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Pracovní právo před volbami
CZ: Zbývá necelý rok do
účinnosti GDPR
SK: Zásadne zmeny
v štátnej pomoci
EU: Zákaz islámských
šátků na pracovišti?

Čas zbývající do českého volebního podzimu se rychle krátí a
předvolební kampaně nabírají obrátky. Pozornosti se tak například
dostalo omilostnění „nejslavnějšího českého vraha“. Čtenářsky méně
atraktivní jsou úvahy, které zákony ještě politici stihnou do voleb
prosadit a které již spadnou pod stůl. Citlivým bodem zůstává
rozsáhlá novela zákoníku práce s desítkami poslaneckých
pozměňovacích návrhů. České zaměstnavatele může překvapit nejen
návrh na prodloužení dovolené o týden a navýšení odstupného, ale i
právo odborářů zakázat agenturní zaměstnance nebo z bezpečnostních důvodů přerušit výrobu. Další návrh na povinnou
úschovu jízdních kol zaměstnavatelem se tak zdá docela přijatelný.
Nezbývá než doufat, že letos bude pro poslance atraktivnější užít si
poslední parlamentní prázdniny, než přemýšlet jak získat hlasy
„vylepšováním“ zákoníku práce.
Tomáš Procházka
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CZ: Zadržovací právo k účetním
dokladům dlužníka

CZ: Zbývá necelý rok do účinnosti GDPR

Podle Nejvyššího soudu ČR nemá
věřitel zadržovací právo k účetním
dokladům svého dlužníka. Účetní
doklad
není
schopen
naplnit
uhrazovací funkci zadržovacího práva.
Nelze jej proto zadržet k zajištění
dluhu. (DV)

Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, a je tak nejvyšší čas zahájit
přípravu na nové povinnosti, které GDPR pro každou společnost
v této oblasti přinese.

CZ: Novela insolvenčního zákona
Rozsáhlá
novela
(účinná
od
1. 7. 2017) výrazně zpřísňuje podmínky
pro
úspěšné
podání
insolvenčního návrhu věřitelem a
zvyšuje ochranu dlužníka před
podáním šikanózního návrhu. (JK)
CZ: Rozsudek Nejvyššího soudu
ohledně odstupného a základní
nezabavitelné částky při exekuci
Pro výpočet nepostižitelné částky je
k jednorázovému odstupnému třeba
přistupovat jako k výplatě příjmu za
několik měsíců najednou podle počtu
násobků
měsíčního
průměrného
výdělku, ze kterých byla odvozena
výše odstupného. (VO)

Náročnost implementace GDPR a rozsah nových povinností se bude
samozřejmě zásadním způsobem lišit podle rozsahu, intenzity a
zejména rizikovosti zpracování osobních údajů. Zatímco u běžného
výrobního závodu není situace z pohledu času ještě urgentní, u
banky, mobilního operátora nebo zdravotního zařízení může být
skutečně již za pět minut dvanáct.
Všem našim klientům bez ohledu na předmět činnosti doporučujeme
na prvním místě přistoupit ke komplexní revizi stávajícího nakládání
s osobními údaji a zmapování jednotlivých zpracování ve firmě, tj.
v zásadě zodpovězení základních sedmi „kriminalistických“ otázek:
kdo, co, kdy, kde, jak, čím a proč. Teprve na tomto základě je pak
obvykle možné přistoupit k analýze rizik, identifikaci nedostatků,
stanovení priorit a harmonogramu vlastní implementace GDPR.
Doporučujeme také alokovat na implementaci GDPR vlastní interní
tým nebo alespoň koordinátora, který bude postupovat v úzké
součinnosti se všemi dotčenými odděleními, IT a také interními či
externími právníky. Náš tým právních specialistů zabývající se
ochranou osobních údajů a GDPR je Vám samozřejmě v případě
potřeby k dispozici.

CZ: Rozšíření přenesené daňové
povinnosti u DPH od července

Radek Matouš
CZ: Nejvyšší soud k posuzování platnosti usnesení valné hromady

Režim přenesené daňové povinnosti u
DPH se v souvislosti s novelou
zákona o DPH s předpokládanou
účinností od 1. 7. 2017 rozšíří o
zprostředkování dodání investičního
zlata,
dodání
nemovité
věci
v nuceném
prodeji,
poskytnutí
pracovníků pro provedení stavebních
nebo montážních prací, dodání zboží
poskytnutého původně jako záruka a
dodání zboží po postoupení výhrady
vlastnictví. (JV)

