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Vážení klienti a obchodní přátelé,

vítám Vás u prvního čísla našeho newsletteru 
v roce 2017.  Na prvních stranách jako vždy najdete 
výběr z českých i slovenských právních novinek, 
které by Vás mohly zajímat.

V létě toho roku bude účinná poměrně zásadní 
novela insolvenčního zákona. Změny, které 
přináší, rozebíráme na straně 6.

Příspěvek k novým pravidlům uplatňování 
škody způsobené porušením hospodářské 
soutěže v SR a ČR najdete na straně 11.

Poslední strany newsletteru jsou věnovány 
životu v kanceláři. Najdete zde informace o posile 
našeho týmu, souhrn článků i akcí, které pro 
Vás chystáme.

Příjemné čtení a na brzkou shledanou.

Jindřich Král
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Aktuality z české legislativy
a soudní praxe

01 - Novela občanského zákoníku
První reakcí zákonodárce na problémy, které přinesla praxe po 1. lednu 2014 v souvislosti s účinností 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se stala novela č. 460/2016 Sb. Ta obsahuje větší množství 
dílčích změn a upřesnění. Z nejdůležitějších uvádíme vyjasnění formy plné moci pro právní jednání, 
jež má být provedeno ve formě notářského zápisu (postačí ověřený podpis); upřesnění, že liniové 
stavby nejsou součástí pozemku; nebo znovuzavedení obecného předkupního práva spoluvlastníků 
nemovité věci.

03 - Povinnost uvádět nefinanční 
informace ve výročních zprávách
V důsledku implementace směrnice 
č. 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou 
se mění směrnice č. 2013/34/EU, pokud jde 
o uvádění nefinančních informací a informací 
týkajících se rozmanitosti některými velkými 
podniky a skupinami, do zákona o účetnictví 
prostřednictvím novely č. 462/2016 Sb., 
byly upraveny požadavky na obsah účetních 
závěrek některých velkých účetních jednotek. 
Nově jsou velké účetní jednotky, které jsou 
obchodními společnostmi a zároveň subjekty 
veřejného zájmu a k rozvahovému dni překročí 
kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců 
v průběhu účetního období, povinny ve 
výroční zprávě, v konsolidované výroční 
zprávě, nebo v samostatné zprávě uvést 
nefinanční informace v rozsahu potřebném 
k pochopení vývoje účetní jednotky nebo 
skupiny, její výkonnosti, postavení a dopadů 
její činnosti, a dále nefinanční informace 
týkající se některých dalších otázek (např. 
vlivu na životní prostředí a jiných).

02 - Harmonizace předpisů 
o platebním styku a platebním 
účtu
S účinností od 1. března 2017 byla jako zákon 
č. 452/2016 Sb. publikována novela zákona 
o platebním styku, která implementuje 
směrnici č. 2014/92/EU ze dne 23. července 
2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících 
s platebními účty, změně platebního účtu 
a přístupu k platebním účtům se základními 
prvky, a adaptuje zákon o platebním styku 
na nařízení č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 
o mezibankovních poplatcích za karetní 
platební transakce. Zákon nově upravuje 
nejen práva a povinnosti provozovatelů tzv. 
srovnávacích stránek, ale i povinnost umožnit 
tzv. switching a používat jednotné pojmy 
k označování služeb spojených s platebním 
účtem, či dále zavádí právo každé osoby 
oprávněně pobývající v Evropské unii otevřít 
si základní platební účet vedený úvěrovou 
institucí. Vedle toho se i výrazně rozšiřují 
informační povinnosti poskytovatelů 
platebních služeb vůči jejich uživatelům. 
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04 - Zástupci zaměstnanců 
v dozorčích radách velkých 
akciových společností
Zákonem č. 458/2016 Sb., který poprvé 
novelizuje zákon o obchodních korporacích, 
se částečně navrací úprava účinná před 
1. lednem 2014. Pro velké akciové společnosti 
s více než 500 zaměstnanci tudíž bude 
opětovně platit povinnost mít počet členů 
dozorčí rady dělitelný třemi a zároveň budou 
jednu třetinu jejich členů volit zaměstnanci 
společnosti. Stanovy budou moci určit 
vyšší počet členů dozorčí rady volených 
zaměstnanci, avšak tento počet nebude smět 
být větší než počet členů volených valnou 
hromadou; určit budou moci rovněž, 
že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady 
i při menším počtu zaměstnanců společnosti. 
Novela dotčeným společnostem stanoví 
dvouletou lhůtu k přizpůsobení se nové 
úpravě.

