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Vážení klienti a obchodní přátelé,

Letošní podzim byl nádherný, nezvykle 
teplý a dlouhý. Naše kancelář se stala 
vítězem v Právnické firmě roku v oblasti 
Právo obchodních společností. Podzim 
nám také přinesl mnoho legislativních 
novinek. Vedle nich máme pro Vás i 
postřehy ze soudních síní, a přinášíme 
Vám též zajímavé právní tipy a triky 
využitelné ve Vaší každodenní obchodní 
praxi. 

Do nového roku Vám za naši kancelář 
přeji vše nejlepší, mnoho úspěchů, 
pohodu a pevné zdraví.  

Marie Janšová
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Aktuality z české legislativy
01 - Volení zástupci zaměstnanců 
v dozorčích radách a počet členů 
dozorčích rady
V Poslanecké sněmovně je projednávána 
novela zákona o obchodních korporacích, 
která bude mít významný vliv na složení 
dozorčích rad akciových společností. 
U společností, které zaměstnávají více než 
50 zaměstnanců, budou nově jednu třetinu 
členů dozorčí rady volit zaměstnanci. Stanovy 
společnosti navíc budou moct zaměstnancům 
přisoudit větší podíl na složení dozorčí rady 
než jednu třetinu, počet členů volených 
zaměstnanci však nesmí přesáhnout počet 
členů volených valnou hromadou.  Stanovy 
budou dále moci připustit volbu členů dozorčí 
rady zaměstnanci i ve společnostech s méně 
než 50 zaměstnanci. Druhou změnou je 
povinnost všech a.s. mít počet členů dozorčí 
rady dělitelný třemi. Novela tak navrací 
v podstatě úpravu dozorčích rad do stavu, 
v jakém se nacházela před 1. lednem 2014.

02 - Daň z přidané hodnoty ze 
stavebního pozemku
1. 1. 2016 nabyde účinnosti změna zákona o 
dani z přidané hodnoty, která bude mít zcela 
zásadní vliv na zdanění stavebních pozemků. 
Stávající úprava definici stavebního pozemku 
neobsahuje a v praxi se využívá právní 
mezery, kdy stavební pozemek nepodléhá dani 
z přidané hodnoty, pokud jsou inženýrské sítě 
přivedeny pouze na jeho hranici a nikoliv na 
jeho samotné území. Podle novely jsou však 
pro účely daně z přidané hodnoty považovány 
za stavební pozemky i takové pozemky, 
v jejichž okolí jsou prováděny nebo byly 
provedeny stavební práce za účelem zhotovení 
stavby nebo pozemky, na kterých může být 
podle stavebního povolení nebo udělení 
souhlasu s provedením ohlášené stavby podle 
stavebního zákona zhotovena stavba pevně 
spojená se zemí. Nově tedy budou stavební 
pozemky vždy podléhat dani z přidané 
hodnoty ve výši 21 %.

03 - Změny v zákoně o podnikání 
na kapitálovém trhu
Novela zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu, která právě prochází Poslaneckou 
sněmovnou, přináší několik důležitých 
změn. Podle návrhu by měl nově akcionář, 
jehož podíl na emitentovi, který je přijat 
k obchodování na evropském regulovaném 
trhu, se základním kapitálem 500 miliónů 
a vyšším, přesáhne jedno procento, tuto 
skutečnost oznámit emitentovi a ČNB. 
Zákon se tak dostává do souladu se 
zákonem o obchodních korporacích, kdy 
jsou s totožným podílem spojena práva tzv. 
kvalifikovaných akcionářů. Zároveň zůstává 
v platnosti totožná oznamovací povinnost u 
hranice tří procent u emitentů se základním 
kapitálem 100 milionů korun. Dále pak norma 
sjednocuje správní poplatky související 
s podnikáním na kapitálovém trhu se 
zákonem o správních poplatcích.

