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Přehled důležitých legislativních změn  

v České republice, na Slovensku 
a správná kvalifikace pracovní smlouvy  
podle rakouského práva 

Květen 2021 

Zvyky a košile 

Smyslem přísloví je morální poučení, výstraha 

či pokárání. A s uvolňujícími se protiepidemickými 
opatřeními mě napadlo jedno: „Zvyk je železná 
košile.“ Porovnávám zvyky před-pandemické 

a zvyky, které jsme byli nuceni akceptovat 
z důvodu ochrany zdraví v průběhu posledních 

třinácti měsíců. Už nyní je zřejmé, že v některých 
oblastech života tuhle košili asi nesundáme. 
Tradici, kterou jsem ale intenzivně postrádal, 

a věřím, že všichni kolegové v kanceláři, byly 
pravidelné osobní schůzky s klienty. Důvěru 

profesní budujete kvalitně odvedenou prací, 
osobní získáváte mnohem déle, a schůzky 

s našimi klienty jsou skvělým nástrojem jejího 
získávání. 

Budu se těšit na obnovení tradic, které nás 

s klienty pojí, a naopak zachování zvyků, které 
pandemie přinesla. Například větší ohleduplnost 

vůči zdraví ostatních, zvýšení počtu na kole 
ujetých nebo naběhaných kilometrů… nebo 
internet do každé rodiny. 

Všem nám přeji, abychom o následujících 
měsících mohli již hovořit jako o době  

post-pandemické. 
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Slovensko 

SK 
Povinné predĺženie podpory pre výrobcov elektriny 
z obnoviteľných zdrojov 

 

Dňa 15.4.2021 vláda SR schválila návrh novely zákona č. 309/2009 Z.z. 
o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorým sa má zaviesť povinné 
predĺženie podpory pre existujúce zdroje energie vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov. Novela sa momentálne nachádza v parlamente a účinnosť je plánovaná 
od 1.8.2021. 

Konkrétne sa má jednať o predĺženie podpory doplatkom pre výrobcov elektriny z vodnej 
a slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čističiek 

odpadových vôd o päť rokov, pričom zároveň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 
len „ÚRSO“) výrobcovi zníži vyplácanú cenu elektriny. Okrem doplatku sa pomerne 
predĺži aj podpora formou výkupu elektriny za cenu vykupovanej elektriny a prevzatím 

zodpovednosti za odchýlku, najviac však do 31.12.2033. 

Výrobca elektriny z vyššie uvedených zdrojov bude mať povinnosť požiadať 

do 31. augusta ÚRSO o zníženie ceny elektriny, ak za predchádzajúci kalendárny rok 
dosiahla priemerná výška jeho doplatku najmenej 150 EUR/MWh a celková výška 
doplatku najmenej 75.000 EUR. 

Pri znižovaní ceny elektriny musí ÚRSO zohľadniť viaceré faktory ako napr. náklady 
na nevyhnutnú opravu na predĺženie prevádzkyschopnosti zariadenia alebo požiadavku 

zachovania hospodárskej životaschopnosti daného zariadenia. Presný nástroj na výpočet 
zníženia ceny elektriny zverejní ÚRSO na svojej internetovej stránke www.urso.gov.sk. 

Annamária Tóthová | Partner | Bratislava 

Česká republika 

CZ Nový zákon o evidenci skutečných majitelů 
 

Již 1. 6. 2021 nabude účinnosti zcela nový zákon o evidenci skutečných 

majitelů. Změny, které právní úprava přinese, si vyžádají pozornost velké části 
právnických osob i svěřenských fondů, které svého skutečného majitele povinně 

evidují i nyní. Zákon nově zavádí systém přímých sankcí a ty mohou být citelné 
– například peněžitá pokuta až 500.000 Kč, nemožnost hlasovat na valné 
hromadě nebo zákaz výplaty zisku. 

Změn oproti současnému zákonu je celá řada, a to včetně samotné definice skutečného 
majitele, kterým bude nově každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo 

osobou s koncovým vlivem. Zatímco pozice koncového příjemce vychází z možnosti 
získávat majetkový prospěch (např. zisk), osoba s koncovým vlivem má možnost 
uplatňovat rozhodující vliv. Jde tedy o pojem širší než současná definice v AML zákoně, 

z čehož může v některých případech vyplynout povinnost zapsat do evidence skutečných 
majitelů další osoby. 

Zpozornět by měly i společnosti, které mají jako své skutečné majitele zapsané 
členy statutárního orgánu jako tzv. náhradní skutečné majitele. Zákon nově 
v takových případech požaduje zápis dalších osob a v některých případech budou povinně 

zapisovány také osoby ve vrcholném vedení mateřské společnosti. Větší bude i množství 

http://www.urso.gov.sk/
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Annamaria-Tothova


zapisovaných údajů a v neposlední řadě se evidence skutečných majitelů stane 
ve stanoveném rozsahu veřejnou. 

V neposlední řadě se povinnost určení a zápisu skutečných majitelů podle nového zákona 
může dotknout také účastníků veřejných zakázek, kteří jako důsledek absence 

zápisu nebudou moci uzavřít se zadavatelem příslušnou smlouvu na plnění veřejné 
zakázky a budou ze zadávacího řízení vyloučeni. 

Je v zájmu každé evidující osoby zkontrolovat zápis skutečného majitele a případně jej 
upravit. Ti, kteří svého skutečného majitele řádně zapsali v zákonných lhůtách 
dle dosavadních právních předpisů, mají čas do 1. 12. 2021. Ostatní musí vše stihnout 

do 1. 6. 2021. 