05 - Nová regulace hazardních her
Od 1. ledna 2017 se podnikání v oblasti 
hazardních her řídí dvěma zcela novými 
předpisy, a to zákonem o hazardních 
hrách (č. 186/2016 Sb.) a zákonem o dani 
z hazardních her (č. 187/2016 Sb.). Nová 
právní úprava hazardu oproti dosavadnímu 
zákonu o loteriích z roku 1990 především 
reaguje na moderní trendy v oblasti hazardu 
(komplexní regulace online hazardu, včetně 
otevření prostoru pro podnikání zahraničních 
online sázkových společností, na druhé straně 
však též možnost blokování nepovolených 
internetových her). Snaží se předcházet 
negativním a patologickým důsledkům 

hazardu (např. nová povinnost provozovatelů 
přijímat tzv. sebeomezující opatření nebo 
zřízení rejstříku osob vyloučených z účasti na 
hazardních hrách) či např. stanoví pravidla 
pro vzhled a provoz herních prostor (herny 
a kasina). Provozování hazardních her bude 
nadále podléhat povolení Ministerstva financí, 
avšak provozovatel bude muset získat též 
povolení k umístění herního prostoru, které 
vydává dotčená obec, kde má být herní prostor 
umístěn. Dosavadní povolení vydaná podle 
zákona o loteriích však zůstanou nadále 
platná jako tzv. základní povolení podle 
nového zákona o hazardních hrách, a to 
nejpozději do 1. ledna 2023. 

06 - Výpověď pro nesplňování 
předpokladů pro výkon jednoho 
z více druhů sjednané práce
Možnosti udělení výpovědi zaměstnanci s více 
sjednanými druhy práce v pracovní smlouvě 
posuzoval se svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 
3240/2015 ze dne 14. července 2016 Nejvyšší 
soud. V daném případě měl zaměstnanec 
sjednány ve smlouvě dva zcela odlišné druhy 
práce (laborant a řidič) a v důsledku zákonné 
novely přestal splňovat podmínky pro výkon 
laboranta. Soud posuzoval, zda je možné 
v takovém případě dát zaměstnanci výpověď 
podle § 52 písm. f) zákoníku práce, tedy pro 
nesplňování zákonných předpokladů pro 
výkon práce, ačkoliv byl zaměstnanec zcela 
bez problémů stále schopen vykonávat pozici 
řidiče. Došel k závěru, že takový postup možný 
není a zaměstnavatel je nadále povinen 
zaměstnance jako řidiče zaměstnávat.

Michael Mráček
koncipient
michael.mracek@glatzova.com
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Novinky zo slovenskej 
legislatívy a súdnej praxe

01 - Zákon o miestnom 
poplatku za rozvoj
Zákon účinný od 1. 11. 2016 umožňuje mestám 
a obciam zaviesť nový druh miestneho 
poplatku, ktorý má slúžiť na pokrytie 
dodatočných nákladov miest a obcí na 
vybudovanie infraštruktúry súvisiacej 
s budovaním nových stavieb na ich území. 
Mesto, resp. obec môže stanoviť, že stavebník 
(developer), ktorý získa stavebné povolenie 
alebo ohlási stavbu, musí za každý aj začatý 
m2 podlahovej plochy nadzemnej časti 
zaplatiť do pokladne obce sumu od 3 do 35 
EUR. 

Poplatku budú podliehať aj drobné stavby, 
prístavby, alebo nadstavby, pokiaľ ich 
podlahová plocha prekročí 25m2 a vzhľadom 
na expresnú novelizáciu tohto zákona, 
aj rodinné domy, ktoré boli pôvodne 
z pôsobnosti zákona vylúčené. Naopak, 
poplatok sa nebude platiť za opravy, 
rekonštrukcie a údržby stavieb, ak sa nimi 
nemení výmer podlahovej plochy, a taktiež 
ani za rôzne druhy verejnoprospešných 
stavieb (zdravotnícke zariadenia, 
športoviská, sociálne zariadenia, atď.).

Je pritom na každom meste, obci alebo 
mestskej časti či sa vôbec rozhodne 
poplatok zaviesť a v akej výške a za ktoré 
druhy stavieb sa bude poplatok odvádzať. 
Každopádne je možné očakávať, že vyšší 
poplatok bude zavedený v tých mestách 
alebo obciach, v ktorých prebieha čulý 
stavebný ruch.

02 - Zákon o podpore malého 
a stredného podnikania
Očakávanou novinkou v oblasti podpory pod-
nikania na Slovensku je nový zákon o podpore 
malého a stredného podnikania. Tento, 
v súčasnosti už účinný zákon, definuje nové 
druhy a formy pomoci výslovne určené len 
malým a stredným podnikateľom, uľahčuje 
ich získavanie a zavádza do slovenskej legis-
latívy testovanie vplyvov právnych predpisov 
a materiálov nelegislatívnej povahy na malé 
a stredné podnikanie (tzn. SME Test). Medzi 
nové druhy podpory patrí napríklad nená-
vratný finančný príspevok alebo dotácia. 
K nepriamym formám podpory v nepeňažnej 
forme patria napríklad informácie, pora-
denstvo a vzdelávanie v oblasti podnikania, 
organizovanie a podpora účasti na stážach, 
súťažiach, výstavách alebo iných podujatiach 
zameraných na podporu podnikania  
 koučing alebo mentoring.

