
Legal
News Březen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé,

v jarním čísle našich Legal News Vám již 
tradičně předkládáme výběr z českých i 
slovenských novinek z oblasti soudní i 
zákonodárné. Ti z Vás, kteří obchodují se 
spotřebiteli, by neměli vynechat příspěvek o 
novém způsobu řešení spotřebitelských sporů. 
V praktické části Vám dále stručně přibližujeme 
novelu novou slovenskou úpravu institutů tag-
along, drag-along a shootout a vysvětlujeme 
praktické souvislosti předžalobní výzvy.

Přeji Vám hezké čtení!

Jindřich Král
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R u b R i k a
Novinky ČR Březen 2016

Aktuality z české legislativy
a soudní praxe

01 - Nemožnost společného 
zastoupení společnosti 
prokuristou a jednatelem
Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí 
sp. zn. 14 Cmo 184/2014 zabýval možností 
společného jednání prokuristy a jednatele za 
společnost. Společnost se návrhem na změnu 
zápisu v obchodním rejstříku domáhala, 
aby do rejstříku bylo zapsáno jako způsob 
jednání za společnost společné jednání 
jednatele a prokuristy. Vrchní soud potvrdil 
rozhodnutí rejstříkového soudu a společné 
jednání neumožnil. Argumentoval mimo jiné 
tím, že neomezené zastupování společnosti 
náleží výlučně statutárnímu orgánu, a proto 
není možné kombinovat toto zastupování 
se smluvním zastupováním (prokuristou). 
Taková vázanost jednání jednatele na jednání 
prokuristy může být nanejvýš vnitřním 
omezením jednatelského opatření, které však 
nemá účinky vůči třetím osobám, i když bylo 
zveřejněno. 

02 - Nejvyšší soud k výkladovým 
problémům práva společností
Nejvyšší soud využil své pravomoci ke 
sjednocování judikatury a dne 13. ledna 2016 
vydal stanovisko zabývající se otázkami 
nového soukromého práva, které byly nižšími 
soudy rozhodovány rozdílně. Ze stanoviska 
vyplývá zejména, že:

společnost, která se nepodřídila ZOK může 
využívat instituty tohoto zákona na základě 
změny společenské smlouvy;

dvouletá lhůta pro podřízení se novému 
zákonu je lhůtou pořádkovou, podřízení je 
tedy možné i po 1.1.2016;

není nutné do obchodního rejstříku 
zapisovat údaj o tom, že u s.r.o. nebyl vydán 
kmenový list nebo o tom, že druh podílu 
je základní, pokud společnost nemá žádné 
zvláštní podíly;

není nutné přijímat souhlas valné hromady 
s převodem podílu ve formě notářského 
zápisu;

podpisy na smlouvě o zástavě podílu musí 
být úředně ověřeny;

statutárním ředitelem akciové společnosti 
může být jak předseda její jednočlenné 
správní rady, tak i člen kolektivní správní 
rady.

03 - Průkaz energetické 
náročnosti povinný i při nájmu 
nemovitostí 
Vlastníci nemovitostí jsou od počátku nového 
roku povinni opatřit průkaz energetické 
náročnosti a plnit související povinnosti nejen 
při prodeji, ale také při pronájmu jednotky 
nebo jiné ucelené části budovy. To mimo jiné 
znamená povinnost také v těchto případech 
uvádět příslušnou klasifikační třídu při inzerci 
prostřednictvím zprostředkovatele.
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R u b R i k a
Novinky ČR Březen 2016

Matej Mihálik
koncipient
matej.mihalik@glatzova.com

Jan Veselý
advokát
jan.vesely@glatzova.com

GabrielaPrášková
advokátka
gabriela.praskova@glatzova.com 

Nela Zelenková 
koncipient
nela.zelenkova@glatzova.com 

04 - Kamerové systémy v 
bytových domech
Úřad pro ochranu osobních údajů vydal 
nedávno stanovisko, které přibližuje podmínky 
zpracování osobních údajů prostřednictvím 
kamer se záznamem v bytových domech. 
Provozování takových systémů se připouští, 
nicméně je možné pouze tam, kde je potřebné 
a odůvodněné. Provozování kamerového 
systému vždy zasáhne do soukromí osob 
v bytovém domě. Narušení soukromí však 
musí být přiměřené ve vztahu k hodnotám, 
které mají být provozováním kamer chráněny 
(život, zdraví, majetek). Při instalaci kamer 
je nezbytné pečlivě zvolit prostory, které mají 
být monitorovány. Sledování sklepů a půd a 
vchodů do nich, garáží, kočárkáren, výtahů, 
schodišť, vnějšího pláště budovy zpravidla 

