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1. Španělský právní systém  

 

Právní systém ve Španělsku je charakterizován následováním “kontinentálního typu 

právní kultury”. Tento typ je příznačný rozdělením právního systému na veřejný a 

soukromý sektor a nadřazeností normativních právních aktů a psaného práva. 

Soudní moc je hierarchicky organizována se systémem soudních odvolání. Současný 

španělský právní systém je regulován španělskou ústavou z roku 1978. Právní systém 

však čelil mnoha změnám dříve, než dospěl do současného stavu.  (European 

Justice) 

 

1.1. Římská říše 

Jednou z nejdůležitějších událostí v starověkém Španělsku bylo dobytí Iberského 

poloostrova Římskou říší. Tentýž právní systém byl používán v celé Římské říši (jen 

s pár odlišnými rysy charakteristickými pro každé teritorium) a prošel 

zdokonalujícím procesem, který začal a skončil s říší samotnou a trval více než 1 200 

let.  

Počátkem systému byly “mores maiorum” (”rodové zvyky”), v nichž měli papežové 

právní monopol. Během 6. století př.n.l. soubor zákonů zvaný “Lex Regia” dával 

moc králům a v půlce 5. století př.n.l. se objevil “ Zákon dvanácti desek”, který 

přenesl interpretaci “mores maiorum” do primitivní kodifikace římského práva, 

zvanou jurisprudence neboli výklad práva (právní věda). Další důležité období 

římského práva bylo “období principátu” a “období právního uspořádání 

dominátu”, ze kterých vzešly rozdílné soubory práva.   

Provinciální práva Hispánie byla nastavena na základě “ Lex Provinciae”, zákonu, 

díky kterému římský senát ustanovil právní situaci všech zemí v Římské říši. V 
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Hispánii byly zároveň nastoleny zvláštní zákony jako “Zákon kolonií a obcí” a 

“Osunský zákon”.  

Římská říše povolila speciální zákony Hispánii kvůli obchodním zájmům v určitých 

oblastech jako je na příklad provinční zákon o těžbě. Mezi další uskutečněné 

související snahy patří edikt, který dal, v některých částech země, svobodu otrokům, 

tím, že jim byl darován majetek v podobě půdy, kterou obdělávali. (Pensamiento 

Español 2016) 

 

 

1.2. Od Vizigótské Hispánie k současnému občanskému zákoníku  

V 5. století, kmen Vizigótů dobyl část římské Hispánie, rozdělil zemi a zavedl nový 

právní systém. Spousta částí vizigótského řádu byla podřízena romanizaci, včetně 

právního systému. Vizigótský tradiční systém byl založen na “Eurikovu zákoníku” a 

“Leovigildovu zákoníku”, který byl později pod římským vlivem převeden do 

“Vizigótského zákoníku”. Nicméně je důležité zmínit, že tento právní systém měl 

velmi nacionální rys, na rozdíl od toho římského. Další důležitý fakt, týkající se 

tohoto zákoníku je to, že byl prvním kompletním zákoníkem jak pro Vizigóty, tak 

pro Římany žijící v Hispánii, do této doby se každý z nich řídil vlastními zákony.    

(Derecho en la red 2012) 
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V 8. století si muslimové podrobili Španělsko. Země dostala nové jméno Al-

Andalusie (ačkoli ne všechny částí moderního Španělska byly podrobeny) a právní 

systém se stal závislým na kádiích, kteří zastávali stejnou funkci jako současní soudci. 

Kádiové museli být právními experty a museli mít správné vystupování. Získání této 

pozice mělo spoustu podmínek, nicméně zaručovalo dobrou reputaci. Kádiové 

museli být inteligentní svobodní dospělí muži, muslimové a museli mít důvěru 

chalífa a nejvyššího cordobského kádího.  

Dalším důležitým aspektem právního systému během muslimské nadvlády byla 

absence “soudní podstaty”, což znamená, že stejný problém mohl být souzen více 

než jednou, což vyvolávalo velkou nejistotu. Zároveň právní systém závisel na 

muslimských právech. (López Corsi 2014)  

V roce 1492 si katoličtí monarchové podrobili zbývající část Al-Andalusii a celé 

území známé dnes jako Španělsko bylo sjednoceno v katolické imperium. Od 15. 

století byl zaveden v celém Španělsku jednotný kastilský soudní systém, jehož 

hlavním záměrem bylo postupně snížit moc autonomních území a zvýšit moc 

kastilských králů. Toto právní období se vyznačovalo osobní soudní mocí králů a 

zavdalo vzniku většině pravomocím, pouze “Fuero Real” a “Fuero Juzgo” (jež 

náleželi ke konkrétním samosprávním územním celkům  království) drželi ve svých 
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rukou místní moc. V 17. století ztratily soudy prakticky celou svou moc. (Derecho 

en red 2013) 

Během následujících let kromě vzrůstu významu amerických kolonií v právních 

věcech nastala ve Španělsku změna monarchie. (18. století) Právní systém byl více 

centralizován a církev, která mívala velký právní vliv v zemi, byla odstřižena od moci. 

(Jaimes de Amat, y otros 2005) 

V 19. století (1812) vznikla první ústava ve Španělsku – právní text vystupující proti 

francouzskému podrobení. Tato konstituce se pokoušela systematicky utřídit 

veškerý právní systém pro celou monarchii (občanský, trestní a obchodní zákoník), 

ale kvůli autonomní moci některých částí země to nebylo zcela možné. Nicméně, 

toto století přispělo některými důležitými zákony jako je zákon o občanském sňatku 

a matriční zákon.    

V roce 1889 byl schválen občanský zákoník, který uznával moc autonomních 

územních celků, které ji ještě měly. Ačkoli tento zákoník prošel několika změnami, 

je do dnešní doby ve Španělsku používán.  

Stojí za to také zmínit, že Španělsko trpělo od roku 1939 do roku 1975 diktaturou 

zvanou “ frankismus”. Během tohoto období byla veškerá soudní a výkonná moc 

sjednocena v osobě diktátora, Francisca Franca. Situace se změnila až po smrti 

“caudilla” v roce 1975 a Španělsko posléze začalo oficiálně pracovat na tom stát se 

demokracií a vytvořilo současnou španělskou ústavu. (1978).  

 

1.3. Prameny španělského práva 

Hlavním zdrojem španělského právního systému je občanský zákoník a 

jurisprudence ustanovila Nejvyšší soud k výkladu a použití práva a obecných 

zákonem předepsaných práv.  
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Soudní dvory jsou stanoveny španělskou ústavou (1978), která zdůrazňuje princip 

jednoty soudní moci v organizaci a činnost soudních dvorů. Soudci a soudy mají 

svou práci oddělenou a mohou pracovat jen na případech zákonem stanovených.  

Zákon ustanovující soudní moc (článek 122 španělské ústavy) vymezuje tři hlavní 

aspekty soudního systému: 

- Územní aspekty: rozdělení Španělska na autonomní celky utvořené podle 

regionů. Po tomto rozdělení má každý soud a soudní tribunál konkrétní 

pravomoc ve své společnosti. Nicméně, Národní soud, Nejvyšší soud a 

Hlavní soud mají moc v celé zemi.  

- Individuální nebo kolegiální charakter orgánů: všechny orgány jsou 

individuální až na Nejvyšší soud, Národní soud, Vrchní soudy spravedlnosti 

a Oblastní soudy.  

