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Jarní vyhlídky
EU: Zákaz diskriminace
kvůli obezitě
DE: Minimální mzda
v Německu - účinnost pro
tranzit pozastavená
CZ: Další neúspěch
Nejvyššího státního
zastupitelství v případě
odejmutí licence FVE

Máme za sebou několik prvních týdnů roku 2015 a je, myslím,
zjevné, že se ani v tomto roce nudit nebudeme. Máme nového
ministra spravedlnosti – a vzhledem k tomu, že patří mezi
významné kritiky nového občanského zákoníku, bude právnická
veřejnost určitě sledovat jeho další kroky s napětím. V kanceláři
jsme oslavili druhé výročí spojení kanceláří v Bratislavě a v Praze
a přivítali jsme novou kolegyni – a pro ty účely expandovali i
prostor našich kanceláří. Navíc se nám podařilo uspět v několika
veřejných zakázkách, čímž rozšiřujeme naši působnost do nových
oblastí. Protože počasí venku už na zimu moc nevypadá, těšíme
se na dubnovou akci Run and Help, v rámci které se naše kancelář
připojí k Open Gate a Kontu bariéry a zavázala se uběhnout
alespoň 200 km. I vám přejeme krásné jaro!
Veronika Odrobinová
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CZ: Novela zákona o investičních
společnostech a investičních
fondech účinná od 1. 1. 2015
Novela upravuje, které činnosti
v rámci
obhospodařování
či
administrace budou moci i nadále
provádět
jiné
osoby
(např.
rozdělování a vyplácení výnosů
z majetku tohoto fondu). Novela má
mj. dopad i na povinnosti depozitáře
vůči obhospodařovateli. (LZ)

CZ: Úprava private placement
Od 1. 1. 2015 zákon o investičních
společnostech
a
investičních
fondech nově upravuje tzv. private
placement. Mimo režim zákona lze
neveřejně nabízet investice do
investičních fondů osobám, které
nejsou kvalifikovanými investory,
pokud
počet
těchto
osob
nepřesáhne 20. (JM)

SK: Novela zákona o
obchodovaní s emisnými kvótami
Od 1. 1. 2015 sa niektoré povinnosti
prevádzkovateľov zmenili a pribudli
k nim aj nové. Obchodovanie so
znečisťujúcim látkami bolo zo
zákona vypustené a overovatelia
správ o emisiách už podliehajú
jednotnej akreditácii v celej EÚ. (AT)

CZ: Ukončení DPP
Pokud dohoda o provedení práce
nepředvídá
její
jednostranné
ukončení, lze ji obtížně ukončit jinak
než dohodou stran. Dle obecných
ustanovení OZ lze takovou dohodu
zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí
výpovědí podanou tři měsíce
předem. Řešení problému přinese
však až novela zákoníku práce. (TJ)
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EU: Zákaz diskriminace kvůli
obezitě
Evropský soudní dvůr vymezil hranice zákazu diskriminace
z důvodu obezity. V posuzovaném případě zaměstnavatel
propustil jako nadbytečného velmi obézního zaměstnance.
Zaměstnanec
postup
zaměstnavatele
napadl
jako
diskriminační.
Soud rozhodl, že pokud zaměstnanci obezita výrazně ztěžuje
výkon povolání, jedná se z právního pohledu o zdravotní postižení,
a je proto zakázána jakákoliv diskriminace takového zaměstnance.
Soud rovněž zdůraznil, že pro přiznání ochrany před diskriminací
není významné, zda si zaměstnanec obezitu způsobil sám.
V případě obézních zaměstnanců se uplatní i tzv. přenesení
důkazního břemene, tedy že v případě soudního sporu musí
férovost zacházení s obézním zaměstnancem prokazovat
zaměstnavatel. Každý zaměstnavatel má rovněž povinnost
přijmout veškerá vhodná opatření, aby u něj mohli pracovat
i obézní zaměstnanci. Tato povinnost se neuplatní pouze, pokud
by tato opatření pro zaměstnavatele představovala nepřiměřené
zatížení.
Tomáš Procházka
CZ: Evidence pracovních úrazů a zasílání záznamu o úrazu
Od 1. 1. 2015 je zaměstnavatel povinen nově evidovat v knize úrazů
popis úrazového děje a klasifikaci zranění. Méně závažné úrazy již
zaměstnavatel nehlásí zdravotní pojišťovně. (JKol)