04 - Změny v oblasti dokumentace 
sběru autovraků od1. ledna 2016
Pod č. 270/2015 Sb. byla publikována novela 
vyhlášky o podrobnostech nakládání 
s autovraky. Jde do značné míry o technickou 
novelizaci, která mění zejména přílohy a 
dokumentaci sloužící k výkaznictví v systému 
sběru autovraků. Cílem novely je zajištění 
přesnějších informací pro Ministerstvo 
životního prostředí a pro hlášení Evropské 
komisi. Novela je účinná od 1.1.2016. Velká 
část dovozců automobilů řeší problematiku 
sběru autovraků a souvisejícího výkaznictví 
prostřednictvím svých subdodavatelů a zřejmě 
tak sami nebudou muset nic podstatného 
měnit. Přesto je na místě ověřit si nakolik 
jsou jednotliví dodavatelé služeb systému 
autovraků připraveni nové dokumenty a 
výkazy od 1.1.2016 používat.

Erik Kolan
vedoucí advokát
erik.kolan@glatzova.com

Michael Mráček
právní asistent
michael.mracek@glatzova.com
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Novinky 
zo slovenskej legislatívy

01 - Nový typ obchodnej 
spoločnosti - Jednoduchá 
spoločnosť na akcie 
Parlament schválil novú formu obchodnej 
spoločnosti - jednoduchú spoločnosť na 
akcie (j.s.a.), ktorá je riešením pre rizikové 
investovanie do obchodných spoločností, 
najmä do startupov. Umožňuje flexibilnejšie 
nastaviť majetkové vzťahy v spoločnosti, 
vstup investora, jeho koexistenciu so 
zakladateľmi a výstup zo spoločnosti. Ide 
o hybridnú formu kapitálovej spoločnosti 
preberajúcu niektoré prvky z s.r.o. ako 
aj z a.s. Napriek tomu, že j.s.a. bude mať 
blízko k súkromnej akciovej spoločnosti, 
nepôjde o jej podtyp, ale o samostatný druh 
obchodnej spoločnosti.
J.s.a. môže založiť jedna alebo viacero osôb, 
pričom hodnota základného imania je 
minimálne 1 euro. Akcie spoločnosti môžu 
mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť 
len na meno.
Po schválení prezidentom je predpokladaná 
účinnosť 1.1.2017.

03 - Nový zákon o verejnom 
obstarávaní
Zákon schválený parlamentom prináša najmä 
plnú elektronizáciu postupov verejného 
obstarávania a všetkých jeho fáz, podporu 
rozdeľovania zákaziek alebo koncesií na 
menšie časti a upravuje predkladanie 
spoločnej ponuky, čím dáva možnosť väčšieho 
prístupu malým a stredným podnikateľom.
Zákon zavádza nové inštitúty, ako napr. nový 
postup zadávania zákazky - inovatívnym 
partnerstvom, v rámci ktorého pôde 
o inovačný výrobok, službu alebo stavebné 
práce, ktoré ešte len vzniknú v priebehu 
obstarávania. Novinkou je možnosť zúčastniť 
sa verejného obstarávania pre subjekty, 
u ktorých existujú dôvody na vylúčenie, za 
predpokladu vykonania nápravných opatrení.
Zákon prináša zníženie výšky zábezpek a 
kaucií ako aj zníženie výšky pokút. Účinnosť je 
plánovaná na 18.4.2016.

04 - Novela zákona 
o e-Governmente 
Novela s účinnosťou od 1.11.2015 
zavádza nový inštitút autentifikačného 
kvalifikovaného certifikátu pre právnické 
osoby alebo podnikateľov, ktorý umožní 
automatizovaný prístup do elektronickej 
schránky a spracovanie doručených správ. 
Od 1.11.2017 bude zriadený centrálny register 
splnomocnení na preukázanie konania 
pred orgánmi verejnej moci. Zmeny uľahčia 
elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej 
moci.