Již téměř rok musejí být soukromoprávní smlouvy uzavřené s ČR,
územními samosprávnými celky či právnickou osobou, jíž tyto subjekty
ovládají, zveřejňovány v registru smluv. Dne 1. 7. 2017 nastupuje sankce,
že pokud takové smlouvy uzavřené po 1. 7. 2017 nebudou zveřejněny
v tomto registru, stanou se neplatnými. (MR)

SK: Novela Zákona o súdnych
poplatkoch účinná od 1. 7. 2017

CZ: Zajištění všech povinností z konkrétní smlouvy smluvní pokutou
je platné

Ak poplatník nezaplatí súdny poplatok
v súdom určenej lehote, súd konanie
podľa novely zákona zastaví, pričom
dodatočné
zaplatenie
súdneho
poplatku v odvolacej lehote na rozdiel
od predchádzajúcej právnej úpravy
nebude viesť k zrušeniu uznesenia
o zastavení konania. (EC)

Nejvyšší soud jednoznačně prohlásil za platnou takovou smluvní pokutu,
která zajišťuje splnění všech povinností vyplývajících z konkrétní
smlouvy. (TM)
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Rejstříkovému soudu v řízení o povolení zápisu do obchodního rejstříku
nepřísluší posuzovat platnost usnesení valné hromady s.r.o., a to ani
z důvodu nedostatku usnášeníschopnosti či nedostatku potřebných hlasů
pro přijetí usnesení. (DR)
CZ: Pozor na registr smluv!
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CZ: Výpověď za hrubé porušení
vycházek nemocného není
protiústavní

Personal

ÚS
zamítl
návrh
na
zrušení
ustanovení zákoníku práce, dle
kterých může být dána zaměstnanci
výpověď pro zvlášť hrubé porušení
režimu dočasně práce neschopného
zaměstnance. Tento výpovědní důvod
tedy zůstává zachován. (PP)

Novým partnerem advokátní kanceláře Dvořák Hager
& Partners byl k 1. 5. 2017 jmenován Lukáš Zahrádka,
který předtím působil na pozici vedoucího advokáta.
Lukáš se ve své praxi zaměřuje zejména na fúze a
akvizice, bankovní a finanční právo, právo nemovitostí
a právo obchodních společností. Lukáš spolupracuje
s advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners od
roku 2014. Předtím působil více než 11 let v advokátní
kanceláři Weinhold Legal.

EÚ: Najlepšie dostupné techniky pre
veľké spaľovacie zariadenia
V apríli 2017 boli schválené závery
o najlepších dostupných technikách
(BAT
conclusions)
pre
veľké
spaľovacie zariadenia. Po vydaní
príslušného rozhodnutia Komisie EÚ
budú mať podniky štyri roky na
splnenie
nových
schválených
emisných limitov. (AT)
CZ: Alkohol v krvi není automatický
důvod pro výpověď
Pouhé pozitivní zjištění alkoholu v krvi
neznamená automaticky závažné
porušení povinností zaměstnance
odůvodňující výpověď z pracovního
poměru. K požití alkoholu musí dojít
v takové míře, že má vliv na snížení
duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance. (PKc)

Lukáš Zahrádka | Partner | Praha

JUDr. Tomáš Richter Urban | Vedoucí advokát | Bratislava
Zároveň dochází k povýšení v bratislavské kanceláři,
kde je do pozice vedoucího advokáta jmenován
Tomáš Richter Urban. Tomáš se ve své praxi
zaměřuje zejména na oblasti private equity,
bankovnictví a financí, projektového financování, PPP
a veřejných zakázek, obchodních smluv a M&A
transakcí. Tomáš dříve působil jako advokát
v advokátních kancelářích Čechová & Partners,
Clifford Chance a Balcar Polanský Eversheds.
Jiří Mačát | Advokát | Praha
Od 1. 6. 2017 se advokátem advokátní kanceláře
Dvořák Hager & Partners v Praze stává Jiří Mačát,
který v dubnu tohoto roku úspěšně složil advokátní
zkoušku. Jiří se v praxi věnuje zejména oblasti práva
investičních fondů a kapitálových trhů, právu
obchodních společností, M&A, správnímu právu a
litigacím. Podílel se mimo jiné na několika projektech
vytvoření a přeměn fondových struktur.

