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Návrh antidiskriminačního zákona
OBSAH
• Antidiskriminační
zákon

Draft Antidiscrimination Act
Poslanecká sněmovna v současné době
projednává návrh zákona o rovném
zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací.

The Lower House of the Czech
Parliament currently discusses draft act
on equal treatment and protection
against discrimination.

Připravovaný zákon upravuje právo na
rovné zacházení a ochranu před
diskriminací zejména v následujících
oblastech:

The act shall regulate the right to equal
treatment and protection against
discrimination in particular in the following
areas:

•

pracovněprávní vztahy (včetně např.
přístupu k zaměstnání, odbornému
vzdělávání, rekvalifikaci, členství
v odborových organizacích a specificky
také v souvislosti s zaměstnaneckými
sociálními systémy)

•

employment matters (including e.g.
access to employment, professional
training, membership in trade unions
and specifically also in connection with
employee benefit schemes)

•

•

v oblasti sociálního zabezpečení a
poskytování sociálních výhod

social security and provision of social
benefits

•

•

• Draft act on
transformation of the
companies

v oblasti zdravotní péče, vzdělávání,
bydlení a poskytování zboží a služeb
nabízených veřejnosti.

healthcare, education, housing and
provision of other goods and services
offered to the public.

• Case law: Transfer of
shareholding interest
with suspended
effectiveness

Návrh zákona zakazuje (s určitými
výjimkami) jakoukoliv přímou nebo
nepřímou diskriminaci z důvodu rasy,
etnického původu, národnosti, pohlaví,
sexuální orientace, věku, zdravotního
postižení, náboženského vyznání, víry nebo
světového názoru.

• Návrh zákona o
přeměnách
společností
• Judikatura: Odložení
účinnosti převodu
obchodního podílu
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V oblasti pracovněprávních vztahů zákon
zpřesňuje obecný zákaz diskriminace
vyplývající ze zákoníku práce.
Zaměstnavatelům rovněž ukládá nové
povinnosti např. v souvislosti se
zaměstnáváním zdravotně postižených osob.
Osoba postižená diskriminací se může
u soudu domáhat zejména toho, aby bylo od
diskriminace upuštěno, aby byly odstraněny
následky diskriminačního zásahu a aby jí
bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění, a
to i v penězích.
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V určitých případech diskriminace přitom
důkazní břemeno přechází z chráněné osoby
jako žalobce na žalovanou osobu, tj. soud
bude mít diskriminaci za prokázanou, pokud
v řízení žalovaný neprokáže absenci
diskriminace.
Pokud bude navrhovaný antidiskriminační
zákon schválen Parlamentem, nabude
účinnosti od 1.1.2008.

Draft act prohibits (subject to certain
exceptions) any direct or indirect
discrimination based on race, ethnic origin,
nationality, sex, sexual orientation, age,
health disability, religious faith or personal
beliefs.
In employment matters, the act provides
more detailed regulation of the general
prohibition of discrimination set out in the
Labour Code. It also imposes certain new
duties on employers, e.g. in connection with
employment of disabled employees.
A person whose right to equal treatment has
been violated can request that a court orders
the respective person to refrain from
discrimination and to eliminate
consequences of such discrimination. A
victim of discrimination can also claim
satisfaction, also in the form of a monetary
compensation.
In certain cases of discrimination, burden of
proof in court proceedings shall pass from
the protected person as plaintiff to the
defendant. In such cases, the court shall
consider discrimination proven unless the
defendant provides evidence proving
absence of discrimination.
If approved by the Parliament, the act will
become effective as of 1 January 2008.
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Návrh zákona o přeměnách společností
Dne 22.10.2007 schválila vláda návrh zákona o přeměnách obchodních
společností a družstev.
Předložený návrh zákona by měl být komplexní právní úpravou přeměn
obchodních společností a družstev. Zároveň se jedná o transpozici směrnice
č. 2005/56 o přeshraničních fúzích kapitálových společností (tzv. desátá směrnice).
Cílem nové úpravy je především zjednodušení současné právní úpravy uvedených
korporátních procesů a zakotvení procesu přeshraničních fúzí.