02 - Register právnických osôb, 
podnikateľov a orgánov verejnej 
moci
V registri zriadenom od 1.11.2015 budú 
jednotne a centrálne zhromaždené údaje 
z rôznych registrov (napr. ORSR, živnostenský 
register a pod.) a to aj údaje vymazané alebo 
zmenené. Bude tak možné získať hodnoverné 
údaje o konkrétnom podnikateľovi. Register 
bude bezplatne verejne prístupný cez web 
štatistického úradu.
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05 - Zákon o trestnej 
zodpovednosti právnických 
osôb schválený parlamentom
Návrh zákona bol schválený parlamentom 
a čaká na jeho schválenie prezidentom. 
Zavádza sa trestná zodpovednosť 
právnických osôb najmä na trestné činy 
korupčné, ekonomické a proti životnému 
prostrediu, za ktoré hrozí trest zrušenia 
spoločnosti, prepadnutia majetku, peňažný 
trest až do 1,6 mil. EUR alebo zákaz činnosti 
vo verejnom obstarávaní. Predpokladaná 
účinnosť je 1.7.2016.

06 - Zákon o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov
Parlament odsúhlasil nový zákon, ktorý 
zavádza inštitút alternatívneho riešenia 
sporov zo spotrebiteľskej zmluvy. Vytvára 
tak nové možnosti pre spotrebiteľov riešiť 
svoj spor s predávajúcim zmierlivo, menej 
formálne a bezplatne alebo len s minimálnymi 
nákladmi. Nový zákon by mal nadobudnúť 
účinnosť dňa 1.7.2016.

07 - Novela zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám
Táto novela je zaujímavá najmä pre 
podnikateľov v oblasti trhu s informáciami. 
Prináša otvorenie štátnych databáz, ktoré 
budú povinné žiadateľovi sprístupniť 
verejné informácie za účelom ich ďalšieho 
aktualizovaného online zverejnenia a 
napojenia na žiadateľov informačný systém 
(napr. aj ORSR). Plánovaná účinnosť je od 
1.1.2016.

Eva Bencová
koncipientka
eva.bencova@glatzova.com

Veronika Pázmányová
vedoucí advokátka
veronika.pazmanyova@glatzova.com 
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Kdo o zálohách rozhoduje?

O poskytnutí záloh rozhoduje obecně statutární 
orgán společnosti. Zpravidla tak učiní na pokyn 
valné hromady či jediného společníka, kteří si 
u společnosti s ručením omezeným rozhodnutí 
o poskytnutí záloh mohou i vyhradit.

Jaký podklad je potřeba?

Pro vyplacení záloh je nutné sestavit mezitímní 
účetní závěrku. Z té musí vyplývat, že společnost 
má na poskytnutí záloh dostatek zdrojů. Závěrku 
nemusí valná hromada schvalovat. Rovněž 
nemusí být přezkoumána auditorem. Měla by 
však být aktuální. Nedoporučujeme používat 
závěrku starší než 3 měsíce.

Výše zálohy

Částka vyplacené zálohy by měla odpovídat 
zejména testu ziskovosti a testu insolvence. 
Zohledněn by však měl být i očekávaný vývoj 
hospodaření společnosti. Doporučujeme při 
výplatě záloh nejít úplně „nadoraz“ a vyplatit 
zálohu podle střízlivě předpokládané výše zisku 
v daném hospodářském roce.

Vypořádání záloh

Při nejbližším rozhodnutí valné hromady 
o rozdělení zisku se vyplacené zálohy musejí 
vypořádat. Přesahuje-li výše vyplacené zálohy 
výši valnou hromadou rozdělovaného zisku, 
společnosti vznikne právo na vrácení tohoto 
rozdílu.

Nové právo umožnilo vyplácet 
zálohy na podíl na zisku. Druhá 
polovina hospodářského roku je 
pro zálohy ideální, protože zisk 
tou dobou rozdělovat nelze. Při 
výplatě záloh je však potřeba 
dodržet určitá pravidla.

Zálohy na podíl 
na zisku

Zálohy na podíl na zisku mohou být praktickým nástrojem, 
je ale potřeba s nimi umět zacházet. Přejete-li si poradit 
s konkrétním dotazem či problémem, jsme Vám plně 
k dispozici!

