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POUR FÉLICITER 2015

VŠECHNO DOBRÉ V ROCE 2015!
CZ: Nový typ služby péče
o dítě v dětské skupině
SK: Nový zákon
o energetickej efektívnosti
EU: Pokuta za nefungujúce
odpadové hospodárstvo
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V roce 2014 přinutil nový občanský zákoník skoro všechny české firmy k revizi stáva
jících smluvních vztahů i korporátní dokumentace. Dynamický bude i rok 2015, kdy
se budou muset podnikatelé vypořádat s některou z více či méně rozsáhlých „ur
gentních novel“ občanského zákoníku i s přísnějšími kontrolami a vyššími pokuta
mi. Vedle rostoucího počtu kontrol firmám například nově hrozí milionové pokuty za
překročení povoleného počtu odpracovaných hodin nebo za chyby při propouštění.
Jen o málo nižší je pokuta za nepředložení pracovních smluv při kontrole. Děkuji
všem, kteří si nás vybrali, abychom jim pomohli uspět v Čechách a na Slovensku.
Naše kancelář má dnes nejvíc právníků ve své historii a znovu obhájila přední příčky
českých i evropských žebříčků. Nejhezčí odměnou je pro nás ale důvěra a úspěch
našich klientů. Všechno dobré v roce 2015!
Tomáš Procházka
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CZ: Novela autorského zákona
S účinnosti od 7. 11. 2014 zavádí
novela autorského zákona pojem
osiřelého díla a prodlužuje ochranu
majetkových práv výkonných uměl
ců k uměleckým výkonům zazname
naným na zvukové záznamy a ma
jetkových práv výrobců zvukových
záznamů k těmto záznamům z 50 na
70 let. (LL)

CZ: Nový typ služby péče o dítě
v dětské skupině

CZ: Zavedení sankce za poruše
ní § 136 zákona o zaměstnanosti
Novelou zákona o zaměstnanosti
dojde s účinností od 1. 1. 2015 ke
změně znění ustanovení § 136, které
upravuje povinnost mít v místě pra
coviště kopie dokladů prokazujících
existenci pracovněprávního vztahu.
V této souvislosti pak novela zavádí
peněžitou sankci za nedodržení sta
novené povinnosti, a to až do výše
500 000 Kč. (MŠ)

Poskytovatelem služby budou vedle obcí, krajů, nadací apod. především
zaměstnavatelé rodičů. Provozovat zařízení pro potřebu svých zaměstnan
ců může každý zaměstnavatel. Zařízení musí splnit hygienické podmínky
stanovené vyhláškou MPSV, které jsou mírnější pro dětskou skupinu do
12 dětí, a zajistit péči odborně způsobilou osobou, např. zdravotní se
strou, chůvou či učitelem mateřské školy. Zákonem zavedená povinná
registrace dětské skupiny u MPSV bude zřejmě zrušena a ponechána jako
dobrovolná. Registrace ale bude předpokladem pro uplatnění daňových
výhod souvisejících s provozem zařízení. Náklady na provoz zařízení jsou
totiž pro zaměstnavatele daňově uznatelnými náklady. Služba může být
zaměstnancům poskytována bezúplatně či za úplatu. Náklady na umístění
dítěte v mateřské škole či jiném zařízení péče o děti předškolního věku
mohou rodiče uplatnit jako slevu na dani.
Jana Kolářová

CZ: Odpovědnost jednatele za ne
podání insolvenčního návrhu
Pokud statutární orgán nepodá in
solvenční návrh na svou společnost
nacházející se v úpadku, odpoví
dá věřitelům za způsobenou škodu
a újmu. (JK)

CZ: Novela zákona o zaměstna
nosti
Novela zákona o zaměstnanosti by
od 1. 1. 2015 měla vyloučit mož
nost přiznat a poskytovat podporu
v nezaměstnanosti uchazeči o za
městnání, který má postavení člena
obchodní korporace. (TJ)

CZ: Novela zákona o pobytu ci
zinců
Od 1. 1. 2015 nabývá účinnosti no
vela zákona o pobytu cizinců, kterou
se rozšiřuje informační povinnost za
městnavatele vůči Úřadu práce ČR
o nástupu cizince do zaměstnání.
Nově se tato povinnost bude vztaho
vat i na cizince se zelenou či modrou
kartou. (JH)
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Zákonem č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině, byl zaveden nový typ služby zajišťující péči a hlí
dání dětí v předškolním věku. Cílem nové úpravy je usnadnit rodičům
sladění profesních a rodičovských povinností.