- Kompetenční hledisko: lze rozlišit 4 velké aspekty podle témat souvisejících s 

justicí: občanské, trestní, správní a sociální. Vojenská soudní moc má vlastní 

předpisy. Specializované soudy neexistují, nicméně některá témata (jako je 

genderová hrubost, problémy spojené s nezletilými apod.) mají specializaci i 

přesto, že spadají pod běžnou soudní působnost. (European Justice)  

1.4. Správa španělského soudního systému  

Soudní moc je rozdělena mezi následující soudy a tribunály. (Ministerstvo 

spravedlnosti): 

- Mírové soudy 

- Soudy první instance: obchod, genderová nenávist, trestní právo, správní 

právo, sociální právo, nezletilí  

- Nejvyšší soud tvořený prezidentem, prezidenty komor a soudci, vymezenými 

podle práva v každé soudní komoře a sekci. Tvoří jej pět komor: občanská, 

trestní, správní, sociální, vojenská  
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- Národní soud je tvořen prezidentem, prezidenty komor a soudci rozdělenými 

dle práva do komor a sekcí (odvolací, trestní, správní a sociální).  

- Vrchní soudy spravedlnosti jsou tvořeny třemi komorami (občanská a trestní, 

správní, sociální). Prezident je zároveň prezidentem prvních dvou komor.  

- Oblastní soudy jsou tvořeny prezidentem a dvěma nebo více soudci. Mají na 

starosti občanské a trestní právo.  

 

1.5. Soudní proces 

Soudní procesy ve Španělsku se dělí na občanské soudní procesy a trestní soudní 

procesy.    

a) Občanské soudní procesy 

Jsou rozděleny podle dvou kritérií: podle předmětu obžaloby a velikosti žaloby. 

Můžeme hovořit o 4 typech soudních procesů:   

- Běžný soudní proces: tento soudní proces je iniciován na základě žaloby, ve 

které musí být zúčastněné strany jasně stanoveny a právník je zákonně 

nařízený. Soudce prohlásí žádost za přípustnou a snaží se docílit dohody mezi 

oběma stranami. Pokud se strany nedohodnou, každá z nich přednese svou 

obhajobu a soudce vydá rozsudek.   

- Ústní soudní proces: u tohoto druhu není povinný právník, pokud výše 

reklamace nepřesáhne 2 000€. Obě strany se musí procesu zúčastnit. (pokud 

se obžalovaný nedostaví, je to považováno za “vzpouru”, a pokud se 

nedostaví žalobce, je to chápáno jako ustoupení a musí zaplatit náklady celého 

soudního řízení). 
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- Varovný soudní proces: proces pro situace, ve kterých existuje dluh, 

zaznamenaný v dokumentu, který může být jakéhokoli typu, stačí, že nese 

dlužníkův podpis  

- Výměnný soudní proces: proces za účelem splatit směnku, šek nebo dlužní 

úpis, jež vyrovná všechny právní požadavky/nároky (iAbogado) 

b) Trestní soudní procesy  

V případě, že dojde na trestné záležitosti, je důležité stanovit typ procesu 

aplikovatelného na konkrétní případ, který záleží na závažnosti skutkové podstaty: 

- Pokud je skutková podstata přestupkem, je soudní řízení vedeno 

prostřednictvím “přestupkového řízení”  

- Skutková podstata, která je těžkým zločinem, musí být rozlišena, zda může 

být potrestána více nebo méně než 9 lety. V prvním případě se jedná o 

“zkrácené soudní řízení” (nejvíce běžné ve Španělsku) a v druhém případě o 

“běžné soudní řízení.” 

Existují soudní procesy, které kvůli své podstatě musí být vedeny prostřednictvím 

soudního sboru pomocí procesu “habeas corpus”. (Universidad de Valencia)  

1.6. Vstup Španělska do EU 

Španělsko zažádalo o vstup do EU (v té době ES) v roce 1977, jeho vstup byl 

schválen v roce 1985.  Od toho data se ve Španělsku odehrály významné 

ekonomické, politické a právní události. (Ministerio de Asuntos Exteriores 2015) 
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1.7. Vliv EU na španělský právní systém  

Právní systém EU má důležitý význam pro ten španělský, jelikož musí být 

následován v celé zemi. Jakákoli schválená mezinárodní dohoda se stává vnitrostátní 

směrnicí pro Španělsko.  

Nicméně, i když existuje přesun kompetencí Španělska na EU, ústava vymezuje 

hranice tohoto přesunu. Tyto limity se týkají státní suverenity, španělských ústavních 

struktur a základním hodnotám a principům zasvěceným ústavou 

Avšak výklad práva podle Evropského soudního dvoru a Evropského soudu pro 

lidská práva musí být uznáván v celé zemi. (Moreno Bobadilla 2016)   

12. června 1985

• Vstup Španělska do Evropského hospodářkého společenství

Červen 1989

• Začlenění španělské pesety do směnného mechanismu 
Evropského měnového systému

Červen 1991

• Přistoupení k Schengenské smlouvě  

1992

• Fond soudržnosti: podpora revitalizace a rozvoje regionů

2002

• Přijetí eura 
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1.8. Krátký příběh  

Anna a Jan hovoří s přáteli a ti jim zrovna řekli o soudním řízení, kterého se brzy 

účastní a ve kterém se strany rozhodly nenajmout si právníka.  

Anna i Jan jsou velice překvapeni, jelikož si mysleli, že jakýkoli typ soudu vyžaduje 

přítomnost právníků. Nicméně, přátelé jim vysvětlili, že tento případ bude souzen 

prostřednictvím „ústního soudu“ a jelikož je souzená částka nižší než €2,000, není 

nutné pro žádného ze zúčastněných mít právníka.    

Rozdíl mezi běžným soudem (ten, který měli Ana s Janem na mysli) a ústním soudem 

je:  

- Běžný soudní proces: tento soudní proces je iniciován na základě žaloby, ve 

které musí být zúčastněné strany jasně stanoveny a právník je zákonně 

nařízený. Soudce prohlásí žádost za přípustnou a bude se snažit docílit 

dohody mezi oběma stranami. Pokud se strany nedohodnou, každá z nich 

přednese svou obhajobu a soudce vydá rozsudek.   

- Ústní soudní proces: u tohoto druhu není povinný právník, pokud výše 

reklamace nepřesáhne 2 000€. Obě strany se musí procesu zúčastnit. (pokud 

se obžalovaný nedostaví, je to považováno za “vzpouru”, a pokud se 

nedostaví žalobce, je to chápáno jako ustoupení a musí zaplatit náklady celého 

soudního řízení. 

 

1.9. Shrnutí  

Španělský právní systém prošel rozmanitými historickými událostmi a změnami od 

Římanů k muslimům a dalším, až dospěl současné podoby. Každý z právních 

systémů, který země zažila, dodnes zanechal stopu v současném španělském právu, 

ať už v podobě slovní zásoby nebo skutečných nápadů, které se dodnes používají, a 

možná mnoho dalšího, jež používáme bez toho, aniž bychom si to uvědomovali.    Je 

potřeba zdůraznit to, jak různá období, která Španělsko zažilo (ještě předtím, než se 



15 | S t r a n a  
 

nazývalo Španělskem), měla svůj význam a pomohla zemi dosáhnout současné 

ústavy a občanského zákoníku, stejně jako celého právního systému.    

 

1.10. Kvíz  

Po přečtení této kapitoly, zkuste odpovědět na tyto otázky pro upevnění poznatků z 

poskytnuté látky.   

