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AKTUALITY Z EU 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Přeshraniční zakázky a poskytování 
zahraniční minimální mzdy

Tato povinnost vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu A Rady 
č. 96/71/ES, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále 
jen „Směrnice“) a použije se i v případě plnění přeshraničních 
veřejných zakázek. 
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Připravovaná změna v úpravě svěřenských fondů

Více informací ZDE. 

KONTAKTY 

Kučera & Associates 
Dušní 8/11 – 110 00 Praha 
1 Tel.: +420 273 134 333  
e-mail: info@kuceralegal.cz 

Mgr. Jiří Kučera, partner 
tel: +420273134330  
mob: +420604242241 
e-mail: jkucera@kuceralegal.cz 

K&A poskytuje prostřednictvím newsletteru a své internetové 
stránky aktuální informace o různých právních a legislativních 
záležitostech. Tyto články a sdělení jsou připravovány právníky a 
spolupracovníky kanceláře se zkušenostmi v daných oborech 
práva a poskytují vhled do důležitých právních otázek a jejich 
dopadu do oblasti obchodu, státní správy a společnosti. 
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Podnikatelé, kteří na základě smlouvy s odběratelem vysílají své 
zaměstnance poskytovat odběrateli služby do jiného členského státu 
EU, mají povinnost poskytovat těmto zaměstnancům stejné pracovní 
podmínky, jaké mají zaměstnanci v tomto jiném státě, včetně 
minimální mzdy. Pokud tedy např. český podnikatel vysílá 
zaměstnance poskytovat služby do Německa, musí takto vyslaným 
zaměstnancům poskytovat německou minimální mzdu.

V současné době je vládou projednávána zásadní novela 
občanského zákoníku, zákona o veřejných rejstřících a dalších 
zákonů, která se mimo jiné významně dotýká úpravy svěřenských 
fondů. Novela zavádí především povinnou registraci svěřenského 
fondu v Evidenci svěřenských fondů a upravuje obligatorní údaje, 
které budou v tomto rejstříku uváděny. 
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Souběh exekuce a insolvence

Mezi exekučním řízením podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád 
(dále též „EŘ“), a insolvenčním řízením dle zák. č. 186/2006 Sb., 
insolvenční zákon (dále též „IZ“), bychom zajisté na první pohled našli 
několik spojitostí. Obě tato řízení se sice týkají majetku dlužníka, ale 
směřují ke zcela opačným cílům a používají k jejich dosažení 
odlišných prostředků. 

AKTUALITY Z JUDIKATURY ČR

Mohou často existovat vedle sebe, v nejběžnější podobě na sebe 
následují tak, že jsou prováděny exekuce na majetek dlužníka, a v 
případě, nemá-li prostředků na uspokojení pohledávek svých mnoha 
věřitelů, buď sám dlužník, nebo některý z věřitelů na něj podá 
insolvenční návrh. Co se ale stane v případě, kdy dojde ke kolizi 
těchto řízení?

Konec tzv.polopřevodů v obchodě s ojetými vozy

Dne 1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu na pozemních komunikacích, publikována ve 
sbírce zákonů pod č. 239/2013. Tato novela si dává za cíl mimo jiné 
zjednodušit administrativu spojenou s převodem vozidla. Tento článek 
se zabývá praktickými dopady této novely.

Praktické dopady této novely se dle našeho názoru dotknou 
především fyzických osob - běžných lidí, kteří potřebují koupit či 
prodat ojetý vůz, a dále autobazarů, u kterých prodej ojetých vozů 
tvoří předmět jejich podnikání.

Jak plyne z důvodové zprávy k novele, tato změna je navrhována v 
reakci na připomínky některých ministerstev a Vrchního státního 
zastupitelství v Praze, a to z důvodu netransparentní vlastnické 
struktury svěřenských fondů a možnosti jejich zneužití za účelem 
legalizace výnosů z trestné činnosti. 
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