CZ: Novela zákona o inspekci práce
Od 1. 1. 2015 byla zvýšena pokuta za překročení maximálního
rozsahu práce vykonávané na základě Dohody o provedení práce či
Dohody o pracovní činnosti až na 2.000.000,- Kč. (MG)

DE: Minimální mzda v SRN – účinnost pro tranzit pozastavená
Dne 1. 1. 2015 nabyl v SRN účinnosti zákon o úpravě všeobecné
minimální mzdy, který stanovuje její jednotnou výši 8,50 EUR
hrubého, na kterou mají nárok všechny osoby vykonávající
zaměstnání na území Německa (ať už pro německé či zahraniční
zaměstnavatele). Tato právní úprava tedy zasáhne i mnohé české a
slovenské podnikatele, zejména dopravce. Dle aktuálního rozhodnutí
německé vlády se přechodně sice nevztahuje na řidiče kamionů, kteří
přes území SRN jen přejíždějí, nadále se však uplatní v případech,
kdy k nakládce či vykládce kamionů dojde na území SRN. (AJ / ZH)
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CZ: Vznik Centrálního registru
přestupků se přibližuje
Poslanecká sněmovna podpořila
v prvním čtení vládní návrh zákona
na zavedení Centrálního registru
přestupků, který by měl napomáhat
v boji s bagatelní kriminalitou. (MR)

CZ: Převod nemovitostí
vložených do společnosti jako
nepeněžitý vklad
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu
nemá převod nemovitostí, vložených
dříve jako nepeněžitý vklad do
společnosti, žádný vliv na výši
základního kapitálu společnosti a
nakládání
s
nimi
nevyžaduje
rozhodnutí o změně jeho výše. (TM)

CZ: Převod práva daňově
odpisovat technické zhodnocení
(TZ)
Nejvyšší správní soud rozhodl, že
právo původního nájemce daňově
odpisovat jím hrazené TZ předmětu
nájmu nelze převést na nového
nájemce. Po skončení nájmu má
právo TZ daňově odpisovat jen
pronajímatel. (DV)

CZ: Formální náležitosti plné
moci k založení s.r.o.
Není-li plná moc k založení s.r.o.
udělena v písemné formě nebo
není-li podpis zmocnitele úředně
ověřen, je neplatným právním
jednáním; soud k této neplatnosti
přihlédne i bez návrhu. (MABB)

SK: Novela zákona o dani
z príjmov
Od 1. 1. 2015 si živnostník nemôže
uplatniť výdavky (náklady) na tzv.
kilometrovné do daňových výdavkov
(nákladov), ak motorové vozidlo nie
je v čase jeho použitia zaradené
v obchodnom
majetku,
hoci
v minulosti bolo. (TT)
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Personal
Petra Konečná | Praha
Tým naší advokátní kanceláře posílila 15. 1.
na pozici vedoucí advokátky Petra Konečná,
která doposud působila v kanceláři Felix a
spol. a více než sedm let v advokátní
kanceláři Schönherr (dříve Gleiss Lutz), kde
poskytovala
poradenství
celé
řadě
významných mezinárodních i českých korporací, a to zejména pro
německy mluvící klientelu.
Petra se zaměřuje na bankovnictví a finance, kapitálové trhy,
pracovní právo, právo obchodních společností a M&A. Má rovněž
rozsáhlé zkušenosti v oblasti syndikovaného financování či opčních
a obdobných plánů pro zaměstnance.
Petra absolvovala Právnickou fakultu Západočeské Univerzity
v Plzni a také roční studijní program na právnické fakultě Technische
Universität v Drážďanech (SRN). Kromě češtiny hovoří plynně
německy a anglicky.