❖ Která civilizace měla nejdelší vliv na španělskou společnost (a její právní 

systém 

o Římská říše 

o Dobytí Napoleonem 

o Vizigótská Hispánie  

o Občanský zákoník  

❖ Autonomní komunity měly velkou důležitost pro španělskou společnost. Ve 

kterém období, byl jejich vliv nejmenší?   

o Vizigótská Hispánie 

o 18. století 

o 19. století 

o Současnost 

❖ Podle čeho je ve Španělsku rozdělen soudní systém? 

o Autonomní, společenské a všeobecné aspekty 

o Územní, všeobecné a obchodní aspekty 

o Územní, jednotné a obchodní aspekty 

o Územní, individuální a kompetenční aspekty 

❖ Jakému typu soudního řízení by člověk čelil, kdyby dlužil peníze? 

o Běžný soudní proces 

o Ústní soudní proces 

o Varovný soudní proces 

o Výměnný soudní proces 
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❖ Kdy Španělsko vstoupilo do Evropské unie? 

o 1977 

o 1985 

o 1988 

o 1983 

❖ Která část španělského právního systému nemůže být převedená na EU?  

o Státní suverenita 

o Ústavní struktura 

o Základní hodnoty a principy posvěcené ústavou  

o Všechny výše uvedené  

❖ Je Španělsko součástí eurozóny? 

o Ano, od roku 1988 

o Ano, od roku 2004 

o Ano, od roku 2002 

o Ne 

❖ Jak jsou rozděleny soudní procesy ve Španělsku?  

o Občanský soudní proces a trestní soudní proces   

o Občanský soudní proces a podnikatelský soudní proces  

o Vše výše uvedené  

o Nic z výše uvedeného  

❖ Které z níže uvedených soudů a tribunálů existují ve Španělsku?  

o Mírový soud 

o Nejvyšší soud 

o Oblastní soud  

o Všechny víše uvedené  

❖ Kdy byl vytvořen španělský občanský zákoník?  

o 1989 

o 1889 

o 1998 
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o 1988 
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2. Smluvní právo 

 

 Španělské smluvní právo je legislativně upraveno v občanském zákoníku (Real 

Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil). (Boletín Oficial del 

Estado) 

 

2.1. Co je to smlouva?  

Význam pojmu smlouva zůstává nadále stejným jako byl popsán v občanském 

zákoníku v roce 1889, „smlouva existuje od té doby, kdy se jedna nebo více osob 

shodnou na vzájemném závazku darování něčeho nebo provedení nějaké služby.“ 

Ve smlouvě je možné určit předmět, právní závazek vycházející z dohody a jaké 

práva a povinnosti vznikají pro všechny zúčastněné strany beze změny pro různá 

prostředí (obchod, firma…). (Ministerio de Gracia y Justicia) 

2.1.1. Základní prvky smlouvy 

Základní prvky mohou být definované jako nutné, přirozené nebo nahodilé.   

Přirozené prvky 

Tyto prvky jsou předpřipravené pro každý typ smlouvy a jsou její součástí, pokud se 

zúčastněné strany nerozhodnou je ze smlouvy vymazat.  

Nahodilé prvky 

Nahodilé prvky jsou ve smlouvě představené jednotlivými stranami a jsou založeny 

na principu vzájemné dohody.    
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Nutné prvky  

Jsou pro existenci smlouvy nezbytné. Jsou zahrnuty v článku 1261 občanského 

zákoníku: návrh a akceptace, určitý předmět smlouvy a povinnosti vzniklé trváním 

smlouvy. (Rodríguez 2016)  

2.1.2. Návrh a akceptace  

Návrh a akceptace jsou prohlášení vůle sjednané ve stejnou dobu. Často jsou 

obsažené na jednom dokumentu, podepsaném oběma stranami. Nicméně může se 

stát, že jsou vydané v různý čas a na různém místě, i když to z dokumentu není 

patrné.  

Mělo by se také brát v potaz to, že forma není nezbytným požadavkem smlouvy a 

že ani návrh a ani akceptace nejsou tedy podrobeny žádné úpravě. (Derecho en la 

Red)   

  

2.1.3. Účel uzavření smlouvy 

Účel uzavření smlouvy je základem obecné teorie práva. Zahrnuje potvrzení 

schopnosti nastavit společný cíl a zájem požadovaný všemi stranami. Je to základ 

všech smluv, což znamená, že každá osoba má svobodu volby uzavřít nebo neuzavřít 

smlouvu a současně zúčastněné strany mají absolutní svobodu, co se týče způsobu 

uzavření smlouvy, mohou svobodně uzavírat netypické smlouvy a jsou také 

oprávněny pozměnit obsah typických smluv. Nicméně, svoboda uzavírat smlouvy 

sebou nese několik omezení stanovených občanským zákoníkem.  

2.1.4. Způsobilost nezletilých uzavírat smlouvy 

Následující skupiny nemohou dát souhlas k uzavření smlouvy (Sanahuja Miranda 

Asociados): 
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❖ Nezletilí, jež nejsou zrovnoprávnění (pokud smlouvy nepovolují ze zákona, 

že mohou být uzavřené nezletilými nebo s pomocí jejich zákonného zástupce, 

a smlouvy nejsou spojené se zbožím nebo službami typickými pro jejich věk 

a společenské užití).  

❖ Lidé se zákonně upravenou způsobilostí  

V případě nezletilých, kteří jsou zrovnoprávněni, je uzavření smlouvy možné jen za 

níže uvedených podmínek: 

❖ Musí být ve věku 16 a více let. 

❖ Musí mít souhlas vlastníků opatrovnictví.  

❖ Zákonné povolení.   

2.1.5. Obchodní společnosti nebo právnické osoby 

Právnické osoby mají svůj vlastní právní status (který je nezávislý od právního 

statusu jejich jednotlivých členů), jsou tedy kompletně způsobilé konat a smluvně 

zakládat právní vztahy.  

2.1.6. Nesvéprávné osoby 

Mohou zasahovat do smluv v případě, že mají právní asistenci.  

Autority, které lze zahrnout:  

❖ Poručnictví: autorita daná zákonem dospělému jedinci starat se o další osobu 

a jeho/její majetek, pokud toho není schopný sám/sama.  

❖ Opatrovnictví: právní nařízení, ve kterém je osoba pověřená doplňovat 

kapacitu postižených, ve všech právních aktech 

❖ Právní obhájce 
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2.2. Důvod smlouvy 

Jedna ze základních náležitostí pro vytvoření smlouvy. Je hlavním motivem, který 

zavazuje jednoho účastníka smlouvy vůči druhému. Pokud   námět smlouvy není 

legální, stává se právně neplatným a může způsobit neplatnost smlouvy. (Travezaño) 

2.2.1. Podstata důvodu a pravidla, která regulují důvody 

Aby mohla být kauza posouzena, musí existovat, být legální a reálná (všechny strany 

smlouvy potřebují být po procesu spokojené).    

2.2.2. Ilegalita  

Smlouva může být posouzena jako nelegální, v případě že postrádá důvod. Také 

může být prohlášena za nezákonnou, když se zdá, že je proti pravidlům nebo 

morálním zásadám. (Wolters Kluwer)  

2.3.  Smluvní podmínky  

Smluvní podmínky jsou nastavené na základě různých článků občanského zákoníku.  

❖ Pokud jsou podmínky smlouvy jasně stanovené, smluvní strany se budou řídit 

doslovným významem. Pokud se však zdají být v rozporu se záměrem 

účastníků smlouvy, v tom případě záměr převládne nad významem slov.  