nebude považováno za problematické a jejich 
monitorování lze provádět i bez souhlasu 
subjektů údajů. Naopak monitorování 
vchodů do soukromých bytů je možné pouze 
ve výjimečných případech a se souhlasem 
obyvatel dotčených bytů. Doba uchovávání 
záznamů by neměla přesáhnout 7 dnů (příp. 14 
dnů u příležitostně navštěvovaných prostor). 
Přenosová soustava a záznamové zařízení 
musí být řádně zabezpečeno. K záznamům 
chráněným heslem mohou přistupovat pouze 
určené osoby v předem přesně vymezených 
případech. Vůči obyvatelům domu i 
příležitostným návštěvníkům je zapotřebí 
splnit informační povinnost.
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R u b R i k a
Novinky SR Březen 2016

Novinky zo slovenskej 
legislatívy a súdnej praxe

01 - Elektronická zbierka 
zákonov právne záväzná
Od 1.1.2016 je účinný nový zákon o tvorbe 
právnych predpisov a o Zbierke zákonov 
SR, ktorý okrem iného priniesol právne 
záväznú elektronickú Zbierku zákonov SR. 
Okrem listinnej podoby Zbierky zákonov, 
ktorá bola doposiaľ jediným právne 
záväzným prameňom práva, má rovnaké 
účinky už aj jej elektronická podoba. 
Iba v prípade rozdielov v texte bude mať 
prednosť tá listinná. Elektronická podoba 
Zbierky zákonov je dostupná bezplatne na 
portáli www.slov-lex.sk (eZbierka), ktorý 
prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti 
SR. Samozrejmosťou je vyhľadávanie 
v jednotlivých časových verziách 
konsolidovaných znení, odkazy na ďalšie 
zákony, sledovanie zmien a porovnávanie 
jednotlivých verzií. Právne predpisy 
nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v 
Zbierke zákonov, teda v prípade elektronickej 
podoby dňom uverejnenia predpisu na 
portáli. Ak nie je ustanovený iný dátum, 
účinnosť spravidla nadobúdajú pätnástym 
dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov.

Portál www.slov-lex.sk navyše obsahuje aj 
nový informačný systém pre tvorbu právnych 
predpisov a sledovanie legislatívneho 
procesu (v časti eLegislativa) ako aj dôležité 
informácie súvisiace s rozhodovacou 
činnosťou Najvyššieho súdu SR, ESĽP a 
Súdneho dvora EÚ.

Zmenkový alebo šekový platobný rozkaz, 
ktorý nebol doručený niektorému z odporcov 
do dňa účinnosti tejto novely, súd vo 
vzťahu k tomuto odporcovi zruší a nariadi 
pojednávanie. Novela upravuje aj samotný 
zmenkový a šekový zákon tak, že zavádza 
neplatnosť zmenkových prejavov urobených 
v rozpore so zákazom použitia zmenky na 
zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo 
splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy.

02 - Novela občianskeho súdneho 
poriadku - Zrušenie zmenkového 
platobného rozkazu a šekového 
platobného rozkazu 
S účinnosťou od 23.12.2015 sa ruší zmenkový a 
šekový platobný rozkaz. Uvedené sa vzťahuje 
aj na konania začaté pred týmto dátumom. 
Ak bol však zmenkový alebo šekový platobný 
rozkaz doručený do 23.12.2015, bude sa 
postupovať podľa doterajších pravidiel. 

03 - Nový zákon o športe
Nový zákon o športe s účinnosťou od 1.1.2016 
zaviedol zlegalizovanie sponzoringu a 
zároveň jeho financovanie zatraktívnil 
pre podnikateľov. Podnikatelia budú môcť 
na základe tzv. zmluvy o sponzorstve v 
športe spájať svoje meno alebo značku so 
sponzorovaným športovcom či športovým 
zväzom. Sponzorské sa stane daňovo 
uznateľným výdavkom, za predpokladu jeho 
skutočného vyplatenia a kladného základu 
dane z príjmov.

04 - Register diskvalifikácií
V neverejnom registri zriadenom od 
1.1.2016 sa zapisujú osoby, ktoré budú na 
základe rozhodnutia súdu diskvalifikované 
(vylúčené) z vykonávania činnosti člena 
štatutárneho orgánu, resp. dozorných 
orgánov obchodných spoločností a 
družstva, prípadne z pôsobenia ako vedúci 
organizačnej zložky či prokurista. Pri 
zápisoch do ORSR si obchodný register 
automaticky preverí, či má navrhovaná 
osoba záznam v tomto registri a ak áno, 
odmietne zápis zmeny vykonať.