Zdá sa, že štát v tomto prípade, rovnako ako 
pri úprave nového typu obchodnej spoločnos-
ti, ktorú je možné založiť od tohto roka (jed-
noduchá spoločnosť na akcie), myslí najmä na 
menšie investičné projekty, čo môže výrazne 
pomôcť začínajúcim start-upom.
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04 - Novela zákona o trestnej 
zodpovednosti právnických 
osôb
Novelou účinnou od 1. 1. 2017 sa rozšíril 
okruh trestných činov, za ktoré je právnická 
osoba trestnoprávne zodpovedná. 
Do pôsobnosti zákona sa dopĺňa zhruba 
30 nových trestných činov, pričom väčšinu 
z nich možno zaradiť pod ekonomickú 
trestnú činnosť, kam patrí napríklad 
sprenevera, všetky druhy podvodov, 
poškodzovanie alebo zvýhodňovanie 
veriteľa, machinácie pri verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe, atď. V reakcii na deklaro-
vaný cieľ Ministerstva Spravodlivosti SR 
ráznejšie zakročiť voči extrémistom sa 
však po novom môže právnická osoba 
dopustiť napr. aj popierania a schvaľovania 
holokaustu a zločinov politických režimov, 
podnecovania, hanobenia a vyhrážania 
osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, 
národu, národnosti, farbe pleti, etnickej 
skupine alebo pôvodu rodu ako aj mnohých 
iných extrémistických a diskriminačných 
trestných činov.

03 - Novela exekučného poriadku
Veľkou novelou exekučného poriadku je zavedené obligatórne zastavenie exekúcie zo strany exekútora 
pokiaľ sa mu v priebehu 30 mesiacov pre právnické osoby, resp. 5 rokov pre fyzické osoby, nepodarí zistiť 
majetok, ktorý by bolo možné postihnúť výkonom exekúcie. Týmto spôsobom sa podstatne zrýchli proces 
zastavovania tzn. mŕtvych exekúcií, ktorý predtým musel vždy na návrh exekútora schvaľovať súd. 

Vo vzťahu k právnickým osobám však takéto zastavenie exekúcie bude mať aj oveľa vážnejšie následky, 
a to možný výmaz z obchodného registra. Súčasne so zastavením exekúcie sa totiž v Obchodnom 
vestníku uverejní oznámenie a pokiaľ sa dotknutá právnická osoba voči uvedenému neohradí, 
bude po uplynutí 6 mesiacov od zverejnenia oznámenia z obchodného registra bez likvidácie vymazaná. 
Pasivita spoločností pri exekúciách tak môže v konečnom dôsledku vyústiť až do ich zániku.

Veronika Pázmányová
vedúca advokátka / vedúca slovenskej pobočky
veronika.pazmanyova@glatzova.com

Miroslav Ondáš
koncipient
miroslav.ondas@glatzova.com

05 - Posun aktivácie 
elektronických schránok 
pre podnikateľov
Na záver upozorňujeme na  zmenu v oblasti 
elektronických schránok pre podnikateľov, 
ktorou je opätovné posunutie termínu 
povinnej aktivácie e-schránok na 1. 7. 2017. 
Pôvodný termín 1. 1. 2017 sa zo strany štátu 
ako aj podnikateľov ukázal ako nereálny, 
a preto automatická aktivácia e-schránok 
nastane až v júli 2017. 

Pre potreby zahraničných štatutárov sa 
zároveň pripravuje vydávanie čipového 
preukazu, pomocou ktorého by sa aj 
cudzí štátni príslušníci bez slovenského 
občianskeho preukazu mohli prihlásiť 
do e-schránok svojich firiem.
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Novela insolvenčního 
zákona
– velké změny
v běžné agendě
věřitelů 

V létě tohoto roku nabyde účinnost novela 
insolvenčního zákona. Třebaže se názory na její 
přínos pro podnikatelskou praxi různí, jedno je 
jisté: účastníci insolvenčního řízení budou muset 
osvědčit ještě více bdělosti než doposud.

Nové povinnosti pro 
insolvenční navrhovatele…

Věřitelům – insolvenčním navrhovatelům dnes 
pro zahájení insolvenčního řízení postačí, 
pokud svoji pohledávku za dlužníkem vhodným 
způsobem doloží. Zpravidla je tak k textu 
insolvenčního návrhu přikládána smlouva 
spolu s vystavenými fakturami. Nově, bude-li 
věřitel zahajovat insolvenční řízení na majetek 
dlužníka, bude třeba rovněž doložit potvrzení 
auditora, soudního znalce nebo daňového 
poradce, že věřitel o přihlašované pohledávce 

účtuje. Nepřiloží-li věřitel takové potvrzení, 
soud jeho insolvenčního návrh až na zákonem 
stanovené výjimky zamítne. Tato změna se 
však netýká přihlašování pohledávek do již 
zahájeného insolvenčního řízení. Tehdy budou 
moci být pohledávky dokládány stejně jako 
doposud, leda by byly na věřitele postoupeny.