❖ Aby bylo možné posoudit záměr účastníků smlouvy, měly by být k dispozici 

smluvní dokumenty všech stran.  

❖ Ve smlouvě by se neměly objevovat věci, které jsou v rozporu s tím, na čem 

se zapojené strany domluvily.  

❖ Pokud jedna ze smluvních stran připustí více než jeden význam, měl by být 

brán v potaz ten, který je více adekvátní k přinášenému efektu.  

❖ Jednotlivé odstavce smlouvy by měly být vzájemně interpretovány pro případ, 

kdy je některý z nich zpochybněn, zbytek článků jej objasní.  

❖ Slova s několika významy budou chápany podle významu, který je nejvíce 

příhodný smlouvě.  
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❖ Interpretace některé pochybné části smlouvy by neměla být ve prospěch té 

smluvní strany, která je zodpovědná za vytvoření této části smlouvy.  

❖ Pokud se stane nemožným vyřešit pochybnosti ustálenými prostředky, spadají 

pod neúmyslné okolnosti a jsou nezávazné, budou vyřešeny ve prospěch 

nižšího převodu práv a zájmů. V případě, že jsou závazné, měly by být řešeny 

hledáním oboustranné dohody. (Boletín Oficial del Estado) 

 

2.4. Zánik smlouvy  

Smlouva zaniká v případě, že nedospěje k účinkům, ke kterým je určena. Zánik 

smlouvy může být rozdělen do dvou typů. (Gómez 2015) 

2.4.1. Právní nezpůsobilost  

Vyskytuje se v případě, kdy je smlouva ovlivněna existencí klíčových prvků, které 

nejsou použitelné z hlediska právního systému. Na základě vážnosti okolností se 

může rozdělit na:  

Postrádání skutečnosti  

Smlouva je považována za postrádající skutečnost v případě, že opomene základní 

prvky požadované zákonem  

Neplatnost 

Největší oprávnění právního systému. Ruší jakoukoli právní efektivitu smluvního 

vztahu. Vyskytuje se v případě, že smlouva je proti závazným pravidlům nebo 

zakázaným normám nebo když postrádá jakoukoli danou náležitost.   
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2.4.2. Odvolání 

Představuje neobvyklý postup v případě zarytých konfliktů s možností nebo 

ochotou ustoupit k neplatnosti nebo zpochybnění smlouvy.  

Zrušení je třída nezpůsobilosti soustředěná na ochranu jedné ze smluvních stran, ale 

pouze v případě, že strana má nárok pronést žalobu, což bude mít za následek 

zrušení smlouvy se zpětnou platností nebo ověření platnosti smlouvy 

prostřednictvím důkazů.   

Důvody odvolání  

Chyba  

 Aby chyba ve smlouvě mohla způsobit její zrušení, musela by narušit podstatu 

předmětu smlouvy nebo podmínky, za kterých byla smlouva primárně uzavřena. 

Pochybení o osobě ve smlouvě podnítí její zrušení pouze v případě, že osoba byla 

hlavní důvodem k uzavření smlouvy.  

Násilí  

Za násilí je považováno když „za účelem dosažení dohody je použito velmi 

přesvědčivých sil“. Je bráno za příčinu zrušení smlouvy v případě, že vůle smluvní 

strany je nahrazena vůlí agresora.   

Zastrašování  

Objevuje se v případě, že jeden z účastníků smlouvy je podněcován svým strachem 

z bezprostředně hrozící újmy na svém zdraví, majetku, potomcích, rodině… 

Musí existovat vhodná spojitost mezi strachem a smlouvou. Výhružka se musí týkat 

aktuální a vážné špatnosti a musí být protiprávní. Pokud je výhružka sotva spojená 

s užitím zákona, není považována za zastrašování.  
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Zlý úmysl  

Spočívá v podněcování dalších lidí k podpisu smlouvy způsobující chybu. Vyskytuje 

se v případě, že někdo nutí účastníka smlouvy pomocí slov a vypočítannosti podílet 

se na smlouvě, na které by se jinak nepodílel. Aby mohla být smlouva anulována, 

musí být závažného charakteru.  

 

2.5. Krátký příběh  

Anna a Jan získali novou práci ve Španělsku, ale jsou znepokojení smlouvu, kterou 

obdrželi. Některé z článků neodpovídají předchozí dohodě. Přemýšlejí, zda je 

smlouva legální vzhledem k nesouladům. Podle občanského zákoníku by se 

v smlouvě nemělo objevit nic odlišného od dohody, kterou uzavřely zainteresované 

strany. Po pečlivém zvážení se Ana a Jan rozhodli, že smlouva, kterou obdrželi, by 

neměla být považována za právoplatnou a jsou oprávněni požádat o nápravu, která 

bude splní původní dohodu obou stran.  

2.6. Shrnutí 

Smlouvy musí být vždy svobodně odsouhlaseny všemi zúčastněnými stranami ve 

smlouvě, vždy prostřednictvím obecné dohody všech stran a v případě, že hlavní 

důvod není naplněn nebo nějaká z částí neodpovídá smluvním podmínkám, nebude 

smlouva považována za platnou.  

Je také důležité mít na mysli to, jak některé sociální skupiny (jako jsou nezletilí nebo 

mentálně postižení) jsou podřízené speciálním podmínkám při účasti ve smlouvě.  

 

2.7. Kvíz  

❖ Které právo ve Španělsku usměrňuje smluvní vztahy?  
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o Smluvní právo 

o Občanské právo 

o Podnikatelské právo 

o Právo o lidských zdrojích  

❖ Jaký existuje druh základních prvků smlouvy?  

o Přirozené  

o Nahodilé 

o Nutné  

o Všechny výše uvedené  

❖ Které typy právní nezpůsobilosti zruší platnost smlouvy?  

o Postrádání skutečnosti a neplatnost  

o Neplatnost a zlý úmysl 

o Postrádání skutečnosti a zlý úmysl  

o Postrádání skutečnosti, zlý úmysl a neplatnost  

❖ Za kterých okolností může být nezletilá osoba součástí smluvního vztahu?  

o Pokud je zrovnoprávněna. 

o Pokud má svolení vlastníků opatrovnictví.  

o Pokud má více než 16 let.  

o Všechny výše uvedené.  

❖ Smlouva je považována za ________ v případě, že postrádá důvod.  

o Nezákonnou 

o Neplatnou 

o Neexistující 

o Žádná z výše uvedených 

❖ Přirozené prvky smlouvy jsou ty prvky, které jsou předepsané v každé 

smlouvě a jsou její součástí, pokud se je zúčastněné strany nerozhodnout 

vymazat je ze smlouvy.  

o Pravda 

o Pouze pokud se prvky týkají obchodní společnosti 
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o Pouze v případě, že se prvky týkají jedinců  

o Lež  

❖ Co je základem smluv? 

o Smluvní strany 

o Zákon 

o Záměr 

o Žádná z výše uvedených  

❖ Návrh a akceptace ve smlouvě… 

o Jejich vydání musí mít společné místo a čas.  

o Neměli by být vydané ve stejný čas, ale můžou být vydané na stejném 

místě  

o Neměli by být vydané na stejném místě, ale mohou být vydané ve stejný 

čas 

o Mohou být vydané v různý čas i na různém místě 

❖ V případě, že smlouva nedospěje k účinkům, ke kterým je určena, je 

považována za… 

o Nelegální  

o Odvolanou 

o Neplatná 

o Právně nezpůsobilá  

❖ Násilí, zastrašování a zlý úmysl jsou… 

o Důvody odvolání 

o Důvody postrádání skutečnosti  

o Důvody vypuštění smlouvy 

o Způsob zneužití úřední moci  
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3. Pracovní právo  