Povinnost vypořádat zálohu překvapivě netíží vždy toho, kdo zálohu inkasoval. U společnosti s ručením omezeným bude 
povinna rozdíl vypořádat osoba, která je společníkem ke dni rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. U akciové 
společnosti pak osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku. Není-li takový den určen, 
pak je povinnou osobou ta, která je vedena v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady rozhodující o rozdělení zisku. 
Na tuto skutečnost bude potřeba pamatovat zejména při koupi podílů a akcií.

Jindřich Král
partner
jindrich.kral@glatzova.com 

Milan Prieložný
advokát
milan.prielozny@glatzova.com
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Omezení mohou spočívat například 
v nezbytnosti předchozího povolení úřadu 
nebo souhlasu subjektu údajů s takovým 
předáním. Cílem omezení je zajistit 
dostatečnou míru ochrany osobních údajů 
při jejich zpracování v zahraničním státu, do 
něhož jsou údaje předávány. 

Doporučujeme vždy pečlivě zvážit parametry 
předávání údajů do zahraničí, protože jejich 
vhodným nastavením může dojít ke snížení 
zákonných omezení takového předání. 

Předávání osobních údajů do 
zahraničí 

V dnešní globalizované společnosti dochází 
často k předávání osobních údajů z ČR a SR 
do jiných států. Za předávání údajů může 
být považováno také využívání vzdálených 
serverů nebo cloudových služeb. 

Předávání osobních údajů do zahraničních 
států je podle českého i slovenského zákona 
o ochraně osobních údajů možné, nicméně 
má vždy svá omezení a jejich porušení může 
vést i k uložení pokuty (například v SR až do 
výše 200.000 eur). 

Pozor na 
(ne) bezpečný přístav a 
předávání osobních údajů 
do USA

Předáváte osobní údaje do USA a 
využíváte výhod tzv. „safe harbor“ 
(bezpečného přístavu)? Pokud 
ANO, zbystřete. Bezpečný přístav 
už není bezpečný. 
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Předávání do USA 
– bezpečný přístav

Jednou z možností snížení zákonných 
omezení předávání údajů bylo využití 
režimu tzv. bezpečného přístavu založeného 
rozhodnutím EK č. 2000/520/ES. Tento 
režim umožňoval správcům předávat údaje 
do USA společnostem, které splňovaly 
stanovené podmínky bezpečného přístavu. 
Bezpečný přístav tedy podstatně snižoval 
administrativní zátěž správce (např. 
nebylo nutné předchozí povolení českého 
úřadu).  

V říjnu 2015 však Soudní dvůr EU rozhodl, že 
rozhodnutí EK o režimu bezpečného přístavu 
je neplatné. Další předávání údajů do USA na 
základě bezpečného přístavu je tedy v rozporu 
se zákonem. 

Předávání do USA – Nezbytnost 
využití jiného režimu

Pokud využíváte režimu bezpečného přístavu 
při předávání údajů do USA, je nezbytné 
zvážit nové nastavení takového předávání. 

Z ČR je obecně možné předávat údaje do USA 
na základě předchozího povolení úřadu, což 
ale může být spojeno s administrativní zátěží. 
Naopak ze SR je možné předávat údaje do USA 
na základě souhlasu subjektů a není k němu 
potřeba povolení úřadu. Nicméně je nezbytné 
mít na paměti případné riziko vyplývající 
z odvolání souhlasu. 

Namísto výše uvedených obecných řešení 
zvažte jejich možné alternativy. První 
alternativou jsou tzv. standardní smluvní 
doložky, které byly již dříve zavedeny 
rozhodnutími EK. Jejich výhoda spočívá 
v tom, že pokud správce uzavře s příjemcem 
zmiňované doložky (vzorovou smlouvu) 
bez toho, aby je měnil, nemusí žádat úřad 
o povolení k předávání údajů do USA. 
Druhou alternativou jsou takzvaná závazná 
podniková pravidla, která sice musejí být 
schválena příslušným dozorovým orgánem 
umístěným v EU, ale umožňují předávání 
údajů do USA v rámci celé nadnárodní 
skupiny.

