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Zima se blíží
CZ: Evidence skutečných
majitelů právnických osob
SK: Boj proti bielym koňom
CZ: Zvýšení minimální
mzdy

Začala podzimní sezóna, dokončujeme projekty, aby mohl
nastat vánoční klid. Letos jsme si výjimečně zpestřili tradičně
nejintenzivnější období v roce rozhodnutím zřídit novou
pobočku v Plzni. Přijďte se příští rok podívat! I přes podzimní
vytížení bychom neměli zapomínat na ostatní, my i letos,
stejně jako v letech minulých, pomáháme nadačnímu fondu
Dům Ronalda McDonalda. Osobně pošlu malý příspěvek
i jiným. Tak ať to vše dobře dokončíme, klidný zbytek roku,
bohatého Ježíška a hodně úspěchů v roce 2018.
Lukáš Zahrádka
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CZ: Nové výkladové pokyny k GDPR
V souvislosti s blížícím se datem
účinnosti nařízení GDPR (25. 5. 2018)
byly zveřejněny další výkladové
pokyny Pracovní skupiny WP 29
k automatizovanému rozhodování a
profilování, k posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů a pokyny
týkající se správního pokutování. (RM)
SK: Aplikačná novela zákona o
odpadoch
Od 1. 1. 2018 nadobúda účinnosť
novela zákona o odpadoch, ktorá
prináša prísnejšie požiadavky na
odbornú
spôsobilosť,
zmeny
v registrácii
dopravcov,
kontrolné
orgány
so
zástupcom
MŽP
v organizáciách, zodpovednosti výrobcov v koordinačných centrách atď.
(AT)
CZ: Nová promlčecí doba
u závaznějších přestupků
Nová promlčecí doba u přestupků se
bude
určovat
dle
závažnosti
spáchaného přestupku. Standardní
promlčecí doba činí jeden rok.
U přestupků, za něž lze udělit pokutu,
jejíž horní hranice zákonné sazby je
alespoň 100.000 Kč, pak promlčecí
doba činí tři roky. (PKr)
CZ: Placení soudních poplatků
Od 30. 9. 2017 již není možné uhradit
soudní poplatek i po uplynutí soudem
stanovené lhůty. Nově bude nutné
uhradit poplatek ve lhůtě, která musí
být alespoň 15 dní, přičemž k pozdní
úhradě poplatku se nepřihlíží. (VF)
SK: Revízia smernice o vysielaní
zamestnancov
Dňa 23. 10. 2017 schválila Rada EÚ
návrh zmien smernice o vysielaní
zamestnancov, o ktorých bude
následne rokovať s Európskym
parlamentom. Doba vyslania sa má
obmedziť na 12 mesiacov, ktoré je
možno predĺžiť o 6 mesiacov. (KL)

strana 2

dvořák || hager & partners
advokátska kancelária

CZ: Evidence skutečných majitelů
právnických osob
Novela zákona proti praní špinavých peněz a zákona
o veřejných rejstřících zavedla povinnost právnických osob
a správců svěřenských fondů vést (a průběžně aktualizovat)
údaje o jejich skutečném majiteli.
Pro tyto účely se k 1. 1. 2018 zřizuje rejstřík, do kterého budou
nově vznikající entity zapisovat příslušné údaje průběžně. Již
existující svěřenské fondy tak musejí učinit do 30. 6. 2018 a již
existující právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku do
31. 12. 2018. Pro právnické osoby nezapsané v obchodním
rejstříku platí lhůta do 31. 12. 2020.
Předmětem evidence budou u právnických osob jméno a adresa
skutečného majitele, jeho datum narození (event. rodné číslo),
státní příslušnost a údaje o skutečnosti, která postavení
skutečného majitele zakládá.
Údaje obsažené v rejstříku nebudou uváděny ve výpisech a rejstřík
sám bude neveřejný. Přístup do evidence bude umožněn pouze
omezenému okruhu subjektů (např. soudům, orgánům činným
v trestním řízení, správci daně, poskytovateli veřejné finanční
podpory podle zákona o finanční kontrole, Finančnímu
analytickému úřadu nebo České národní bance).
Tomáš Mls, Stanislav Dvořák