 

Pracovní právo je ve Španělsku regulováno pracovním zákoníkem a občanským 

zákoníkem. Pracovní zákoník je tvořen různými sloučenými normami, ve kterých 

jsou zahrnuta všechna vydání. Konkrétněji, zahrnuje text ze španělské ústavy, 

pracovní legislativy, občanské bezpečnosti, zákony o prevenci rizika povolání, 

přestupky a sankce sociálního práva a sociální jurisdikce. (Ministerio de la 

Presidencia y para las Administraciones Territoriales 2017) 

 

3.1. Pracovní smlouva 

Zákony o uzavírání pracovních smluv spadají pod pracovní právo. Všechny detaily 

a informace spojené se smlouvou (informace o základních prvcích smlouvy, hlavních 

podmínek spojených s výkonem práce atd.) jsou nařízeny Královským dekretem 

1659/1998. (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zaměstnanecká smlouva a náležitosti spojené s prací ve Španělsku pro lidi, kteří 

nemají španělské občanství, se liší podle země, ze které pochází. Nicméně, všichni 

obyvatelé členských států Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švédsko, 

mohou těžit se stejných podmínek.  

Všechny formality by měly být vyřízeny, pokud osoba hodlá ve Španělsku zůstat déle 

než tři měsíce; musí osobně zažádat o zapsání do Centrálního registru cizinců na 

Ministerstvu zahraničních věcí (nebo na policejní stanici) toho regionu, ve kterém 

hodlá cizinec pobývat. Toto je jediná náležitost (v případě, že cizinec hodlá zůstat 

déle než tři měsíce) pro vyřízení pobytu a práce ve Španělsku. Přistěhovalci z dříve 
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zmíněných zemí mohou užívat a jsou předmětem stejných práv a nařízení jako 

španělští občané. (Universitat de Barcelona)  

 

3.2. Typy pracovní smlouvy 

Ve Španělsku existují rozličné typy pracovních smluv, jejich rozdělení záleží na 

různých aspektech: podle trvání smlouvy, můžeme rozdělit smlouvy na dobu 

neurčitou nebo na dobu určitou; podle pracovní doby můžeme rozlišit smlouvu na 

plný úvazek a smlouvy na částečný úvazek. Nicméně, ve Španělsku je možné uvnitř 

těch „velkých“ typů smluv rozlišit velkou škálu dalších smluv.  

Smlouva na dobu neurčitou 

Smlouva stanovená bez omezení trvání pracovního výkonu. Může být na plný 

pracovní úvazek, částečný pracovní úvazek nebo pro poskytování přerušovaných 

služeb. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Smlouva na dobu určitou  

Smlouva, ve které je pracovní vztah časově vymezený, ať už je na plný nebo zkrácený 

pracovní úvazek. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Zaškolovací smlouva 

Typ smlouvy určený ke zlepšení profesních kvalifikací mladých. V tomto typu 

pracovního úvazku studenti získají pracovní zkušenost ve firmě a zároveň i vzdělání.   

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Stáž 

Typ pracovní smlouvy, který poskytuje studentům adekvátní profesní utváření ke 

vzdělání, kterého již nabyli. Není určená pouze k získání zkušeností, ale k získání 

zkušeností k vystudovanému oboru. Je to typ smlouvy zamluvený pro vlastníky 

univerzitních titulů, titulů vyšších odborných škol.  (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social) 
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Smlouva na částečný úvazek  

Smlouva, ve které se zaměstnanec a firma dohodli na počtu odpracovaných hodin, 

který je nižší než počet hodin na plný pracovní úvazek na podobné pozici. 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Skupinová smlouva 

Typ smlouvy mezi zaměstnavatelem a vedoucím skupiny pracovníků (vedoucí 

skupiny), ve kterém nemá zaměstnavatel žádná práva ani odpovědnost vůči 

jednotlivým členům skupiny, pouze vůči jejich vedoucímu. (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social) 

Smlouva na dálku  

Smlouva, ve které je většina práce vykonaná v domě nebo v místě zvoleném 

zaměstnancem místo v sídle společnosti nebo v kanceláři. (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social) 

 

3.3. Základní povinnosti smluvních stran  

Zaměstnavatel 

Povinnosti zaměstnavatele jsou velmi rozsáhlé (López): 

• Zaměstnavatel je zodpovědný za vymezení kolektivní smlouvy, která je 

použitá v pracovním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem  

• Jsou zodpovědní za respektování všech práv zahrnutých v pracovním 

zákoníku  

• Musí nastavit obecný zákon o sociálním zabezpečení, což zahrnuje body jako 

je zapsání pracovníka do systému sociálního zabezpečení  

• Podrobit se zákonu o prevenci rizika povolání  

Zaměstnanec 

Podle pracovního zákoníku, mají pracovníci tyto základní povinnosti (BOE 2017) 
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• Vykonávat konkrétní závazky pracovní pozice. 

• Dbát na prevenci rizika povolání pomocí přijatých opatření  

• Dodržovat běžná nařízení zaměstnavatele   

• Nekonkurovat činnosti firmy 

• Přispívat ke zlepšení produktivity 

• Dodržovat cokoli odvozené z pracovní smlouvy 

3.4. Základní práva zaměstnanců pramenící z legislativy  

Podle článku 4 zákoníku práce, mají pracovníci řadu základních práv (BOE 2017): 

• Svobodu volby povolání 

• Svobodné publikování 

• Kolektivní vyjednávání  

• Stávkovat 

• Opětně se setkávat  

• Informovat se, radit se a zapojit se do chodu společnosti  

Pracovníci mají také řadu práv spojených s výkonem práce: 

• Efektivní zaměstnání  

• Podpora a profesionální formace v zaměstnání, zahrnující formaci spojenou 

s adaptací na změny pracovní pozice atd. 

• Nesmí být přímo nebo nepřímo diskriminováni pro přijetí na pracovní pozici 

nebo při výkonu práce kvůli pohlaví, občanství, rase, sociálním podmínkám, 

náboženství, politickém přesvědčení, sexuální orientaci nebo jazyku.  

• Nesmí být diskriminování kvůli handicapu, pokud jsou schopni vykonávat 

pracovní pozici.  

• Zohlednění jejich fyzických schopností a nastavení adekvátního způsobu 

prevence rizika povolání 

• Respektování jejich soukromí a důstojnosti  
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• Důsledné dodržování dohodnutého nebo právně stanoveného odměňování.  

• Individuální výkon práce odvozený z jejich pracovní smlouvy 

• Další práva zvláštně stanovená ve smlouvě  

 

3.5. Krátký příběh  

Anna a Jan pracují v oddělení lidských zdrojů ve firmě a rádi by přijali specialistku 

do jednoho z hlavních oddělení ve firmě. Nicméně, specialistka by mohla pracovat 

jen v konkrétní dobu, pokud by musela dojíždět do práce, jelikož žije v jiném městě.  

Z tohoto důvodu Ana s Janem přemýšlí, zda jí raději nabídnou práci na částečný 

úvazek nebo pracovní smlouvu na dálku.  