CZ: Omezení při započítávání pohledávek
K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před
soudem. To neplatí v případě tzv. nejistých nebo neurčitých
pohledávek. (JK)

CZ: Zánik odpovědnosti za správní delikt podle zákona
o inspekci práce
Od 1. 1. 2015 došlo ke změně zániku odpovědnosti za správní delikt.
Ta zaniká, jestliže o deliktu správní orgán nezahájil řízení do 1 roku
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne
spáchání. (MŠ)

SK: Agentúrne zamestnávanie od 1. 3. 2015
Za dodržanie porovnateľnej mzdy agentúrneho zamestnanca voči
kmeňovému bude zodpovedať aj užívateľský zamestnávateľ. Doba
dočasného pridelenia je najviac 2 roky. Pri predčasnom skončení
prac. pomeru bude zamestnancovi plynúť výpovedná doba. (JS)

SK: Pozor na veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách
Veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách, všeobecných
obchodných podmienkach a akýchkoľvek iných zmluvných
dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí byť
najmenej 1,9 mm. (MAB)

dvořák || hager & partners

NEWSLETTER 1 | 2015

advokátska kancelária

SK: Nová odpočítateľná položka

CZ: Silnější postavení menšinových akcionářů

1. 1. 2015
nadobudla
účinnosť
novela zákona o zdravotnom
poistení, ktorá zavádza novú
odpočítateľnú položku. Táto bude
znižovať
vymeriavací
základ
zamestnanca na účely platenia
poistného na verejné zdravotné
poistenie. (NJ)

Zákon o obchodních korporacích posiluje postavení minoritních
akcionářů a dávám jim zajímavou možnost domoci se odkupu svého
podílu majoritním akcionářem za cenu stanovenou znalcem. (SS)

CZ: Zákaz vstupu dětí do restaurací
Podle Nejvyššího správního soudu obecný zákaz vstupu dětí do
provozovny (např. z důvodu zaměření na určitý druh klientely), který
není založen na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněn
legitimním cílem, představuje diskriminaci. (PKc)

CZ: Nová regulace hazardu
Ministerstvo
financí
zveřejnilo
návrhy zákona o hazardních hrách a
zákona o dani z hazardních her.
Návrhy podstatně zpřísňují regulaci
v tomto odvětví a zvyšují daňové
zatížení, současně však umožňují
např.
provozování
loterií
zahraničními
subjekty
nebo
prostřednictvím internetu. (SD)

CZ: Změna sazeb pro výpočet
cestovních náhrad
Od nového roku došlo ke změnám
některých sazeb důležitých pro
výpočet
cestovních
náhrad
poskytovaných
zaměstnancům.
Zvýšeno bylo stravné a výše
průměrné ceny pohonných hmot.
Sazby
základní
náhrady
za
používání silničních motorových
vozidel jsou stejné jako v minulém
roce. (KD)

CZ: Další neúspěch Nejvyššího
státního zastupitelství v případě
odejmutí licence FVE
Soud
podruhé
zamítl
žalobu
Nejvyššího státního zastupitelství na
odejmutí licence na výrobu elektřiny
z konce roku 2010, protože pro
zrušení licence jsou zapotřebí
důkazy o tom, že byl spáchán
trestný
čin,
a
zpochybňující
pravdivost podkladů pro udělení
licence. (JŠ)
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SK: Návrh zákona o verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie predložil na medzirezortné
pripomienkové konanie návrh zákona o verejnom obstarávaní.
V rámci transpozície smerníc EÚ z roku 2014 má byť vydaný úplne
nový zákon. (BH)

CZ: Nahlížení do registru vozidel?
Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí potvrdil možnost nahlížet
do registru silničních vozidel a požadovat opis nebo výpis v něm
obsažených údajů, prokáže-li žadatel právní zájem a specifikuje-li
svou žádost vyplněním předepsaného formuláře. (JS)

SK: Zefektívnenie procesov verejného obstarávania
1. 2. 2015 bol spustený Elektronický kontraktačný systém elektronické anonymné ponuky a nákupy tovarov, stavebných prác
a služieb. Systém má zabezpečiť transparentný spôsob nakupovania
z verejných zdrojov. (ZUS)

CZ: Je nekalou soutěží srovnávání cen soutěžitelů z různých
časových období?
Nejvyšší soud dovodil, že nekalou soutěží je i cenová reklama
s pravdivými údaji, pokud srovnává ceny dvou soutěžitelů z různých
časových období, neboť zde se jedná o snahu soutěžitele o klamání
spotřebitele. (OH)

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