Eva Bencová
koncipientka
eva.bencova@glatzova.com

Veronika Pázmányová
vedúca advokátka
veronika.pazmanyova@glatzova.com 
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R u b R i k a
Rady, tipy, triky - ČR Březen 2016

Kdy a jak napsat 
předžalobní 
výzvu?

Úspěch v soudním řízení žalobci ještě 
nezaručuje, že mu bude přiznána 
i náhrada nákladů řízení. Zákon 
totiž v určitých případech vyžaduje 
odeslání předžalobní výzvy.

Kdy je předžalobní výzva nutná?

Obecně je třeba výzvu žalovanému zaslat vždy, 
pokud žalujete na splnění povinnosti (typicky na 
peněžité plnění).

Výzva není nutná především v případech, kde si 
je dlužník splatného dluhu prokazatelně vědom 
(např. požádal o posečkání s vymáháním dluhu, 
a přesto nesplnil) nebo dává jinak najevo, že dluh 
nesplní.

Žalobce musí dokázat, že výzvu žalovanému 
odeslal (doručení se neprokazuje!). Výzvu 
proto doporučujeme zaslat písemně nebo přes 
datovou schránku žalovaného a podací lístek, 
dodejku či elektronickou doručenku uschovat.

Výzvu zašlete žalovanému po splatnosti dluhu, 
a to nejpozději 7 dnů před podáním žaloby. 
Vyvarujte se odeslání výzvy s velkým časovým 
předstihem (v řádech měsíců či let).

Splatný dluh řádně specifikujte a vyčíslete jeho 
aktuální celkovou výši. Pokud dluh narůstá, 
upozorněte na to.

Poskytněte dlužníkovi lhůtu ke splnění alespoň 
7 dnů a upozorněte, že po jejím marném 
uplynutí přistoupíte k podání žaloby.

Jak má předžalobní výzva 
vypadat?

Výzvu adresujte žalovanému, tedy dlužníkovi. Je-
li dlužníků více, pak každému z nich. Žalujete-li i 
ručitele, zašlete výzvu i jim.

Výzvu zašlete na doručovací adresu žalovaného 
nebo jeho poslední adresu, která je vám známa. 

Konkrétní i vzorovou předžalobní výzvu 
pro Vás rádi připravíme!

Nela Zelenková
koncipientka
nela.zelenkova@glatzova.com 
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Rady, tipy, triky - ČR Březen 2016

Informační povinnost 
podnikatelů

Patří-li mezi Vaše zákazníky spotřebitelé, jste 
od 1.2.2016 povinni je informovat o orgánu, 
který je příslušný mimosoudně řešit daný typ 
spotřebitelských sporů.

Tím je v oblasti finančních služeb finanční 
arbitr, na úseku elektronických komunikací 
a poštovních služeb ČTÚ, v oblasti elektřiny, 
plynárenství a teplárenství ERÚ a ve zbytku 
případů ČOI.

Informace musí být uvedena na Vašem webu. 
Používáte-li obchodní podmínky (VOP), 
musíte informační klauzuli doplnit také do 
nich, a to do 1.5.2016.

Nepoužíváte-li web ani VOP, doporučujeme 
informaci začlenit přímo do smlouvy.

Informace musí výslovně odkázat na web 
příslušného orgánu.

Nepodaří-li se konkrétní spor mezi Vámi 
a spotřebitelem vyřešit smírně, musíte 
spotřebiteli předat informaci o konkrétním 
orgánu mimosoudního řešení sporu písemně 
nebo na jiném trvalém nosiči dat (např. USB, 
e-mail).

Specifika „řízení“ před ČOI

Proces před ČOI se zahajuje jen na návrh 
spotřebitele.

Podnikatel je povinen se ke sporu vyjádřit a 
spolupracovat s ČOI.

ČOI nevydává závazné rozhodnutí, proces 
směřuje k uzavření dohody mezi stranami 
sporu.

Nepodaří-li se spor vyřešit do 90 dní (ve 
složitých sporech až 180 dní), proces před 
ČOI končí.

Zahájení sporu nevylučuje právo obrátit se 
na soud.

Novela zákona o ochraně 
spotřebitele přinesla mimo jiné 
i možnost mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů. Jaké jsou 
důsledky této novinky?