Aby se mohli dobře rozhodnout, měli by vzít v potaz to, zda počet odpracovaných 

hodin je důležitější než mít člověka fyzicky k dispozici v kanceláři. Podle teorie 

španělského práva: 

- Práce na částečný úvazek znamená, že pracovník a společnost se dohodli na 

počtu odpracovaných hodin, který je rozdílný od počtu odpracovaných 

hodin na plný pracovní úvazek na podobné pozici  

- Smlouva na dálku znamená, že většina práce je provedená v zaměstnancově 

domově nebo v místě, které si zaměstnanec zvolí namísto střediska firmy 

nebo kanceláři  

3.6. Shrnutí 

Zaměstnání ve Španělsku je široce chráněno zákonem a zahrnuje všechny různé typy 

pracovních smluv s náležitými právy a povinnostmi smluvních stran jasně 

specifikovaných podle pracovního práva.  
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3.7. Kvíz  

❖ Které dva dokumenty regulují zaměstnání ve Španělsku?  

o Pracovní zákoník a ústava 

o Občanský zákoník a ústava 

o Pracovní zákoník a občanský zákoník  

o Žádný z výše uvedených  

❖ Jaký je rozdíl mezi zaškolovací smlouvou a stáží?  

o Zaškolovací smlouvy jsou pouze pro absolventy vyšších odborných škol 

a stáže pro absolventy univerzity 

o Zaškolovací smlouvy jsou pouze pro absolventy univerzity a stáže pro 

absolventy vyšších odborných škol  

o Zaškolovací smlouvy kombinují práci a vzdělání, zatímco stáže 

navazují na ukončené vzdělání  

o Stáže kombinují práci a vzdělání, zatímco zaškolovací smlouvy navazují 

na ukončené vzdělání  

❖ Zaměstnanec je povinen znát prevenci proti riziku povolání před nástupem na 

pracovní pozici.  

o Pravda 

o Lež 

o Záleží na typu povolání  

o Není povinností zaměstnance znát rizika povolání.  

❖ Jsou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele stejné?  

o Ano 

o Ne 

o Záleží na typu práce 

o Záleží na pracovním vztahu  

❖ Členské státy EU a Lichtenštejnsko mají stejné pracovní podmínky jako 

Španělé: 

o Pouze členské státy EU  
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o Pouze Lichtenštejnsko 

o Pravda 

o Žádný z nich nemůže mít stejné podmínky jako Španělé 

❖ Ve skupinové smlouvě: 

o Smlouva je podepsaná pouze vedoucím skupiny 

o Zaměstnavatel nemá žádné právo ani zodpovědnost vůči jednotlivcům 

ve skupině 

o A i B jsou správné 

o Žádná z výše uvedených odpovědí není správná  

❖ Přispívání ke zlepšení pracovní produktivity je … 

o Jedna z povinností zaměstnance.  

o Jedno z práv zaměstnavatele. 

o Jedna z povinností zaměstnavatele  

o Žádná z výše uvedených  

❖ Zodpovědnost za vymezení kolektivní smlouvy, která je použitá v pracovním 

vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je  

o Jedna z povinností zaměstnance  

o Jedna z práv zaměstnavatele 

o Jedna z povinností zaměstnavatele  

o Žádná z výše uvedených 

❖ Měl by zaměstnanec konkurovat činnosti společnosti?  

o Ne 

o Ano 

o Záleží na společnosti 

o Záleží na smlouvě  

❖ Jedno z práv zaměstnanců je… 

o Právo stávkovat 

o Právo svobodně se scházet  

o Informovat se, radit se a zapojit se do chodu společnosti  
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o Všechny výše uvedené 
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4. Obchodní právo  

 

4.1. Co je společnost  

Podle obchodního práva je možné chápat společnost jako profesionální výkon 

organizované ekonomické aktivity se záměrem obchodovat se zbožím a službami na 

trhu. Existují různé velikosti společností, od velkých až po střední a malé podniky. 

Body, které charakterizují společnost jsou (Derecho en la Red 2012):  

❖ Ekonomická aktivita, která umožňuje oddělit činnost společnosti od čistě 

umělecké nebo intelektuální tvorby.  

❖ Organizovaná činnost, směřovaná k dosažení racionálního plánu.  

❖ Kontinuální, profesionální, systematická a aktivita, s cílem obstarat příjem, 

který je podstatou života, a oddělit jej od jiných ekonomických aktivit 

neprofesionálně vykonávaných.  

4.2. Platné typy obchodních společností  

Existuje spousta typů společností platných k vytvoření. Nejvíce vhodný typ 

společnosti k založení závisí nejčastěji na třech hlediscích. 

4.2.1. Hlediska ovlivňující typ společnosti  

Odpovědnost 

Společnost může být s omezenou nebo neomezenou odpovědností. Omezená 

odpovědnost znamená, že ručení nepřesahuje podíl investice do společnosti, což 

znamená, že pokud společnost zbankrotuje nebo je zadlužená, společník nemusí 

postoupit více než investovanou částku (Investopedia). Ve společnosti 

s neomezenou odpovědností (ručením), jsou vlastníci rovně zodpovědní za dluh 

nezávisle na tom, kolik do podniku investovali.  
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Počet společníků  

Podle typu společnosti, je nezbytné mít minimální počet společníků: od 0 až po více 

než 3.   

Společný kapitál  

Některé typy společností vyžadují minimální vstupní kapitál, zatímco některé ne.  

4.2.2. Typy obchodních společností  

Jak jsou jednou pochopeny všechny body, podle kterých se lze řídit při rozhodování 

o typu založené společnosti, je potřeba se blíže podívat na hlavní typy společností, 

které lze najít ve španělském právním systému. (Ministerio de Economía, Industria 

y Competitividad) 

Typ podniku 
Počet 

společníků 
Vstupní kapitál Ručení 

Individuální 1 Žádný minimální 
kapitál 

Společník ručí celým 
svým majetkem 

Podnikatel 
s ručením 
neomezeným  

1 Žádný minimální 
kapitál 

Neomezené s výjimkami  

Společenství 
majetku  

Alespoň 2 Žádný minimální 
kapitál 

Společník ručí celým 
svým majetkem 

Občanské 
sdružení   

Alespoň 2 Žádný minimální 
kapitál 

Společník ručí celým 
svým majetkem 

Kolektivní 
sdružení  

Alespoň 2 Žádný minimální 
kapitál 

Společník ručí celým 
svým majetkem 

Omezená 
jednoduchá 
společnost  

Alespoň 2 Žádný minimální 
kapitál 

Společník ručí celým 
svým majetkem 

Sdružení 
s ručením 
omezeným 

Alespoň 1 Minimálně 3.000 
eur 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem   

Družstvo 
s ručením 
omezeným 

Alespoň 1 Žádný minimální 
kapitál 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem  
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s postupnou 
formací  

Nové veřejné 
sdružení 
s ručením 
omezeným 

Alespoň 1  
Maximálně 5 

Alespoň 3.000 
eur maximálně 
120.000 eur 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem  
 

Společnost 
s ručením 
omezeným   

Alespoň 1 Alespoň 60.000 
eur 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem   

Obchodní 
společnost 
s ručením 
omezeným a 
sdíleným 
kapitálem 

Alespoň 2 Alespoň 60.000 
eur 

Společník ručí celým 
svým majetkem 

Odborové 
sdružení 
s ručením 
omezeným  

Alespoň 2 Alespoň 3.000 
eur 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem   

Odborová 
společnost 
s ručením 
omezeným 

Alespoň 2 Alespoň 60.000 
eur 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem  
 

Družstevní 
podnik 

První stupeň 
družstevních 
podniků: 
Alespoň 3  
Druhý stupeň 
družstevních 
podniků: 2  