Doporučujeme také zkontrolovat, zda z Vaší 
strany dochází k plnění i dalších zákonných 
povinností (například informační povinnosti 
vůči subjektu údajů nebo notifikační vůči 
úřadu).

Rádi pro Vás navrhneme řešení situace vzniklé zrušením režimu bezpečného přístavu 
a pomůžeme i s dalšími otázkami ochrany osobních údajů. 

Marek Bednář
advokát v ČR
marek.bednar@glatzova.com

Veronika Pázmányová
vedoucí advokátka v SR
veronika.pazmanyova@glatzova.com 
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Pravidla zastupování 
právnické osoby 
členy kolektivního 
statutárního orgánu vůči 
zaměstnancům potvrzena 
Nejvyšším soudem

Nový občanský zákoník přinesl s účinností 
od 1.1.2014 zásadní změnu ve způsobu 
zastupování právnické osoby členy kolektivního 
statutárního orgánu vůči zaměstnancům. 
Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
30.9.2015, sp. zn. 29 Cdo 880/2015,  tuto změnu 
potvrdilo a navíc i upřesnilo aplikovatelnost 
§ 164 odst. 3 OZ pro praxi.



9

R u b R i k a
Rady, tipy, triky - Česko Prosinec 2015

Jak tedy má kolektivní 
statutární orgán jednat vůči 
zaměstnancům? Uvádíme 
pravidla na typickém případu 
představenstva akciové 
společnosti:

Vůči zaměstnancům jedná představenstvo 
výlučně jediným svým členem, který 
k tomu byl pověřen buď (i) rozhodnutím 
představenstva; anebo (ii) stanovami 
společnosti. 

Předseda představenstva jedná pouze 
tehdy, není-li k tomu pověřen žádný člen 
představenstva, jeho působnost pak vyplývá 
přímo ze zákona.

Pro jednání vůči zaměstnancům neplatí 
obecný způsob zastupování společnosti 
představenstvem zapsaný v obchodním 
rejstříku („OR“).

Způsob, jakým představenstvo jedná vůči 
zaměstnancům, je třeba VŽDY zapsat do OR. 
To platí i v případě, že vůči zaměstnancům 
jedná předseda představenstva.

Pouze takto určený člen představenstva 
může zastoupit společnost při jakýchkoliv 
právních jednáních vůči zaměstnancům, 
včetně uzavření, změny či ukončení pracovní 
smlouvy.

Pokud představenstvo učinilo po 31.12.2013 
vůči zaměstnancům jednání jiným svým 
členem než podle výše uvedených pravidel, 
pak je takové jednání nicotné, tzn. nezavazuje  
společnost ani zaměstnance.

Doporučujeme, aby i vnitřní předpisy 
podepisoval pověřený člen představenstva, 
popř. předseda, ačkoliv tyto akty nejsou 
jednotně považovány za právní jednání, 
podléhající výše uvedeným pravidlům.

Pověřený člen představenstva, popř. 
předseda může delegovat některé nebo 
veškeré pracovněprávní záležitosti na určené 
zaměstnance (např. HR manažery), kteří budou 
společnost zastupovat vůči zaměstnancům ve 
stanoveném rozsahu, a to vedle pověřeného 
člena, popř. předsedy představenstva.  

Co v tuto chvíli učinit?

Ověřit, který člen představenstva jedná podle 
výše uvedených pravidel za společnost vůči 
zaměstnancům.

Zapsat způsob jednání vůči zaměstnancům 
do obchodního rejstříku; příslušný formulář 
zatím neobsahuje pro zápis této skutečnosti 
zvláštní kolonku, doporučujeme proto doplnit 
tuto skutečnost do kolonky „Způsob jednání“, 
a to za již zapsaný obecný způsob jednání 
představenstva za společnost.