In its decision the Supreme Court ruled that
effectiveness of the entire agreement on
transfer of shareholding interest cannot be
postponed until payment of the purchase
price. In such case the buyer would never
become obliged to pay the purchase price
and, therefore, the agreement could never
become effective.

Judikatura: Odložení účinnosti převodu
obchodního podílu

However, legal effects of the agreement can
be postponed with respect to acquiring of
title to the shares similarly as passing of title
to goods purchased on the basis of a sale
and purchase agreement may be contingent
on payment of the purchase price (S. 445 of
the Commercial Code). (Decision of the
Supreme Court Ref. No. 29 Odo 1241/2004,
published on www.nsoud.cz)

V nedávném rozhodnutí se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, v jakém rozsahu
lze odložit účinnost smlouvy o převodu obchodního podílu v s.r.o.

DVOŘÁK & SPOL.

Návrh zákona bude předložen k projednání a schválení Parlamentu. Ačkoliv
Desátá směrnice měla být transponována do 15.12.2007, zákon by měl nabýt
účinnosti teprve v roce 2009. Podrobnější představení navrhované úpravy bude
předmětem následujícího vydání našich Aktuálních právních informací.

Ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud vyslovil, že nelze odložit účinnost celé smlouvy
o převodu obchodního podílu do zaplacení ceny za jeho převod, neboť v takovém
případě by nabyvateli obchodního podílu vůbec nevznikla povinnost kupní cenu
zaplatit. V takovém případě by proto ani nebylo možné, aby smlouva vůbec kdy
nabyla účinnosti.
Odložení právních účinků je však možné ve vztahu k nabytí obchodního podílu
obdobně jako lze na zaplacení kupní ceny vázat nabytí vlastnického práva ke zboží
u kupní smlouvy (§ 445 obchodního zákoníku). (Rozhodnutí NS ve věci sp. zn. 29
Odo 1241/2004, uveřejněno na www.nsoud.cz).

recommended by
International Financial
Law Review
In 2007, DVOŘÁK & SPOL. was ranked for the
first time by prestigious International
Financial Law Review (www.iflr1000.com)
and recommended for mergers &
acquisitions and banking & project finance.

DVOŘÁK & SPOL. doporučena International

Financial Law Review
V roce 2007 byla advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL. poprvé hodnocena
v prestižním mezinárodním srovnání publikace International Financial Law
Review (www.iflr1000.com) a doporučena pro oblasti fúzí a akvizic a
bankovního a finančního práva.

Draft act on transformation of companies
On 22 October 2007 the government approved draft act on transformation of
companies and co-operatives.
The act should comprise comprehensive regulation of transformations of
companies and co-operatives. The draft also implements into Czech law Directive
No. 2005/56 on cross-border mergers (“10th directive”). Draft act should simplify
existing regulation of corporate transformations and enable cross-border mergers.
The draft will now be submitted to the Parliament for discussion and approval.
Although the 10th directive should be transposed by 15 December 2007, the act
will likely become effective only in 2009. The proposed changes will be presented
in more detail in one of the next issues of the Business Law Alert.

Case-law: Transfer of shareholding interest
with suspended effectiveness
In its recent decision, the Supreme Court dealt with the question to what extent
effectiveness of transfer of shareholding interest in a limited liability company can
be postponed.
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Tento bulletin obsahuje všeobecné informace o
aktuálních právních otázkách, avšak nepředstavuje
právní radu. Budete-li potřebovat další informace, prosím
kontaktujte nás.
Doufáme, že tento bulletin pro Vás bude užitečným
zdrojem informací. Vaše připomínky a podněty vždy
uvítáme.
This newsletter contains information of general interest
about current legal issues, but does not give legal advice.
If you would need any additional information, please
contact us.
We hope that you will find this newsletter to be a useful
source of information. We are always interested in
receiving your views or comments.