Alespoň to, co je 
dohodnuté ve 
stanovách  

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem   

Družstevní 
podnik 
sdružených 
pracovníků  

Alespoň 3 Alespoň to, co je 
dohodnuté ve 
stanovách 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem  
 

Odborná 
obchodní 
společnost 

Alespoň 1 Záleží na 
společenském 
uspořádání  

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem   

Agrární změnová 
společnost 

Alespoň 3 Žádný minimální 
kapitál 

Společník ručí celým 
svým majetkem  

Asociace se 
vzájemnou 
garancí  

Alespoň 150 
zúčastněných 
společníků  

Alespoň 
10.000.000 eur 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem   
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Spekulační 
kapitálový podnik 

Alespoň 3 
členové 
dozorčí rady 

Spekulační 
kapitálová 
společnost: 
alespoň 1.200.000 
€. Spekulační 
kapitálové akcie: 
Alespoň 
1.650.000 € 

Omezené 
dohodnutým/vloženým 
kapitálem   

Seskupení 
s ekonomickým 
ziskem  

Alespoň 2 Žádný minimální 
kapitál 

Společník ručí celým 
svým majetkem  

 

4.3. Založení společnosti  

Založení společnosti zahrnuje spoustu kroků, které jsou buď obecně stejné nezávisle 

od státu, kde je podnik založen, nebo jsou vysoce závislé na místě, kde hodlá být 

společnost založena. (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) 

Například, první kroky zahrnující aplikaci analýzy SWOT (silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti, hrozby) a vytvoření obchodního plánu, by měly být udělány 

kýmkoli, kdo chce založit společnost, nezávisle na lokaci.  

Nicméně, další krok – zvolení právní formy společnosti – je vysoce závislý na lokaci; 

ve Španělsku jsou dostupné právní formy pro vytvoření společnosti již zjednodušeně 

zahrnuty v předchozím odstavci. Následně je při vytváření společnosti nutné, na 

základě zvoleného typu, projít si různými druhy papírování (pokud však hovoříme 

o autonomních podnicích, které nemusí mít žádné uzákoněné papírování). Na 

následujících webových stránkách je možné najít různá doporučení pro vytvoření 

každého typu společnosti ve Španělsku:  Web  "Creación de Empresas".     

 Na této webové stránce lze také najít procedury, které je z právního hlediska 

nezbytné následovat, aby mohla společnost začít obchodovat.  

Nezávisle na těchto procedurách, je možné některé právní formality vyřídit online.   

http://www.creatuempresa.org/es-ES/PasoApaso/Paginas/ProcesoConstitucion.aspx
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4.4. Náležitosti založení společnosti 

Existuje několik právních povinností, které musí být provedené před založením a 

zároveň v průběhu činnosti společnosti.  

Před začátkem činnosti, je nutné provést fiskální registraci a registraci daní 

z ekonomických aktivit na finanční správě.  

Jak je jednou ekonomická aktivita společnosti započatá, je nezbytné podat daňové 

přiznání, odvést daň z příjmu fyzických osob, doložit roční operace s třetími 

stranami a další nezbytné právní požadavky pro jednotlivé typy společností.  

Co se týče pracovních závazků, živnostníci se musí zaregistrovat v živnostenském 

systému sociálního zabezpečení, zatímco společnosti se zaregistrují v obecném 

systému sociálního pojištění. Společnosti musí zaregistrovat své zaměstnance také 

na správě sociálního zabezpečení. Jsou také zákonem povinní zaregistrovat 

zaměstnance v systému pracovních úrazů, nemocenském pojištění a do společné 

pracovní úrazové pojišťovny. (Mataró Empresa) 

4.5. Likvidace společnosti  

K likvidaci společnosti dochází, když již není dále zájem o usilování podnikání a 

majetek společnosti nebude přenesen nebo když společnost vyhlásí obecný bankrot, 

který ji zabrání pokračovat v aktivitě.  

Aby mohla být společnost zlikvidována, musí se na tom všichni společníci shodnout 

a nesmí být dlužny peníze žádným zaměstnancům ani společníkům. Všechny 

pracovní vztahy musí být právně ukončeny ještě, než se přistoupí k procesu likvidace 

společnosti.  

Právní zodpovědnost společníků závisí na právním typu organizace; v předchozím 

bodě, kde byly jednotlivé typy vysvětleny, je možné vidět právní zodpovědnost 

navázanou na každý z nich.  
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Zároveň existuje také spoustu právní procedur spojených s likvidací společnosti. 

Většina těchto procedur je velmi podobná těm, které jsou provedené při vytváření 

organizace, jen s opačným záměrem:  

❖ Daňové prohlášení o ukončení aktivity v obchodním rejstříku 

z korespondujícího daňového úřadu  

❖ Odhlásit společníka nebo osobu, pokud je to nezbytné, z obecného systému 

sociálního zabezpečení. 

❖ Zpráva o definitivním konci v obchodním rejstříku  

❖ Rozvázání společnosti před notářem  

 

4.6. Krátký příběh  

Anna a Jan se rozhodli, že založí novou společnost, ale nejsou si jisti, kterou právní 

formu by měli použít; na jedné straně by preferovali vytvořit občanský obchodní 

spolek, jelikož nevyžaduje žádný minimální kapitál, ale obávají se úplného ručení, 

které přináší.  

Na druhou stranu by mohli vytvořit společnost s ručením omezeným, jelikož se 

ručení vztahuje pouze na majetek zahrnutý ve společnosti, ale potřebný kapitál je 

moc vysoký.  

Podle španělského práva jsou rozdíly následující: 

- Společnost s ručením omezeným požaduje k založení alespoň 1 osobu a 

kapitál 60 000 eur. Nicméně, její ručení se vztahuje na dohodnutý/vložený 

kapitál společnosti.  

 

- Občanský obchodní spolek vyžaduje k založení alespoň 2 osoby a není zde 

povinný žádný minimální kapitál. Nicméně společníci zodpovídají celým 

svým majetkem 
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4.7. Shrnutí 

Znalost toho, co je společnost a povinnosti a zodpovědnosti, které mají všechny 

strany v obchodním vztahu, je vysoce důležitá pro pěstování úspěšného obchodního 

vztahu.  

Existuje spousta právních aspektů, které lze zvážit v obchodním právu; jedna 

z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba mít vždy na mysli, že záleží na právním typu 

společnosti, od kterého se posléze odvíjí různé právní aktivity. Nicméně, existují i 

obecné aspekty společné všem typům.  

Mít jasnou vizi toho, co bude z právního hlediska potřebné udělat pro konkrétní typ 

organizace, pomůže v každém kroku života organizace (od vytvoření až po likvidaci).  