SK: Predĺženie lehoty na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej
poisťovne
Od 1. 1. 2018 má zamestnávateľ lehotu na prihlásenie zamestnanca do
Sociálnej poisťovne 7 dní. Ak ale v tejto lehote príde kontrola a
zamestnanec ešte nie je prihlásený, pôjde o nelegálne zamestnávanie.
(JS)
CZ: Konkurence zástavních práv
Při zřízení zástavního práva jak k závodu, tak k věcem, které jsou jeho
součástí (např. nemovitostem), je nutné, aby zástavní právo k těmto
věcem vzniklo dříve, než zástavní právo k závodu. Po jeho vzniku totiž
zástavní právo k uvedeným věcem již vzniknout nemůže. (JM)
CZ: Pohledávku zaměstnavatele vůči zaměstnanci nelze zajistit
směnkou
Přestože zajištění pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci
směnkou není zákonem výslovně zakázáno, je třeba takový zákaz
dovodit ze zásad pracovněprávních vztahů. Tento zákaz zakládá námitku
nepřípustného důvodu směnky pro neplatnost směnečné smlouvy. (OB)
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CZ: Podnikatelé nebudou mít svůj
registr zákonných povinností
Senát v říjnu odmítl jako protiústavní
novelu zákona o Hospodářské a
Agrární komoře, která měla s účinností od 1. 1. 2018 zavést registr
zákonných povinností podnikatelů.
Poslanecká sněmovna vzhledem ke
konci svého volebního období veto
Senátu již nestihla přehlasovat. (JV)

advokátní kancelář

Personal
Mgr. Roman Šolc, LL.M.| Advokát | Plzeň
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners otevírá
pobočku v Plzni, povede ji Roman Šolc. Předtím
působil jako advokát v advokátní kanceláři SCWP
Schindhelm.
Roman se v praxi věnuje zejména smluvnímu právu,
obchodnímu právu a právu obchodních korporací.
Zkušenosti má rovněž v oblasti soudních sporů
a pracovním právu.

CZ: Neurčitost ujednání o poplatku
za nečerpání úvěru
Podle Nejvyššího soudu ČR je
ujednání o poplatku za nečerpání
úvěru obsažené ve spotřebitelské
smlouvě o úvěru odkazující na
sazebník, jenž není součástí smlouvy,
neurčité a takové ujednání o výši či
způsobu určení výše poplatku je
neplatné. (DV)
CZ: Zvýšení minimální mzdy
Od 1. 1. 2018 se zvýší minimální
měsíční mzda ze současných 11 000
Kč na 12 200 Kč, a minimální
hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč
při stanovené týdenní pracovní době
40 hodin. V této souvislosti dochází
též i k navýšení nejnižších úrovní
zaručené mzdy. (MŠ)
CZ: Užívání staveb bez kolaudace
Novela stavebního zákona účinná od
1. 1. 2018 umožní stavebníkům užívat
stavby,
které
dosud
podléhaly
ohlašovací povinnosti, bez jakéhokoliv
předchozího oznámení stavebnímu
úřadu.
U
staveb
vyžadujících
kolaudační souhlas zůstane proces
kolaudace zachován. (DR)
SK: Boj proti bielym koňom
Novelou
Obchodného
zákonníka
účinnou od 1. 1. 2018 sa zavádza tzv.
faktický štatutárny orgán. Osoba,
ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť
štatutárneho orgánu bez toho, aby
bola do tejto funkcie ustanovená, má
rovnakú zodpovednosť ako štatutárny
orgán. (MSA)
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JUDr. Ing. Jan Vučka | Advokát | Praha
Dne 1. října posílil naši kancelář v Praze zkušený
advokát a expert na trestní právo Jan Vučka.
Jan je členem Association of Certified Fraud
Examiners a pravidelně publikuje v odborných
časopisech, zejména v oblasti trestního procesu.
Přenášel na Vysoké škole ekonomické, Ekonomické
univerzitě v Bratislavě, Justiční akademii a pro
Institut interních auditorů.

Mark your diary
Dvořák Hager & Partners Vás srdečně zve na odborný seminář na téma:

Odpovědnost za škodu – zaměstnanec
Datum:

13. 12. 2017, od 9 hodin

Místo:

konferenční centrum hotelu Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

Lektoři:

Veronika Odrobinová a Tomáš Procházka

Registrace:

michaela.rutova@dhplegal.com

Účastnický poplatek:

750 Kč na osobu (bez DPH)

CZ: Povinnosti poskytovatele ubytovacích služeb
Pokud poskytovatel ubytování využívá webového zprostředkování
ubytovacích služeb ze zahraničí, vzniká mu povinnost odvést DPH
v ČR, a to z poplatku, který si účtuje zahraniční poskytovatel webových
stránek. Daň tedy odvádí namísto zahraničního zprostředkovatele
poskytovatel ubytování. (LB)
CZ: Přestavek
Malá část stavby postavená na malé části cizího pozemku (přestavek)
se stane součástí zastavěného pozemku pouze, pokud stavebník je
v dobré víře, že staví na svém pozemku. Tato podmínka není splněna,
pokud ví, že staví na cizím pozemku, i když k tomu má titul. (VO)
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CZ: Nová úprava platebního styku

CZ: Škoda způsobená vadou zadávacího řízení

Dne 13. 1. 2018 nabývá účinnosti
nový zákon o platebním styku, který
transponuje směrnici PSD2. Zákon
zavádí právní rámec pro nové platební
služby jako je nepřímý platební příkaz,
který umožní online platby přes
rozhraní
nebankovních
subjektů.
(JHa)