…i nabyvatele pohledávek

Nové povinnosti dopadnou i na věřitele, na které 
byly pohledávky za insolvenčním dlužníkem 
postoupeny v posledních šesti měsících 
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Chcete pomoci důsledně uplatnit Vaše práva v insolvenčním řízení? 
Rádi Vás řízením provedeme.

Povinná záloha na náklady 
insolvenčního řízení

Soud dle platného zákona může (ale nemusí) 
insolvenčnímu navrhovateli uložit, aby zaplatil 
zálohu na náklady insolvenčního řízení. 
Třebaže insolvenční soudy k povinnosti složit 
zálohu sahají poměrně pravidelně, nejednou 
navrhovatel tento náklad vynaložit nemusí. 
Novela zákona stanoví povinnost uhradit 
zálohu na náklady insolvenčního řízení bez 
dalšího. Je-li dlužníkem právnická osoba
- podnikatel, bude činit výše zálohy 50 000,– 
Kč. U právnické osoby – nepodnikatele 
a fyzické osoby budou navrhovatelé skládat 
zálohu ve výši 10 000,– Kč. Nebude-li záloha 
spolu s insolvenčním návrhem uhrazena, 
bude návrh odmítnut jako bezdůvodný. 
Vedle zákonem stanovené zálohy zůstává 
soudu nadále zachováno právo uložit povinnost 
uhradit zálohu na náklady insolvenčního 
řízení svým rozhodnutím. Celková výše zálohy 
na náklady insolvenčního řízení tak může 
dosáhnout až částky 100 000,– Kč.

před zahájením insolvenčního řízení anebo 
po jeho zahájení. Ti budou muset v příloze 
přihlášky uvést informaci o tom, kdo je jejich 
skutečným majitelem (viz náš příspěvek 
k novele AML zákona v tomto newsletteru). 
Nesplní-li věřitel tuto povinnost, nesmí 
vykonávat hlasovací práva spojená 
s pohledávkou. Je-li věřitel insolvenčním 
navrhovatelem a neuvede-li informace o svém 
skutečném majiteli, bude jeho přihláška 
dokonce zamítnuta pro neosvědčení pohle- 
dávky za dlužníkem.

Omezení rozhodovacích práv 
členů koncernu

V praxi není výjimkou, že věřiteli dlužníka 
jsou mimo jiné osoby tvořící s ním koncern. 
Pokud jsou pohledávky takových věřitelů 
dostatečně vysoké, jsou to nejednou oni, 
kteří fakticky rozhodují o řešení dlužníkova 
úpadku reorganizací a následně i schvalují 
reorganizační plán. Novela však rozhodovací 
práva členů koncernu významně omezuje. 
Členové koncernu, jehož je dlužník součástí, 
nebudou do budoucna zásadně moci hlasovat 
na schůzi věřitelů, a osud dlužníkova závodu 
proto zůstane v rukou ostatních věřitelů.

Jan Flídr
koncipient
jan.flidr@glatzova.com 
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Povinnými osobami podle AML zákona se 
nově stávají také provozovatelé hazardních 
her, investiční zprostředkovatelé a osoby 
poskytující služby spojené s virtuální 
měnou (např. Bitcoin, Litecoin nebo 
CzechCrownCoin) a též např. každý 
podnikatel při hotovostní transakci 
přesahující hodnotu 10 000 EUR (dříve 
15 000 EUR).

AML zákon nově definuje tzv. skutečného 
majitele právnické osoby, kterého musí již 
nyní interně zjišťovat, evidovat a v rámci 
prověřování též sdělovat povinným osobám 
podle AML zákona. S novým vymezením 
skutečného majitele právnické osoby je 
spojena i důležitá novela zákona o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob, 
která od 1. ledna 2018 ukládá všem osobám 
zapsaným ve veřejném rejstříku, a to včetně 

K novele AML zákona podruhé: 
evidence skutečného majitele 

a další povinnosti

Takzvaný Anti-Money 
Laundering zákon 
(„AML zákon“) - slovy 
českého zákonodárce 
zákon o opatřeních 
proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti - 
prošel k 1. lednu 2017 
podstatnou novelizací, 
která povinným osobám 
přináší některé nové 
možnosti, ale též řadu 
nových povinností.
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rejstříku obchodního, aby zapsaly do nově 
zřízené „evidence údajů o skutečných 
majitelích“ svého skutečného majitele ve 
smyslu AML zákona. O skutečném majiteli 
se do této neveřejné evidence zapíše jméno, 
místo pobytu, datum narození a rodné 
číslo, státní příslušnost a údaj o podílu na 
hlasovacích právech. Zápis údajů bude 
zpoplatněn poplatkem ve výši 1 000,– Kč, 
avšak pro osoby již zapsané v obchodním 
(veřejném rejstříku) se uplatní osvobození 
od tohoto poplatku, pokud k zápisu dojde 
nejpozději k 1. lednu 2018. 