Nový způsob řešení 
spotřebitelských sporů

Rádi Vám pomůžeme s formulací informační 
klauzule a úpravou smluvní dokumentace!

Jan Veselý
advokát
jan.vesely@glatzova.com 
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Rady, tipy, triky - SR Březen 2016

Právo pridať sa k prevodu akcií 
(tag-along)

Oprávňuje akcionára (oprávneného, zvyčajne 
minoritného akcionára) previesť svoje akcie 
zároveň s akciami iného akcionára (povinného, 
zvyčajne majoritného akcionára). Povinný sa 
zaviaže, že pri prevode svojich akcií umožní 
previesť akcie oprávneného na tretiu osobu 
(nadobúdateľa akcií) za rovnakých podmienok, 
čím sú chránení  predovšetkým minoritní 
akcionári, ktorí môžu predať svoje akcie za 
podmienok, ktoré si už vyrokoval väčšinový 
akcionár.

PoViNNý

oPRáVNENý
nositeľ práva tag-along

TRETia oSoBa
nadobúdateľ akcií

1. prevod

2. požaduje aby sa 
pridal k prevodu

3. pridává sa k prevodu 
povinného

Od 1.1.2017 zákonodarca veľmi 
pokrokovo zavádza možnosti 
flexibilného nastavenia práv 
akcionárov nového typu obchodnej 
spoločnosti - jednoduchej 
spoločnosti na akcie.

Vedľajšie dojednania k 
akcionárskej zmluve 

– tag-along, drag-along, shootout
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R u b R i k a
Rady, tipy, triky - SR Březen 2016

Viac o týchto inštitútoch sa dočítate v 
nasledujúcom článku http://goo.gl/wWVpDS

Právo požadovať prevod akcií 
(drag-along) 

Oprávňuje akcionára (oprávneného, 
zvyčajne majoritného akcionára) požadovať 
od iného akcionára (povinného, zvyčajne 
minoritného akcionára), aby zároveň s 
prevodom akcií oprávneného previedol na 
tretiu osobu (nadobúdateľa akcií) aj svoje 
akcie. Povinný sa zaviaže spolu s prevodom 
akcií oprávneného previesť aj svoje akcie na 
tretiu osobu za rovnakých podmienok, čím sa 
zatraktívni predaj akcií majoritných akcionárov 
pridružením akcií menšinových akcionárov.

Právo požadovať nadobudnutie 
akcií (shootout)

Oprávňuje akcionára (oprávneného, ktorý prvý 
doručí cenový návrh) určiť cenu za jednu akciu 
a žiadať od iného akcionára (povinného), aby 
na neho previedol akcie za takto určenú cenu.

PoViNNý

oPRáVNENý
nositeľ práva drag-along

TRETia oSoBa
nadobúdateľ akcií

1. prevod

2. požaduje aby sa 
pridal k prevodu

3. pridává sa k prevodu 
povinného

Eva Bencová
koncipientka
eva.bencova@glatzova.com

Veronika Pázmányová
vedúca advokátka
veronika.pazmanyova@glatzova.com 
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Ze života kanceláře Březen 2016

Jarmila Tornová se stala členkou týmu advokátní 
kanceláře Glatzová & Co. v roce 2012. Ve své praxi 
se zaměřuje na bankovnictví a finance, korporátní a 
obecné obchodněprávní poradenství.

Danica Valentová je členkou našeho týmu ve 
slovenské pobočce v Bratislavě od roku 2012. Ve 
své praxi se zaměřuje na obchodní a korporátní 
právo, pracovní právo, ochranu osobních údajů 
a na právo duševního vlastnictví.

Jarmila Tornová  a Danica 
Valentová se po úspěšném složení 
advokátních zkoušek navrátily 
zpět do kanceláře.

Co se u nás událo?

Danica Valentová
advokátka

Jarmila Tornová
advokátka
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Ze života kanceláře Březen 2016

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.

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.

Cíle úpravy

obecně posílení ochrany spotřebitele, přísnější regulace

transpozice hypoteční směrnice (směrnice EU o 
spotřebitelských úvěrech na bydlení)

regulace nebankovních věřitelů a zprostředkovatelů

revize stávající úpravy spotřebitelských úvěrů

Regulace nebankovních věřitelů

podmínky pro povolení od ČNB

průběžné povinnosti (řídící, kontrolní systém, kapitálové 
požadavky atd.)