Pokud veřejný zadavatel způsobí neplatnost smlouvy porušením zákona
o veřejných zakázkách, odpovídá dodavateli za způsobenou škodu.
Odpovědnosti zadavatele nezbavuje ani předchozí dobrozdání ÚOHS,
že postupuje správně. (TP)

SK: Novela zákona o verejnom
obstarávaní účinná od 1. 11. 2017
Posledná novela zákona o verejnom
obstarávaní sa zamerala na čiastkové
zmeny súvisiace s úpravou procesov
verejného
obstarávania
pri
podlimitných zákazkách a zákazkách
s nízkou hodnotou (napr. zavedenie
jednoobálkového
systému
pri
podlimitných zákazkách). (SL)
CZ: Změna právní úpravy
pracovnělékařských služeb
Od 1. 11. 2017 je nově například
možné zajistit provedení pracovnělékařských služeb jako „subdodávku”
při
splnění
určitých
podmínek.
Výslovně byla také zavedena možnost
vzdání se práva na přezkoumání
lékařského posudku. (KD)
SK: Rada Protimonopolného úradu
výrazným spôsobom zasiahla do
výšky pokút uložených dealerom
automobilov značky Škoda
Rada
zmenila
prvostupňové
rozhodnutie odboru kartelov zo
septembra 2015 za účasť na
dohodách v procese verejného
obstarávania
(bid
rigging).
Rozhodnutím mnohonásobne znížené
pokuty (a iný spôsob ich výpočtu) už
nemusia pôsobiť odstrašujúco pri
porušovaní súťažného práva. (MABB)
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CZ: Country by Country reporting
Společnosti, které jsou součástí koncernu dosahujícího více jak 750 mil.
EUR obratu, musely do 31. 10. 2017 nahlásit, která společnost
koncernu podává Country by country reporting. Reportující společnost je
pak povinna podat zprávu se základními ekonomickými informacemi dle
zákona. (JŠ)
CZ: Zaměstnávání cizinců
Do zákona o pobytu cizinců byl zaveden institut nespolehlivého
zaměstnavatele (nachází se v likvidaci, má dluh na dani nebo na
zdravotním/sociálním pojištění apod.). Takový zaměstnavatel nemůže
cizince vůbec zaměstnávat, protože pro práci u něj není možné cizinci
vydat zaměstnaneckou kartu. (PP)
SK: Neprípustnosť účinnej ľútosti pri vrátení neoprávneného
odpočtu DPH
Podľa nálezu Ústavného súdu k zániku trestnosti činu môže dôjsť len pri
dodatočnom neskoršom zaplatení splatnej dane, nie však pri
neoprávnenom uplatnení nároku na vrátenie DPH. Vrátenie podvodne
uplatneného nároku na vrátenie DPH nie je zaplatením splatnej dane.
(PŠM)
Podpořte s námi nadační fond Dům
Ronalda McDonalda
Přispět můžete na účet č. 2700270000/2700.
Autoři | (AT) Annamária Tóthová | (BH) Bernhard Hager | (DR) Dávid Rédli | (DV) Dominika Veselá | (EC)
Eliška Cisáriková | (JHa) Jana Hansliková | (JK) Jan Krampera | (JS) Jana Sapáková | (JM) Jiří Mačát | (JP)
Jakub Procházka | (JŠ) Jiří Šmatlák | (JV) Jakub Verlík | (KD) Kateřina Demová | (KJ) Katarína Jendželovská |
(KL) Katarína Liebscherová | (KU) Klára Udvaros | (LB) Luboš Brigant | (LKu) Lucie Kubínyiová | (LL) Lucia
Luptáková | (LZ) Lukáš Zahrádka | (MABB) Marek Bomba | (MAB) Martin Baraniak | (MR) Michal Růžička |
(MSA) Mária Sadloňová | (MŠ) Martina Šumavská | (MŠt) Michal Štefek | (NJ) Natália Jánošková | (OB)
Ondřej Beneš | (PM) Paulína Macháčová | (PP) Peter Perniš | (PKc) Petra Konečná | (PKr) Petra
Kratochvílová | (PŠM) Petra Štrbová Marková | (RM) Radek Matouš | (SD) Stanislav Dvořák | (SL) Simona
Laktišová | (SS) Stanislav Servus | (TD) Tereza Dosedělová | (TJ) Tomáš Jelínek | (TM) Tomáš Mls | (TP)
Tomáš Procházka | (TRU) Tomáš Richter Urban | (VF) Vojtěch Faltus | (VO) Veronika Odrobinová

Dvořák Hager & Partners
Česká republika

Dvořák Hager & Partners
Slovensko

Oasis Florenc, Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Česká republika

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava
Slovensko

tel.: +420 255 706 500
fax: +420 255 706 550
e-mail: praha@dhplegal.com

tel.: +421 2 32 78 64 – 11
fax: +421 2 32 78 64 – 41
e-mail: bratislava@dhplegal.com