CZ: Novela zákona o odpovědnosti právnických osob
Okruh trestných činů, za které mohou být právnické osoby trestně odpovědné,
by se měl výrazně rozšířit. Právnické osoby by tak mohly být stíhány např. za
trestné činy poškozování spotřebitele nebo lichvy. Návrh novely je v poslanecké
sněmovně. (KD)
CZ: Přeruší včasně podaná ústavní stížnost probíhající řízení před katas
trem nemovitostí?
Nejvyšší soud konstatoval (viz rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3399/2013), že ústavní
stížnost směřující proti soudnímu rozhodnutí, jehož předmětem je určení ne
platnosti právního jednání (např. smlouvy), podle kterého byl podán návrh na
vklad práva do katastru nemovitostí, je důvodem pro přerušení tohoto řízení
o návrhu. (OH)
CZ: Novelizace nařízení EU Brusel I účinná od 10. 1. 2015
Nové znění nařízení Brusel I se bude vztahovat na řízení, která budou zahájena
od 10. 1. 2015. Novinkou je mimo jiné zrušení požadavku exequatur, neboli
prohlášení vykonatelnosti, které bylo doposud nutné k samotnému výkonu za
hraničního rozhodnutí v jiném členském státě. (TL)
CZ: Rozhodčí doložka s výčtem rozhodců ad hoc daných na výběr žalující straně
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu lze sjednat rozhodčí doložku, na jejímž zá
kladě spor rozhodne jeden z osmi rozhodců ad hoc, kterého vybere žalující
strana. (TM)
CZ: Novela zákona o zaměstnanosti týkající se sankcí za nelegální práci
Od 1. 1. 2015 nabude účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která stanovuje mini
mální výši pokuty za umožnění výkonu nelegálního zaměstnávání na 50 000 Kč. (MG)
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CZ: Ochrana dobré víry v zápisy
v katastru nemovitostí (KN)
NOZ od 1. 1. 2015 chrání osoby,
které úplatně nabyly nemovitost od
nevlastníka v dobré víře v nespráv
ný zápis v KN. Původní vlastník se
může bránit žádostí o zápis poznám
ky spornosti do 1 měsíce od doby,
kdy změnu zápisu v KN zjistil, nejdé
le však do 3 let, a to za současného
podání žaloby. (JM)
SK: Novelizovaný stavebný zákon
bude účinný 2. 1. 2015
Okrem iného definuje reklamnú stav
bu a sprísňuje povoľovanie vonkaj
šej reklamy. Od informačnej plochy
reklamnej stavby bude závisieť, či
bude podliehať ohláseniu, stav. po
voleniu alebo stav. povoleniu s ko
laudáciou. (JS)
CZ: Změna zdanění příjmů in
vestičních fondů
Od 1. 1. 2015 dosáhnou na sníže
nou 5% sazbu daně z příjmů pouze
otevřené podílové fondy, investič
ní fondy, které investují dle svého
statutu pouze do finančních aktiv,
a srovnatelné zahraniční fondy. Pří
jmy ostatních investičních fondů bu
dou zdaněny 19 %. (SD)

EÚ: Pokuta za nefungujúce odpa
dové hospodárstvo
Súdny dvor uložil vysoké poku
ty Taliansku (40 mio. EUR), Grécku
a Švédsku za nedodržiavanie pred
pisov EÚ v oblasti životného prostre
dia. Pokuty možno navýšiť o penále.
(MB)

SK: Novela zákona o posudzo
vaní vplyvov na životné prostre
die
Novela zákona o posudzovaní vply
vov na životné prostredie účinná
od 1. 1. 2015 zabezpečí väčšiu zá
väznosť záverečného stanoviska
EIA, ktoré už bude pres
kúmateľné
súdom. (AT)
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Personal
Lukáš Zahrádka
Pražský tým naší advokátní kanceláře posílil 1. 12. 2014 na
pozicivedoucího advokáta Lukáš Zahrádka.
Před nástupem do kanceláře Dvořák Hager & Partners pů
sobil více než 11 let v advokátní kanceláři Weinhold Legal,
kde poskytoval poradenství celé řadě významných meziná
rodních i českých korporací.
Lukáš vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Kar
lovy v Praze a je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Vedle ad
vokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší
na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze v rámci Master of Business
Administration (MBA) programu.
Ondřej Huml
1. 12. 2014 se advokátem advokátní kanceláře Dvořák Hager
& Partners stal Ondřej Huml. Ondřej spolupracuje s naší kan
celáří od roku 2011 a v říjnu tohoto roku úspěšně složil ad
vokátní zkoušku. Ondřej Huml vystudoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze a studoval rovněž na Právnické fa
kultě Univerzity v Sheffieldu. Ve své praxi se věnuje zejména
zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, oblasti práva
obchodních společností a oblasti závazkových vztahů.
Jitka Stránská
Tým naší advokátní kanceláře posílila 1. 10. 2014 nová ad
vokátka Jitka Stránská, která doposud působila v advokátní
kanceláři DLA Piper. Jitka se ve své praxi zaměřuje především
na korporátní právo, právo duševního vlastnictví, pracovní
právo, ochranu osobních údajů a také naoblast soudních
sporů. Jitka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Kar
lovy.
Tereza Leníčková
K 1. 10. 2014 dále posílila náš tým advokátní koncipientka
Tereza Leníčková. Před nástupem do naší advokátní kance
láře působila v advokátní kanceláři Majer a partneři a v rámci
stáže také na Obvodním soudu pro Prahu 1. Tereza je absol
ventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Martina Šumavská
Ke stejnému datu přišla do naší advokátní kanceláře nově
také koncipientka Martina Šumavská, která doposud praco
vala ve Státním úřadu inspekce práce, jako právník odboru
nelegálního zaměstnávání. Martina vystudovala Právnickou
fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
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CZ: Snížení limitu plateb v hotovosti
Dne 1. 12. 2014 nabývá účinnos
ti novela zákona o omezení plateb
v hotovosti, která snižuje limit plateb
v hotovosti z původních 350 000 Kč
na částku 270 000 Kč. (MR)