Povinné osoby jsou povinny při identifikaci 
svých klientů vždy ověřovat, zda klient není 
tzv. politicky exponovanou osobou (kam 
nyní spadají i osoby vykonávající významné 
veřejné funkce v ČR), nebo osobou, vůči níž 
ČR uplatňuje mezinárodní sankce.

Uvolňují se pravidla pro využívání tzv. 
zprostředkované identifikace, kterou dosud 
prováděli notáři, krajské a obecní úřady 
a nově též jakékoli další kontaktní místo 
veřejné správy (tzv. CzechPoint), tj. např. 

pobočky České pošty. Zprostředkovanou 
identifikaci je nyní možné využít kdykoli, 
a nikoli pouze pokud provedení identifikace 
brání vážné důvody.

Úvěrové a finanční instituce mohou nově 
využít možnosti provést identifikaci klienta 
bez jeho fyzické přítomnosti.

AML zákon stanoví nové požadavky na 
vypracování systému vnitřních zásad, 
postupů a kontrolních opatření k naplnění 
povinností stanovených AML zákonem. 
Zcela nově musí být součástí systému 
vnitřních zásad také písemné hodnocení 
rizik, kde musí být zohledněny veškeré 
rizikové faktory, které se vztahují k obchodní 
činnosti povinné osoby. Pro řadu povinných 
osob platí povinnost vypracovat a schválit 
písemné hodnocení rizik nejpozději do 
1. července 2017. Úvěrové, platební a finanční 
instituce a též provozovatelé hazardních her 
jsou navíc povinni předložit vypracované 
hodnocení rizik do 30 dnů od jejich schválení 
Finančnímu analytickému úřadu, případně 
České národní bance.

Podle AML zákona po novela je dále nově 
možné uložit povinné osobě správní pokutu 
za nevypracování hodnocení rizik nebo 
nezavedení systému vnitřních zásad (až do 
výše 2 milionů Kč, resp. 5 milionů Kč).

Filip Murár
koncipient
filip.murar@glatzova.com 
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Nejvyšší správní soud řešil mimo jiné otázku, 
zda se v případě výkonu funkce člena 
statutárního orgánu fyzickou osobou jedná 
o závislou činnost, nebo o samostatně 
uskutečňovanou ekonomickou činnost. 
Dospěl k závěru, že tato činnost je samostatnou 
ekonomickou činností, která je dle unijní 
úpravy podmínkou k přiznání statusu osoby 
povinné k DPH. Český zákonodárce však 
při transpozici příslušné evropské směrnice 
stanovil kromě této podmínky v zákoně o DPH 
i kritérium zdanění daní z příjmů. Nejvyšší 
správní soud však aplikoval přednostně unijní 
právo, které tuto podmínku neobsahuje, 
a přiznal jednateli postavení osoby povinné 
k DPH.

V praxi to znamená, že například společnost 
s ručením omezeným, která je plátcem DPH, 
si může odečíst daň, pokud je i její jednatel 
plátcem DPH. Jednatel naopak jako plátce 
DPH bude moci uplatňovat odpočet z přijatých 
zdanitelných plnění použitých při výkonu 
funkce. 

Až do případné novely zákona o DPH, si člen 
statutárního orgánu může zvolit, zda se jako 
plátce DPH zaregistruje a využije výše popsa-
ných výhod. Jedná se o uplatnění přímého 
účinku evropské směrnice a její účinek funguje 
pouze k prospěchu jednatele (nebo jakéhokoliv 
člena statutárního orgánu). Přímý účinek 
směrnice však nemůže obecně jednotlivci 
zakládat povinnosti a správce daně nemůže 
zpětně ani do budoucna doměřovat členovi 
statutárního orgánu DPH. 

Registrace k DPH však s sebou nese povinnosti, 
na které je nutno upozornit; jde například 
o povinnost podávat daňová přiznání 
a kontrolní hlášení v pravidelných intervalech 
či vystavovat daňové doklady s náležitostmi 
dle zákona o DPH apod.

Ani pro samotné společnosti nemusí být tato 
varianta nezajímavá, neboť se zaměstnaneckou 
agendou se pojí značné administrativní 
a finanční náklady, které by v případě 
smluvního vztahu se statutárním orgánem 
odpadly.

Souvislosti, detaily a další praktické dopady 
tohoto rozhodnutí s Vámi rádi probereme.