CZ: Změna v registraci vozidel
Novela zákona o provozu na
pozemních
komunikacích
od
1. 6. 2017 zavádí možnost zaregistrovat vozidlo a změny týkající se
vozidla u kteréhokoli obecního úřadu
obce s rozšířenou působností bez
ohledu na bydliště, resp. sídlo
provozovatele vozidla. (LL)
EU: Zákaz islámských šátků na
pracovišti?
Soudní dvůr Evropské unie rozhodl,
že zaměstnavatel může plošně
zakázat nošení všech politických,
filozofických
nebo
náboženských
symbolů na pracovišti. Je zde ovšem
riziko, že takové opatření bude,
v závislosti na okolnostech, představovat nepřímou diskriminaci. (PM)
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Mark your diary
Dvořák Hager & Partners Vás srdečně zve na odborné semináře:

Pracovní doba
Datum:
Lektoři:
Místo:

19. 9. 2017, od 9 hodin
Tomáš Procházka a Tomáš Jelínek
konferenční centrum hotelu Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8
***

GDPR v praxi
Datum:
Lektoři:
Místo:

27. 9. 2017, od 9 hodin
Radek Matouš a Tomáš Procházka
konferenční centrum hotelu Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

dvořák || hager & partners

NEWSLETTER 3 | 2017

CZ: Obnovitelné zdroje energie
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu
nárok na dotovanou výkupní cenu
elektřiny
nevznikne,
pokud
provozovatel zdroje v rozhodné době
sice elektřinu vyráběl, ale dodával ji
do sítě bezesmluvně, resp. bez toho,
aby byl řádně připojen provozovatelem distribuční soustavy. (SD)
CZ: Neplatnost rozhodčí doložky
Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu
nelze platně ujednat v rozhodčí
smlouvě takový způsob výběru
rozhodce, kdy rozhodci budou určeni
pouze jednou stranou sporu. Neplatně
sjednaný postup určení rozhodce
rovněž zneplatní rozhodčí doložku
jako celek. (PKr)

advokátska kancelária

EU: Evropská komise bude dále zkoumat praktiky internetových
prodejců
Nedávno zveřejněná závěrečná zpráva o šetření na trhu internetového
prodeje určuje obchodní praktiky, které mohou omezovat hospodářskou
soutěž. Poznatky získané Evropskou komisí zřejmě povedou k zahájení
dalších šetření v této oblasti. (MABB)
CZ: Střet letadla s ptákem jako mimořádná okolnost
Soudní dvůr EU rozhodl, že střet letadla s ptákem je událostí, která není
vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce, vymyká se jeho
kontrole a je tedy mimořádnou okolností. Za zpoždění způsobené
v důsledku takového střetu proto cestující nemohou po dopravci
nárokovat kompenzaci. (JP)
CZ: Statutární orgán a odpovědnost po jeho odvolání
Pokud jednatel, který byl odvolán ze své funkce, pokračuje i nadále
v jednání za společnost jako její statutární orgán, jsou na jeho jednání
kladeny stejné zákonné požadavky jako na jednání skutečného
jednatele. (LKu)

CZ: Zrušení investičních limitů fondů
kvalifikovaných investorů

SK: Diaľnice možno po expresnej novele od júna stavať aj na
cudzom

Novelou
vládního
nařízení
o
investování investičních fondů byla
zrušena pravidla investování fondů
kvalifikovaných investorů. Tyto fondy
tak již nejsou nuceny diverzifikovat
své portfolio a mohou investovat i do
jediného investičního nástroje. (JM)

Získanie stavebného povolenia a uskutočňovanie stavebných prác na
diaľniciach je na základe inštitútu predbežnej držby možné už pred
vyvlastnením pozemkov. (PŠM)

SK: Zásadne zmeny v štátnej pomoci
Od 1. 6. 2017 je účinná rozsiahla
novela
zákona
o
príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych
a
investičných
fondov.
Zjednodušuje
sa
vykazovanie
výdavkov a na novo sa upravuje
postup pri porušení pravidiel a
postupov verejného obstarávania.
(BEH)
CZ: ATAD – směrnice Rady EU proti
vyhýbání se daňovým povinnostem
Směrnice, která upravuje mj. pravidla
daňové uznatelnosti úroků, vstoupila
v platnost
12. 6. 2017.
Stanovení
daňově neuznatelných úroků je na
první pohled více komplikované a
bude velmi záležet na výsledné
implementaci směrnice do české
legislativy. (LB, MŠt)
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Přejeme Vám klidné prožití krásných
letních měsíců!
Autoři | (AT) Annamária Tóthová | (BH) Bernhard Hager | (DR) Dávid Rédli | (DV) Dominika Veselá | (EC)
Eliška Cisáriková | (ER) Eva Ruhswurmová | (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 | (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