CZ: Autorské poplatky za šíření hudby v prodejnách
Ústavní soud ve svém nálezu II. ÚS 3076/13 konstatoval, že kolektivní správ
ce nemá právo požadovat úhradu licenčních poplatků za užití autorského díla,
pokud neprokáže, že opravdu docházelo ke sdělování díla veřejnosti (tj. nikoli
například pro osobní potřebu zaměstnanců) a že byla sdělována díla umělců,
které kolektivní správce zastupuje. (JS)

CZ: Změna ručení za zaplacení DPH
Výše uvedená nová úprava okamžitě
ovlivní i ručení příjemce zdanitelného
plnění (tj. poskytovatele platby) za řád
né zaplacení DPH z daného obchodu.
Povinnost ručení zasáhne mnohem
více transakcí, protože zákon snižuje
limit určující pro vznik této povinnosti,
a to z částky 700 000 Kč na částku
540 000 Kč. (MB)

CZ: Návrh novely trestního zákoníku počítá s trestností přípravy praní špi
navých peněz
Vláda schválila novelu trestního zákoníku, která mimo jiné mění právní úpravu
trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti podle protikorupčních před
pisů EU tak, že se nově bude trestat i samotné vytváření podmínek k zakrytí
původu špinavých peněz. (LV)

SK: Nový zákon o energetickej
efektívnosti
Zákon prináša mnohé nové povinnos
ti pre majiteľov budov a spoločností.
Náklady za energie budov s rozlohou
nad 1000 m2 musia byť účtované od
delene od iných služieb. Väčšie spo
ločnosti musia raz za štyri roky vyko
nať energetický audit. (BEH)
SK: Zákaz kyanidu v banskom prie
mysle
Novelou banského zákona sa zakáza
lo použitie kyanidu v baniach. Zrušila
sa možnosť povolenia použitia kyani
du na základe miestneho referenda.
(BEH)
CZ: Nové tarify výkupních cen
Energetický regulační úřad zveřejnil
tarify výkupních cen pro rok 2015.
Vyšším tarifům podléhají spalovny
a teplárny. Tarif pro větrné elektrárny
byl snížen a zelený bonus byl zrušen.
Stávající elektrárny nejsou změnami
tarifů dotčeny. (BEH)
SK: Odhaľovanie protispoločenskej
činnosti
K 1. 1. 2015 bude účinný zákon o opa
treniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti. Cieľom je
motivovať zamestnancov oznamovať
protispoločenskú činnosť, ako aj zní
ženie ňou spôsobených škôd. (NJ)
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SK: Bol schválený verejne prístupný centrálny register exekúcií
Novelou exekučného zákona sa zriaďuje Centrálny register exekúcií, ktorý bude
viesť Slovenská komora exekútorov ako verejný zoznam dostupný na webo
vom sídle komory. Odo dňa 1. 7. 2016 bude Slovenská komora exekútorov
vydávať za poplatok výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý
zápis v registri exekúcií nie je. Oba dokumenty budú verejnými listinami. (ZŠ)
SK: Nový zákon o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní
Zákon zavádza možnosť uzatvoriť tzv. spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu,
na základe ktorej bude o spotrebiteľských sporoch rozhodované mimosúd
ne, v rámci tzv. spotrebiteľského rozhodcovského konania. Zákon nadobúda
účinnosť 1. 1. 2015. (ZH)
CZ: Odstupné stále bez pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
Aniž kdy vstoupily v účinnost, byly v listopadu zrušeny novely zákona o pojist
ném na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění, které měly zavést
zpojistnění dosud osvobozeného odstupného. Výhodnější režim odstupného
tedy zůstává nezměněn. (VO)
CZ: Poslanci schválili velkou novelu Zákona o DPH
Od 1. 1. 2015 se rozšíří použití režimu přenesení daňové povinnosti např. na
dodání mobilních telefonů a tabletů (u dodávek nad 100 000 Kč na jednom
daňovém dokladu). Mění se i pravidla pro uplatnění DPH u převodu a pronájmu
nemovitých věcí. (DV)

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