Regulace zprostředkovatelů

samostatní vs. vázaní zprostředkovatelé

podmínky k registraci u ČNB

průběžné povinnosti (odměňování atd.)

Práva a povinnosti spotřebitelů, věřitelů a 
zprostředkovatelů

předsmluvní informace

posuzování úvěruschopnosti

náležitosti úvěrové smlouvy

cizoměnové úvěry

změny úrokové sazby

restrukturalizační dohody

předčasné splacení

sankce za porušení úvěrové smlouvy

ú T E R ý  1 9 .  D u B N a

ú T E R ý  1 7 .  K V ě T N a

VaLNá HROmaDa

ÚPRaVa SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ

Mgr. Jindřich Král, Mgr. Milan Prieložný

JUDr. Libor Němec, Ph.D.

Praha

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek byl nedávno 
přijat Poslaneckou sněmovnou a postoupen do Senátu. 
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek transponuje do 
českého právního řádu evropskou směrnici z roku 2014. 
Tento seminář navazuje na předchozí seminář o návrhu 
zákona a zaměří se na možnosti obrany dodavatele 
(uchazeče) a změny návrhu zákona přijaté Poslaneckou 
sněmovnou, a to zejména:

možnosti postupu proti úkonům zadavatele

námitky

přezkum úkonů ze strany ÚOHS

změny přijaté Poslaneckou sněmovnou 

další důležité novinky

ú T E R ý  1 4 .  č E R V N a

NOVÝ ZáKON O VEŘEJNÝCH ZaKáZKáCH

Mgr. Marek Bednář, Mgr. Tomáš Kessler 
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9:00 
9:30 
10:30 
10:45 
11:45

SNíDaNě PRo účaSTNíKy
STaRT SEMiNářE BLoK i.  
CoffEE BREaK i.
BLoK ii. 
DiSKuSE, ZáVěR

STRuKTuRa | PRáVNí aSPEKTy | FOND Z PERSPEKTIVy DaNí, 

auDITu a ÚČETNICTVí | PRaKTICKé ZKušENOSTI

Na SEmINáŘI VySTOuPí 
ODBORNíCI Z PRaxE

REgISTRaCE

PROgRam

JUDr. Martin Dančišin 
partner AK Glatzová & Co.

Mgr. Jindřich Král 
partner AK Glatzová & Co.

Ing. Tomáš Brabec
Partner APOGEO

Ing. Jaroslava Hanková
Tax Manager APOGEO 

Michael Dobrovolný
Manager SMART Office & Companies

Ochrana a 
úspěšné předání 
rodinné firmy

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na interaktivní 
seminář pro podnikatelskou veřejnost

Vybudovali jste úspěšnou obchodní společnost a přemýšlíte jak dál? 
Zkušení odborníci pro Vás připravili tematické setkání, které by Vám 
mělo pomoci v lepší orientaci v problematice právních, daňových a 
účetních předpisů. Na praktických příkladech Vám ukáží možná řešení, 
proberou výhody i upozorní na rizika.

E-mailem roadshow@glatzova.com
(do předmětu zprávy uveďte: Roadshow/město, kde se chcete zúčastnit.)

Cena: 500,- Kč/osoba.   
Pro klienty G&Co., APOGEO a partnery akce seminář zdarma.

Začali jste v 90. letech, tvrdě pracovali a dnes řídíte úspěšnou 
firmu generující zisk. Zamysleli jste se nad tím, komu a jak jí 
předáte?

Příprava firmy na předání, vhodná forma a majetková struktura, 
možnosti, rizika

Podnikáte v rizikovém odvětví? Dosud se dařilo, ale to nemusí být 
věčné….

Omezení osobní odpovědnosti vlastníka
Diverzifikace rizik v rodinné firmě

Dědictví nemovitosti, rodinné firmy, děti nemají zájem, ostatní se 
hádají… co s tím…?

Jak na závěť, dědickou smlouvu, odkaz

Jdu do důchodu a chci předat kormidlo, ale nevypadnout z dění…

Jak zaměstnat rodinné příslušníky?
Jak si udržet otěže i mimo statutární orgán? – nastavení 
reportingu, klíčové položky pro monitoring stavu hospodaření

Chcete vyčlenit vydělané finance pro své děti, připravit jim 
vhodné zázemí a start v počátcích dospělosti?