Ověřit platnost všech zásadních písemných 
jednání učiněných vůči zaměstnancům 
představenstvem po 31.12.2013 (zejména 
pověření zákonných zástupců a smlouvy, 
které musí mít ze zákona písemnou formu).

Zvážit, zda nezahrnout pověření určitého 
člena představenstva jednáním vůči 
zaměstnancům (např. personálního 
ředitele) přímo do stanov. Valná hromada 
(popř. dozorčí rada) by pak mohla přímo 
rozhodnout o personálním obsazení postu 
člena představenstva jednajícího vůči 
zaměstnancům, a tak výběr nebude ponechán 
na představenstvu.

Upozorňujeme, že tato pravidla se nevztahují 
na akciové spol., kde je statutárním orgánem 
statutární ředitel, ani na s.r.o. s několika 
jednateli, pokud společenská smlouva výslovně 
neuvádí, že tito tvoří kolektivní statutární orgán. 

Jana Šetřilová
advokátka
jana.setrilova@glatzova.com 

Michael Mráček
právní asistent
michael.mracek@glatzova.com   
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Kto je KUV?

KUV je fyzická osoba, ktorá má priamy alebo 
nepriamy podiel vo výške najmenej 25% na 
základnom imaní uchádzača (spoločnosti) 
alebo hlasovacích právach v takej spoločnosti 
alebo iným spôsobom spoločnosť ovláda. 

Ak žiadna fyzická osoba v majetkovom 
reťazci nespĺňa tieto kritériá, ako KUV budú 
registrovaní všetci štatutári spoločníka 
uchádzača alebo iných osôb, ktoré ovládajú 
uchádzača alebo všetci štatutári uchádzača. 
Zápis do registra sa vykoná na základe 
žiadosti.

Sankcie

Uchádzač, ktorý nebude mať zapísaného KUV 
najneskôr v čase uzavretia zmluvy s verejným 
obstarávateľom, nemôže takú zmluvu 
uzavrieť. 

Ak uchádzač nebude mať registrovaného 
KUV a napriek tomu uzavrie s verejným 
obstarávateľom zmluvu, úrad mu uloží pokutu 
až do výšky 1 000 000 EUR a zakáže účasť vo 
verejnom obstarávaní po dobu troch rokov.

V rámci verejných obstarávaní 
vyhlásených po 1.11.2015 sa na 
uchádzača vzťahuje povinnosť 
mať registrovaného „konečného 
užívateľa výhod” (KUV) vo 
verejnom registri KUV.

Odkrytie vlastníckej 
štruktúry vo verejnom 
obstarávaní 

V prípade skupiny dodávateľov, sa podmienky zápisu KUV vzťahujú na každého člena skupiny. Registrácia 
KUV sa týka aj subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy.

Veronika Pázmányová
vedoucí advokátka
veronika.pazmanyova@glatzova.com 

Eva Bencová
koncipientka
eva.bencova@glatzova.com 
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Na slavnostním galavečeru Právnické firmy roku, který se konal 9. listopadu 2015 v hotelu 
Intercontinental Praha bylo kanceláři Glatzová & Co. uděleno ocenění za vítězství v kategorii 
Právo obchodních společností. 

Právo obchodních společností je oblastí, na kterou se 
dlouhodobě a systematicky zaměřujeme. Obsahově 
je zde naše práce velmi různorodá: od příprav 
společenstevních dokumentů přes restrukturalizace, 
národní i přeshraniční přeměny, až po úpravu a 
vypořádání vztahů mezi společníky, která nezřídka 
zahrnuje soudní proces. Vzrůstající tendenci má 
nastavení corporate governance a koncernových 
vztahů. Náš tým se opírá o jedinečné znalosti Petra 
Čecha, který již řadu let pracuje v naší kanceláři 
jako counsel a zajišťuje neustálé vzdělávání našich 
právníků, a to jednak při průběžných konzultacích 
právních otázek, ale také při pravidelných interních 
seminářích.

