

Verejná správa

Ekonomika
a právo

Konferencie

Počas celého roka organizujeme odborné konferencie, ktoré prepájajú ekonomickú a právnu teóriu
a prax, riešia aktuálne otázky a problémy legislatívy a vytvárajú priestor pre odbornú diskusiu i užitočné stretnutia zainteresovaných.

Videoškolenia

Najzaujímavejšie a najžiadanejšie odborné témy pripravujeme i vo forme videa, ktoré je pre vás
k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na mieste, ktoré vám najviac vyhovuje.
Videoškolenia je možné zakúpiť jednotlivo alebo vo forme ročného prístupu.
Predaj a prezentácia EPI produktov – kontakty:
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EKONOMICKÝ A PRÁVNY SYSTÉM
postavený na najmodernejších technológiach
EPI Právny systém

EPI Monitoring

EPI Obchodný vestník

EPI videoškolenia

reprezentant EPI: Renáta Šrámková, +421 905 510 430, sramkova@pp.sk
Ing. Jiří Nosek, +421 907 703 220, nosek@pp.sk
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