Nejvyšší správní soud vydal v nedávné době zajímavé rozhodnutí, které dává 
členům statutárního orgánu obchodní korporace možnost zvolit si status 
plátce DPH a tím i uplatnit odpočet daně. 

Jednatel jako plátce DPH?

Tomáš Kessler
advokát
tomas.kessler@glatzova.com 

Simona Jarinová
studentka
simona.jarinova@glatzova.com 
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Čo je možné žalovať?

Škodu spôsobenú porušením 
národných a európskych 
pravidiel hospodárskej súťaže, 
ako napríklad kartelové dohody 
alebo zneužitie dominantného 
postavenia na trhu.

Kto môže žalovať?

Každá poškodená osoba od 
najnižšieho stupňa obchodného 
reťazca, teda od spotrebiteľov 
až po dodávateľov, či konkurentov 
na trhu alebo dokonca orgánov 
verejnej moci.

Čo možno žalovať?

Z časového hľadiska iba náhradu 
spôsobenej škody, ktorá osobe 
vznikla po dni účinnosti zákona 
(na škodu spôsobenú pred 
touto účinnosťou sa vzťahujú 
predchádzajúce hmotnoprávne 
pravidlá);

Náhradu škody, ktorá v sebe 
zahŕňa skutočnú škodu, ušlý zisk, 
úroky z omeškania;

Ak výšku škody nemožno 
jednoducho vypočítať alebo ju 
nemožno určiť vôbec, avšak súd 
má zato, že vznikla, určí ju súd 
podľa svojho odhadu.

Prečo je to teraz 
výhodnejšie?

Ak Protimonopolný úrad či súd 
konštatuje porušenie pravidiel 
hospodárskej súťaže, pri žalobe 
o náhradu spôsobenej škody sa 
porušenie zákona považuje za 
dokázané (uvedené v súčasnosti 
platí obdobne v českom právnom 
poriadku);

Premlčacia lehota začne plynúť 
až od okamihu skončenia 
porušenia hospodárskej súťaže 
a vyhodnotenia porušenia 
príslušným orgánom;

Žalobca má zákonnú možnosť 
získať dôkazy v svoj prospech 
priamo zo spisu orgánu, ktorý 
porušenie vyšetroval.

Vaše nároky z porušenia súťaž-
ných pravidiel radi posúdime. 

A co Česko?

I v Česku bylo nezbytné trans-
ponovat do 27. 12. 2016 výše 
uvedenou směrnici. Bohužel 
předmětný návrh transpozičního 
zákona, jakkoliv schválen vládou 
již 23. 11. 2016 a navržen ke schvá-
lení v Poslanecké sněmovně již 
v prvním čtení, dodnes nebyl 
sněmovnou projednán ani zařa- 
zen na pořad jednání. Schválení 
návrhu zákona, který se 
v podstatných ohledech neliší 
od slovenského předpisu, 
a zakotvení účinné úpravy pro 
uplatňování náhrady škody 
z protisoutěžního jednání je tak 
i vzhledem k blížícím se volbám 
stále v nedohlednu.

S účinnosťou od 27. 12. 2016 možno na Slovensku omnoho ľahšie a efektívnejšie uplatňovať škodu, 
ktorá vznikla v dôsledku porušenia pravidiel hospodárskej súťaže treťou osobou (napr. predajca, 
obchodný partner, dodávateľ či dokonca aj konkurent). Novým zákonom č. 350/2016 Z. z. sa 
totiž v dôsledku európskej smernice č. 2014/104/EU z 26. novembra 2014 menia aplikovateľné 
všeobecné pravidlá a táto v praxi doteraz nevyužívaná možnosť náhrady škody sa stáva pomerne 
dobrou voľbou. Naopak, porušenie hospodárskej súťaže, ktoré je aj v súčasnosti sankcionované 
veľmi prísne, sa v dôsledku uvedeného môže ešte podstatnejšie predražiť.

Žaloby o škodu spôsobenú 
porušením hospodárskej 

súťaže v SR ožívajú.
V Čechách zatím ne.

Miroslav Ondáš
koncipient
miroslav.ondas@glatzova.com 

Michael Mráček
koncipient
michael.mracek@glatzova.com 
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Registrácia pri 
obchodovaní
so štátom 
na Slovensku

S účinnosťou od 1. 2. 2017 musí mať 
každá fyzická aj právnická osoba, ktorá 
v  určenom rozsahu obchoduje so štátom 
alebo štátnymi firmami, zaregistrovaného 
konečného užívateľa výhod („KUV“) 
v novom Registri partnerov verejného 
sektora (https://rpvs.gov.sk/rpvs/). 
KUV je pritom zjednodušene povedané 
každá fyzická osoba, ktorá skutočne 
ovláda alebo kontroluje danú právnickú 
/ fyzickú osobu, alebo ktorá požíva určitý 
hospodársky prospech. Osoby, ktoré 
doteraz mali registrovaného KUV na účely 
účasti vo verejnom obstarávaní, ako aj 
osoby, ktoré už obchodujú so štátom 
a v registri momentálne registrované nie sú, 
musia do 31. 7. 2017 tento zápis doplniť.