Ondřej Šudoma | Advokát | Praha 

Ve zkratce 

SK Nový výpovedný dôvod pre zamestnancov 

Novela slovenského zákonníka práce priniesla nový 
výpovedný dôvod. Je ním situácia, kedy zamestnanec dovŕšil 

vekovú hranicu 65 rokov a zároveň má vek na vznik nároku 
na starobný dôchodok. Ak sú u zamestnanca splnené obe 
podmienky, zamestnávateľ s ním môže skončiť pracovný 

pomer výpoveďou. Novela je účinná od 1.1.2022. 

Helga Vernarcová 

Advokátka 
Bratislava 

SK Upustenie od úroku z omeškania a pokuty pri daniach 
Vláda nariadením rozhodla, že za splnenia nariadením 

stanovených podmienok dôjde k upusteniu od vyrubenia 
úroku z omeškania za nezaplatenie dane splatnej v roku 

2020 a uloženia sankcie za nepodanie daňového priznania 
v ustanovenej lehote, ktorá uplynula od 12.3.2020 
do 31.12.2020. 

Soňa Petrovičová 

Advokátka 

Bratislava 

CZ Nezaplacení soudního poplatku z důvodu hospitalizace 
Ústavní soud: Pokud není uhrazen soudní poplatek společně 
s návrhem na zahájení řízení, soud vyzve navrhovatele 

k uhrazení poplatku v 15denní lhůtě. Když poplatek není 
uhrazen ani tehdy, soud řízení zastaví bez ohledu na důvod 

(i v případě hospitalizace). 

Lukáš Šikel 

Koncipient 
Praha 

CZ Návrat občanů do ČR s pozitivním testem na Covid-19 
Občané ČR a občané EÚ s trvalým / přechodným pobytem 

v ČR můžou vstoupit do ČR i s pozitivním testem  
na Covid-19. Po vstupu do ČR o tom musí informovat 
krajskou hygienickou stanici a absolvovat test. Dále musí být 

v izolaci, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků nemoci, 
nejméně však 14 dní od prvního pozitivního testu na Covid-

19. 

Peter Perniš 

Advokát 

Praha 

CZ Omezení převoditelnosti akcií zápisem do OR 
Omezení převoditelnosti akcií na jméno je účinné až dnem 
zápisu do obchodního rejstříku, ačkoli je již upraveno 

stanovami. Do zápisu omezení převoditelnosti do obchodního 
rejstříku jsou akcie převoditelné neomezeně a převod 

takových akcií je účinný, i když kupující o omezení 
převoditelnosti zakotveném ve stanovách věděl. 

Dominika Veselá 

Partner 
Praha 
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Pracovní smlouvy podle rakouského práva 

AU 

Pracovní smlouva, smlouva o provedení prací a služeb, 
smlouva o nezávislém poskytování služeb podle 

rakouského pracovního práva - rozlišení a právní 

důsledky nesprávné klasifikace smlouvy 

 

Základní charakteristikou „opravdové" pracovní smlouvy je osobní závislost 

zaměstnance na zaměstnavateli. Znakem opravdové pracovní smlouvy 
je povinnost zaměstnance podřídit se osobním a věcným pokynům 
zaměstnavatele. Povinností zaměstnance je výkon práce, nikoli konkrétní 

výsledek jeho práce. V případě opravdové pracovní smlouvy podléhá 
zaměstnanec v plném rozsahu pracovněprávním předpisům, kolektivním 

smlouvám a ustanovením o sociálním pojištění obsaženým ve Všeobecném 
zákoně o sociálním pojištění (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG). 

Existuje-li naproti tomu smlouva o provedení prací a služeb, je třeba dosáhnout 

konkrétního výsledku, a nikoli pouhého úsilí. Zhotovitel jedná nezávisle a musí zajistit 
řádné provedení práce. Příspěvky na sociální zabezpečení a daně platí zhotovitel. 

Smlouva nezávislém poskytování služeb nabízí možnost individuálně sjednat průběh 
prací. Obecně neexistuje pevná pracovní doba ani pokyny od zaměstnavatele. Proto 
se použijí pouze ta ustanovení pracovního práva, která nepředpokládají osobní závislost 

nezávislého pracovníka. Příspěvky na sociální zabezpečení nezávislého pracovníka však 
musí platit zaměstnavatel. 

Konkrétní druh smlouvy se určuje podle skutečné obsahu pracovněprávního vztahu, 
název smlouvy je irelevantní. Státní příslušnost pracovníka není rovněž významná, 
a má tedy vliv i na české občany pracující v Rakousku. 

Pokud je zaměstnanec například přidělen nesprávně, může to vést (až 5 let zpětně) 
k dodatečným platbám příspěvků na sociální zabezpečení, úrokům z prodlení nebo 

nemzdovým nákladům. Vzhledem k zákonu o klasifikaci sociálního pojištění (SV-ZG), 
který platí od 1.7.2017, je možné požádat o přezkum přiřazení sociálního pojištění, 
a dosáhnout tak právní jistoty. 

Tülay Cakir | Partner | Vídeň  

Matea Pejic | Koncipientka | Vídeň 

 

Eversheds Sutherland Austria 

Eversheds Sutherland Austria poskytuje celou škálu právních služeb, včetně: 

bankovnictví a financí, obchodního práva l, hospodářské soutěže, corporate/M&A, 
ochrany osobních údajů, pracovního práva, práva duševního vlastnictví, soudních 

sporů, nemovitostí a TMT. 

Potřebujete-li další informace, kontaktujte, prosím: 

Mag. Silva Palzer 

Partner, Head of Employment 
T: + 43 1 51620 – 125 

E: silva.palzer@eversheds-sutherland.at 
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