Jak na vyplácení dividend a jiných plnění  
Oblast handicapovaných členů rodiny
Nastavení účetnictví svěřenského fondu

Zkušenosti z praxe a s vlastními SF

Vztah SF versus banka – založení účtu, čerpání úvěru, 
zatraktivnění účetní závěrky pro banky, potenciál pro zvýšení 
úvěrové linky, výhodnější podmínky

mySLETE Na BuDOuCNOST & OCHRaňTE 
SVŮJ OBCHODNí a SOuKROmÝ žIVOT

12.4.2016

13.4.2016

3.5.2016

17.5.2016

25.5.2016

BRNo 
oSTRaVa
PaRDuBiCE
čESKé BuDěJoViCE
PLZEň
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Mezinárodní struktury 
Adaptace na aktuální legislativní změny

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci společnosti Akont Trust Company, 
kde je AK Glatzová & Co. partnerem a naši zástupci budou jedni z přednášejících.

V Praze vystoupí Mgr. Jindřich Král s přednáškou na téma: 
Co přinese novela občanského zákoníku v úpravě 
svěřenských fondů?

Více informací: http://goo.gl/SI64B4 Více informací: http://goo.gl/naJvse

V Bratislavě vystoupí Mgr. Jindřich Král společně 
s Mgr. Veronikou Pázmányovou s přednáškou:
Jednoduchá společnost na akcie

Charakteristikou dnešního podnikatelského 
prostředí je koncentrace informací. Informace 
využívají nejen podnikatelé pro zefektivnění svých 
činností, ale také konkurence a orgány státní moci. 
Jednou ze základních možností, jak si zachovat 
kontrolu nad informacemi, zkomplikovat jejich sběr 
a ochránit soukromí, je využít zahraničních struktur. 

Na konferenci se dozvíte, co nás čeká v následujících 
letech, jak s informacemi pracovat a jaké možnosti 
nám mezinárodní struktury poskytují.

Více informací a registrační formulář naleznete na www.akont.cz a www.akontslovakia.sk. 

V případě zájmu použijte kontakt na orgánizátorku akce: bkovacova@akont.cz.

Shrnutí klíčových témat konference:

Změny v mezinárodních strukturách v roce 2016

Využití struktur v oblasti správy majetku a 
mezigenerační výměny

Využití organizačních složek a zodpovědnost 
vedoucích organizační složky

Majetková přiznání a trestní odpovědnost 
právnických osob

Komplexní řešení zabezpečení komunikace a dat a 
jejich správy

Mezinárodní výměna informací o bankovních účtech 
(GATCA, FATCA)

Novela AML směrnice a její dopady na právnické 
osoby

26. 4. 2016 28. 4. 2016 

oD 10:00 – NH PRaGuE HoTEL oD 10:00 – SHERaToN HoTEL 

PRaHa BRaTiSLaVa
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Komu náleží obchodní vedení ve veřejné 
obchodní společnosti?
Periodikum: epravo.cz
Autor: Dan Lála
Celý článek: http://goo.gl/gSvmpk

Mechanismy určení kupní ceny 
v akvizičních smlouvách
Periodikum: epravo.cz
Autor: Jan Lokajíček
Celý článek: http://goo.gl/XkTUQT

ako vstúpiť do vlastnej s.r.o.? Byť konateľ 
– zamestnanec, konateľ s nepravidelným 
príjmom alebo si vyplácať odmenu?
Periodikum: epravo.sk
Autoři: Eva Bencová, Danica Valentová
Celý článek: http://goo.gl/WBpgAx

Je rozhodčí nález v případě neexistující 
nebo neplatné rozhodčí smlouvy způsobilým 
exekučním titulem?
Periodikum: epravo.cz
Autor: Petr Kolář
Celý článek: http://goo.gl/tJQ10l

Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve – 
tag-along, drag-along, shootout
Periodikum: epravo.sk
Autoři: Veronika Pázmányová, Eva Bencová
Celý článek: http://goo.gl/wWVpDS

Ručení za dluhy ze smlouvy o 
spotřebitelském (hypotečním) úvěru
Periodikum: epravo.cz

Autor: Jan Flídr
Celý článek: http://goo.gl/M4XmUF

Novela Nařízení o ochranné známce 
Společenství – (r)evoluce v duševním 
vlastnictví?
Periodikum: epravo.cz
Autoři: Marek Bednář, Jan Metelka
Celý článek: http://goo.gl/hIf3MK

Publikované články

Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel: +420 224 401 440, fax: +420 224 248 701
e-mail: office@glatzova.com,  www.glatzova.com

Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, Slovensko 
tel: +421 232 335 333, fax: +421 232 335 330
e-mail: office.sk@glatzova.com,  www.glatzova.sk 