Prečo sa registrovať:

Štát už nemôže uzavrieť zmluvu s osobou, 
ktorá nie je zaregistrovaná;

Štát po 31. 7. 2017 nemusí plniť zmluvy, 
ak zmluvný partner nebude mať registrovaného 
KUV;

Štát po 31. 7. 2017 môže v prípade neregistrácie 
/ nezosúladenia zápisu od zmluvy jednostranne 
odstúpiť.

Kto, čo a ako môže registrovať:

Registrovať môže len oprávnená osoba, 
ktorou je len slovenský advokát, notár, banka, 
audítor alebo daňový poradca;

Registrácia prebieha výhradne elektronicky 
prostredníctvom určeného formulára a príloh, 
ktoré popisujú a preukazujú pravdivosť 
zapisovaných údajov;

Spolu s KUV sa registrujú aj verejní funkcionári 
vo vlastníckej a riadiacej štruktúre dotknutej 
osoby;

Spoločnosti musia odkryť svoju vlastnícku 
štruktúru až po KUV;

Povinnosť registrácie majú aj subdodávatelia, 
ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy so štátom;
Zapisované údaje je nutné pravidelne 
kontrolovať a aktualizovať;

Zapisované údaje o KUV a verejných 
funkcionároch sú verejne prístupné 
na internete.

Sankcie za nepravdivé 
a neúplné údaje:

Osoba, ktorá uvedie nepravdivé alebo neúplné 
údaje bude sankcionovaná odobratím zisku 
zo zmluvy so štátom, alebo pokutou do výšky 
1.000.000 EUR;

Štatutárny orgán spoločnosti alebo jeho 
jednotliví členovia budú sankcionovaní 
pokutou od 10.000 do 100.000 EUR;

Pokutu do 10.000 EUR možno udeliť priamo 
aj KUV ak osobe obchodujúcej so štátom 
neoznámi, že sa stal KUV.

V prípade záujmu o zápis do registra partnerov 
verejného sektora, Vám so zápisom radi 
pomôžeme.

Danica Valentová
advokátka
danica.valentova@glatzova.com
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V roce 2017 čeká zákoník práce velká koncepční 
novela, která zasáhne všechny zaměstnavatele.

K hlavním připravovaným změnám patří:

 nová úprava homeworkingu a teleworkingu;

 zavedení pojmu vrcholový řídící  
 zaměstnanec;

 změna způsobu výpočtu dovolené;

 úprava ustanovení o doručování písemností;

 zvýšení ochrany zaměstnanců na DPP/DPČ.

Nové všeobecné nariadenie EÚ o ochrane 
osobných údajov nadobúda účinnosť 
25. mája 2018. Toto nariadenie bude mať priamu 
účinnosť v celej EÚ. Právnická akadémia sa 
zameria na najzásadnejšie dopady nariadenia 
na spracúvanie osobných údajov na Slovensku 
a v Česku a to najmä:

 súhlas so spracovaním osobných údajov;

 práva subjektov údajov;

 povinnosti prevádzkovateľov 
 a sprostredkovateľov;

 sankcie;

 ďalšie dôležité novinky.

Co se u nás událo?

 Jitka Sailerová působí v kanceláři Glatzová & Co. od ledna 2017 
jako advokátka se specializací na spornou agendu a správní řízení. 

Před příchodem do Glatzová & Co. Jitka Sailerová 9 let působila 
v AK Jansta, Kostka, spol. s r.o., kde se specializovala zejména na spory 
o náhradu škody a spornou agendu v oblasti nemovitostí, ochrany 
osobnosti a restitucí. 

„Spornou agendu považujeme za jeden z pilířů naší kanceláře a máme 
radost, že náš tým rozšířila právě Mgr. Jitka Sailerová. Oceňujeme 
především její schopnost zorientovat se i ve velmi komplikovaných 
kauzách, najít to podstatné a vystavět cílenou a přesvědčivou 
argumentaci z pozice procesního zájmu klienta.“ Dana Schweigelová, 
partnerka, Glatzová & Co.

Tým Glatzová & Co. posílila specialistka
na spornou agendu Jitka Sailerová

Akce kanceláře
Ú T E R Ý  2 8 .  3 .  2 0 1 7  ( P R A H A ) Ú T E R Ý  1 1 .  4 .  2 0 1 7  ( B R A T I S L A V A )

PRÁVNÍ AKADEMIE - NOVELA 
ZÁKONÍKU PRÁCE 2017

OCHRANA OSOBNÝCH 
ÚDAJOV V PODNIKATEĽSKEJ 
PRAXIMgr. Jindřich Fuka
Mgr. Veronika Pázmányová, Mgr. Marek Bednář
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Obsah semináře:

 vznik a zánik funkce;

 smlouva o výkonu funkce a odměňování;

 souběh funkce a pracovního poměru;

 péče řádného hospodáře.