I v dalších oblastech si Glatzová & Co. 
dlouhodobě drží pozici velmi doporučované 
nebo doporučované advokátní kanceláře:

Právo hospodářské soutěže

Duševní vlastnictví

Pracovní právo

Česká firma na mezinárodních trzích

Fúze a akvizice

Restrukturalizace a insolvence

Řešení sporů a arbitráže

Bankovnictví a finance

Advokátní kancelář Glatzová & Co. zvítězila 
v prestižní Právnické firmě roku 2015 v kategorii 

Právo obchodních společností 

Co se u nás událo?
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Advokátní kancelář Glatzová & Co. od 1. ledna 2016 se rozroste o nového partnera 
JUDr. Libora Němce, Ph.D. Ve své praxi se věnuje problematice bankovnictví a 
financí, právu cenných papírů, regulaci finančního trhu, jakož i sporné agendě. 

Libor Němec je advokátem v kanceláři Glatzová 
& Co. od roku 2010, od roku 2012 zde působí jako 
vedoucí advokát.  Předtím působil v advokátní 
kanceláři Clifford Chance, pracoval jako hlavní 
právník legislativního a právního odboru 
České národní banky a právník legislativního 
a právního odboru Komise pro cenné papíry. 
Zastával rovněž funkci tajemníka prezídia 
Komise pro cenné papíry a funkci místopředsedy 
správní rady Garančního fondu obchodníků s 
cennými papíry.  Absolvoval (summa cum laude) 
magisterské studium v oboru právo na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2003), v roce 
2005 složil na téže fakultě rigorózní zkoušku 
a v roce 2012 zde úspěšně dokončil doktorský 
studijní program. Je spoluautorem komentáře 
k zákonu o nabídkách převzetí, k zákonu 
o obchodních korporacích a v současné době se 
jako spoluautor podílí na přípravě komentáře 
k zákonu o dluhopisech. Pravidelně publikuje 
články zabývající se regulací finančních služeb, 
práva cenných papírů a souvisejících otázek 
soukromého a veřejného práva. Je členem České 
advokátní komory a od roku 2007 rozkladové 
komise České národní banky. Libor je pro rok 
2015 podle hodnocení The Legal 500 vedoucím 
právníkem v oblasti Banking & Finance a 
doporučovaným právníkem v oblasti Dispute 
Resolutions.

Nový partner advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Personálie

Libor Němec
partner
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Akce kanceláře
PRáVNí AKADemie – JARO 2016
S radostí Vás zveme na snídani s našimi odborníky v 
prostorách advokátní kanceláře Glatzová & Co. v Praze. 
Náplní seminářů bude řešení aktuálních problémů, diskuse 
a v neposlední řadě vynikající občerstvení.

Co je svěřenský fond? Jaká je právní úprava a podstata 
svěřenského fondu? Co obnáší založení a správa 
svěřenského fondu z praktického pohledu? Jaké jsou 
výhody a nevýhody svěřenského fondu? Jaké jsou účetní a 
daňové souvislosti svěřenského fondu?

Jak správně svolat valnou hromadu? Náležitosti pozvánky, 
alternativy zasílání, povinné přílohy. Organizace valné 
hromady: praktické tipy. Hladký průběh valné hromady – 
realistický cíl aneb jak na společníky. Hlasování na dálku 
s využitím technických prostředků: podmínky, návrhy 
realizace. Náležitosti a formát zápisu z valné hromady. 
Neplatnost rozhodnutí valné hromady: podmínky, řízení, 
praktické zkušenosti.

Nové civilní právo významně změnilo právní úpravu 
promlčení. Seminář představí a vysvětlí hlavní z těchto 
změn i jejich důležité dopady do praxe. 

Těšit se můžete (mimo jiné) na výklad následujících 
okruhů otázek:

Změnilo se něco v základní koncepci promlčení? 
Která práva se (ne)promlčují? 

Jak dlouhé jsou v novém právu promlčecí lhůty? 
Odkdy běží, kdy se staví, kdy přetrhují? 