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 této problematice. 
Na praktických příkladech Vám ukáží možná 
řešení, proberou výhody i upozorní na rizika.

Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních 
údajů bude účinné od 25. května 2018. Toto 
nařízení bude mít přímou účinnost v celém 
EU. Tato akademie se zaměří na nejzásadnější 
dopady nařízení na zpracování osobních údajů 
v ČR a také SR. Zejména se bude jednat o:

 souhlas se zpracováním údajů;

 práva subjektů údajů;

 povinnosti správců a zpracovatelů;

 sankce;

 další důležité novinky.

S T Ř E D A  1 2 .  4 .  2 0 1 7  ( P R A H A )

Ú T E R Ý  1 6 .  5 .  2 0 1 7  ( P R A H A )

Ú T E R Ý  1 3 .  6 .  2 0 1 7  ( P R A H A )

POSTAVENÍ ČLENA 
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 
SRO A AS (NEJEN) VE SVĚTLE 
POSLEDNÍ JUDIKATURY

PŘEVOD RODINNÉ FIRMY

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

JUDr. Lucie Vaňková, JUDr. Martin Dančišin

Mgr. Veronika Pázmányová, Mgr. Marek Bednář
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Zveme Vás
Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci 

společnosti economia events, kde je AK Glatzová & Co.
partnerem a naši právníci budou mezi přednášejícími.

HR Meeting 2017 (8. ročník) představí nejnovější 
trendy, úspěšné příklady z praxe a inspirace ze 
zahraničí.

Popis:

Hlavním zdrojem úspěchu a rozvoje vaší firmy jsou její 
lidé. Najít a udržet si kvalitního zaměstnance je pro vaši 
společnost výhrou. Nezáleží na oboru vašeho podnikání, 
profesích, stupních řízení nebo na věkových skupinách 
vašich zaměstnanců – HR meeting vám pomůže vyřešit 
tyto otázky:

 Jak si udržet své zaměstnance?

 Jak motivovat své zaměstnance pomocí 
 firemních benefitů?

 Jak budovat pověst „TOP zaměstnavatele“?

Určeno pro:

HR management, lídry týmů a pracovních skupin, mentory, 
generální ředitele a majitele firem, výkonný management, 
odbornou veřejnost.

4 .  5 .  2 0 1 7  9 : 0 0  –  1 6 : 0 0  ( P R A H A )

JAK SI UDRŽET KLÍČOVÉ ZAMĚSTNANCE
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Zveme Vás
Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci společnosti 

economia events, kde je AK Glatzová & Co. partnerem.

Druhý ročník konference Innovative Legal Services 
Forum se zaměří zejména na tato tři témata:

 na čerpání inspirace od světových lídrů 
 právnického byznysu; 

 na chytré a efektivní využití nových technologií;

 na vývoje a trendy v oboru v našem regionu.

Budou diskutována témata outsourcingu, práce s big daty, 
business developmentu a modelů kompenzace 
v právnických firmách.

Určeno pro:

řídící partneři velkých právnických firem, podnikový 
právníci a právní inovátoři a lídři.

1 6 .  –  1 7 .  5 .  2 0 1 7  ( P R A H A )

INNOVATIVE LEGAL SERVICES FORUM
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Právní posouzení odstraňování filtrů 
pevných částic
Periodikum: epravo.cz
Autor: Jindřich Jelínek, Juraj Juhás
Celý článek: https://goo.gl/wdJbWn

Kolik stojí založit společnost 
s ručením omezeným?
Periodikum: epravo.cz
Autor: Filip Murár, Jindřich Král
Celý článek: https://goo.gl/zLtMu1

Náhrada újmy za usmrcení blízké osoby při 
dopravní nehodě minulost a budoucnost
Periodikum: epravo.cz
Autoři: Jan Varhaník, Filip Murár
Celý článek: https://goo.gl/CwtxmZ

Soukromoprávní vymáhání náhrady škody 
v oblasti hospodářské soutěže v ČR a nový 
zákon o náhradě škod
Periodikum: epravo.cz
Autoři: Michael Mráček
Celý článek: https://goo.gl/l1SN9V

Kdy je nově prostý elektronický podpis 
rovnocenný s podpisem vlastnoručním?
Periodikum: epravo.cz
Autoři: Nela Zelenková
Celý článek: https://goo.gl/7PCH5S

Osoba skutečného majitele 
po novele AML zákona
Periodikum: epravo.cz
Autor: Petr Janíček
Celý článek: https://goo.gl/JijPv6

Základní platební účet dle zákona 
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