Jak se promlčuje právo na příslušenství? 
Jak na plnění ze zajištění či utvrzení dluhu?

Jaké důsledky má, když strany začnou jednat o 
promlčovaném právu? Nač si dát dál pozor?

Co lze ve vztahu k promlčení sjednat? Lze se vzdát práva 
namítnout promlčení? Kdy, jak a s jakým důsledkem?

Najímáte klíčového zaměstnance nebo naopak sto 
zaměstnanců do výroby? Bojíte se, že Vám nový 
zaměstnanec vynese know-how nebo naopak, že nebude 
práci zvládat a budete se s ním muset brzy rozloučit? 
Chcete si usnadnit život při řešení možných budoucích 
problémů se zaměstnancem?

Na co si dát pozor při výběru pracovníka, jaké máte 
možnosti spolupráce s ním a co vše je možné sjednat 
v pracovní smlouvě. S tímto a mnohým dalším Vás 
seznámíme na našem praktickém semináři, kde Vás 
provedeme procesem výběru zaměstnanců a přípravy 
pracovněprávních smluv, ukážeme nejčastější chyby a 
představíme některá i méně typická smluvní ujednání. 
Zaměříme se též na konkurenční doložku a problematiku 
ochrany know-how a důvěrných informací. Seznámíme 
Vás též s aktuální judikaturou.

A máme pro Vás i něco navíc - seznámíme Vás i s hlavními 
rozdíly při najímání zaměstnanců a uzavírání pracovních 
smluv podle slovenského práva.

ú T E R ý  1 6 .  ú N o R a

ú T E R ý  1 9 .  d u B N a

č t v r t e K  1 4 .  l e d N A ú t e r ý  2 2 .  B ř e z N A

SVĚŘeNSKÝ FOND
Co byste měli vědět, než předáte kormidlo 
nástupnické generaci

VALNá HROmADA

PROmLČeNí V NOVÉm CiViLNím PRáVU  FiNe ART OF HiRiNG ANeB TiPY A TRiKY 
PŘi UZAVíRáNí PRACOVNíCH VZTAHŮ 
V ČeCHáCH A NA SLOVeNSKU

JUDr. Martin Dančišin (Glatzová & Co.), 
Ing. Tomáš Pacovský (APOGEO Group)

Mgr. Jindřich Král, Mgr. Milan Prieložný

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL. M. 

Mgr. Marie Janšová, Mgr. Jindřich Fuka, 
Mgr. Veronika Pázmányová

Praha
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Ještě jednou k nesprávné výši rPSN
Periodikum: Právní rádce
Autoři: Libor Němec, Jan Flídr
Celý článek: http://goo.gl/3grmWy

Potvrzení práva zaměstnavatele na 
provedení organizačních změn
Periodikum: epravo.cz
Autor: Jindřich Fuka
Celý článek: http://goo.gl/Ii13dR

Home Office 
– aké pravidlá platia pre prácu z domu
Periodikum: podnikam.sk
Autoři: Veronika Pázmányová, Eva Bencová
Celý článek: http://goo.gl/yhWxR7

Agenturní zaměstnanci – na co si dát pozor 
při jejich angažování
Periodikum: epravo.cz
Autor: Nela Zelenková
Celý článek: http://goo.gl/pnVbq1

úprava cizoměnových hypotečních úvěrů 
v návrhu nového zákona o úvěru pro 
spotřebitele
Periodikum: epravo.cz
Autor: Kristýna Kosárová
Celý článek: http://goo.gl/MwH8Or

Pozor na otisky razítka u směnečného 
rukojemství!
Periodikum: epravo.cz

Autor: Ivo Skolil
Celý článek: http://goo.gl/MJ3CZf

lze obchodní korporaci s neobsazeným 
statutárním orgánem jmenovat opatrovníka?
Periodikum: epravo.cz
Autoři: Jan Veselý
Celý článek: http://goo.gl/zmlqAf
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Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, Slovensko 
tel: +421 232 335 333, fax: +421 232 335 330
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