 

4.8. Kvíz  

❖ Co jsou hlavní body, které definují společnost?  

o Je to soustavná ekonomická organizovaná aktivita s myšlenkou 

trvání do budoucna  

o Je to soustavná ekonomická osvědčená aktivita s myšlenkou trvání do 

budoucna 

o Je to osvědčená ekonomická organizovaná aktivita 

o Je to osvědčená organizovaná aktivita s myšlenkou trvání do budoucna 

❖ Společnost může být zcela intelektuální nebo umělecká organizace bez 

potřeby ekonomické aktivity: 

o Pravda 

o Lež 

o Jen když je čistě umělecká 

o Jen když je čistě intelektuální  

❖ SWOT analýza je zásadní pro… 

o Likvidaci společnosti  
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o Porušení zákona společností 

o Založení společnosti  

o Nesouvisí se společností  

❖ Které body je z právního hlediska nejdůležitější brát v potaz při rozhodování 

se, jaký typ společnosti vytvořit? 

o Odpovědnost  

o Odpovědnost, činnost organizace, počet společníků 

o Činnost organizace, vstupní kapitál, počet účastníků  

o Odpovědnost, počet účastníků, vstupní kapitál  

❖ Družstevní podniky třetího stupně … 

o Mají minimálně 5 společníků 

o Mají minimálně 10 společníků  

o Nemají stanovené minimum vstupního kapitálu 

o Neexistují  

❖ Neexistuje žádný právně stanovený maximální počet společníků v žádném 

typu společnosti. 

o Pravda 

o Lež, nové veřejný spolek s ručením omezeným může mít maximálně 5 
členů 

o Lež, družstevní podnik může mít maximálně 3 000 společníků 

o  Lež, všechny typy společností mají stanovené maximum společníků  

❖ Jaký je rozdíl mezi jednoduchou obchodní společností s ručením omezeným 

a společností s ručením omezeným  

o První musí mít minimálně dva společníky 

o Druhá musí mít minimální kapitál 3000 eur 

o Obě výše uvedená tvrzení jsou správná  

o Žádné z tvrzení není správné 

❖ Který z typů právní společnosti nemá žádné uzákoněné papírování? 

o Družstevní podnik  

o Společnost s ručením omezeným  
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o Samostatný pracovník  

o Podnikatel  

❖ Co je nezbytné udělat před zahájením ekonomické aktivity společnosti?  

o Provést fiskální registraci a registraci daní z ekonomických 

aktivit na finanční správě.  

o Zahájit fiskální činnost a registraci daní z ekonomických aktivit na 

finanční správě.  

o Zahájit fiskální činnost a zaregistrovat se v daňové správě 

organizačních aktivit společnosti  

o Žádná z výše uvedených odpovědí není správná 

❖ Při likvidaci společnosti… 

o Majetek společnosti může být převeden na člena rodiny, aby obchod 

mohl pokračovat  

o Majetek není převeditelný  

o Majetek je převeden do vlastnictví státu  

o Majetek je převeden na nového jmenovaného vlastníka  
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5. Důležité aspekty občanského a 

veřejného práva 

 

Rozlišujeme veřejné a soukromé právo. Veřejné právo je spojené se situacemi, ve 

kterých zasahuje nějaké podoba autority, kdežto soukromé právo mluví o vztahu 

mezi jednotlivci. Ve Španělsku je jedna z částí, které tvoří soukromé právo, známá 

jako občanské právo. (De Castro Vitores 2004) 

 

5.1. Občanské právo 

Občanské právo je soustředěno na jednotlivé osoby, jeho záměrem je chránit práva 

jednotlivých osob (jako domovní práva, národnostní...) Zároveň je ale zaměřené na 

právní hledisko rodinného konceptu, dědictví atd.  (De Castro Vitores 2004) 

Ve Španělsku je vymezeno občanským zákoníkem.  

 

5.1.1. Platný sňatek a rozvod  

Druhy sňatků ve Španělsku  
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Náboženský sňatek  

Jediným právním procesem, který uvede v platnost náboženskou svatbu ve 

Španělsku je podání církevního certifikátu se všemi náležitostmi, které vyžaduje 

právo.  

V případě, že se jedná o svatbu islámskou, židovskou nebo svatbu federace 

evangelických náboženských entit Španělska, je nezbytné dostavit se nejprve 

s dokumenty o manželské způsobilosti pro poslední dva typy sňatku a 

s doporučenými dokumenty pro první typ. 

Jakmile jsou právní náležitosti vyřízeny, svatební obřad se musí konat nejdéle do 6 

měsíců.  (Ministerio de Justicia) 

Občanský sňatek  

Občanský sňatek se může konat různými způsoby:  

❖ Sňatek před matrikářem občanského registru nebo před mírovým soudcem. 

Sňatkovým protokolem občanské svatby je zápis, podepsaný matrikářem, 

oběma novomanželi, oběma svědky a tajemníkem.  

❖ Sňatek před starostou nebo městskou radou. Sňatek je zapsán do občanského 

registru z místa, kde je svatba konána a občanský registr je za zápis 

zodpovědný. 

❖ Sňatek konaný před soudním tajemníkem: je zahrnut do protokolu a 

v případě, že je vykonán před notářem, je považován za státní/veřejný 

dokument. Měl by být podepsán novomanželi a svědky. Každý 

z novomanželů obdrží jednu kopii svatební listiny a oprávněný člověk 

postoupí autorizovanou kopii dokumentu občanskému registru k jeho 

zapsání. (Ministerio de Justicia) 
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Sňatek v jiné zemi  

Sňatky v zahraničí zahrnují ty svatby, ve kterých minimálně jeden z novomanželů je 

španělského občanství, i v případě, že je získána až po svatebním obřadu. Aby mohl 

být tento typ sňatku brán za právoplatný, je potřeba: (Ministerio de Justicia) 

❖ Pro kanonickou svatbu: 

o Předložení církevního certifikátu  

o Rodný list novomanžele španělského občanství obdržený na 

španělském občanském registru  

o Rodný list novomanžele z jiné země 

o Občanský průkaz potvrzující španělské občanství 

o Úřední potvrzení o místě trvalého bydliště ve Španělsku  

o Dokument o prohlášení správnosti údajů  

❖ Pro civilní svatbu:  

o Sňatková listina ze zahraničního občanského registru  

o  Rodný list novomanžele španělského občanství obdržený na 

španělském občanském registru  

o  Rodný list novomanžele z jiné země 

o Občanský průkaz potvrzující španělské občanství  

o Úřední potvrzení o místě trvalého bydliště ve Španělsku  

o Dokument o prohlášení správnosti údajů  

Rozvod  

Jedna z nejdůležitějších věcí, které je potřeba mít na mysli co se týče rozvodu je to, 

že ve Španělsku musí manželství trvat déle jak tři měsíce, aby mohlo být ukončeno.  

Existují dva typy rozvodů:  

❖ Rozvod vzájemnou dohodou: tento typ rozvodu je buďto vyžadován z obou 

stran nebo požadován jednou stranou se souhlasem druhé strany 

❖ Sporný rozvod: požadován pouze jednou stranou.  
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Nezbytné formální dokumenty pro platnost rozvodu:  

❖ Oddací list  

❖ V případě, že mají společné dítě, rodný list dítěte 

❖ Dokumenty popisující dědickou situaci v rodině 

❖ V případě, že se jedná o rozvod společnou dohodou, návrh dohody mezi 

stranami, ve které budou stanoveny následky, pravidla a domluva po rozvodu 

(používání domácnosti, návštěvy dětí atd.)  

V případě sporného rozvodu, není potřeba žádné dohody pravidel ani není nutné 

předložit důvod rozvodu. Není zde potřeba úředního uznání čehokoli.  

Rozvod ve Španělsku znamená ztratit právo na dědictví, vdoveckého důchodu, ale 

zároveň i povinností spojených se sňatkem (pomáhat si, sdílet péči, jídlo...) 

(UnComo). 

5.1.2. Smlouva o pronájmu a koupi nemovitostí  

Smlouva o pronájmu  

Smlouvy o pronájmu jsou regulovány zákonem 29/1994 o smlouvách o pronájmu, 

naposled upraveným v roce 2013.  

Podle španělského práva délka pronájmu je dohodnutá mezi oběma stranami a 

povinné prodloužení činí tři roky, což může být navýšeno o 1 rok, pokud žádná ze 

stran neřekne jinak. V případě, že majitel potřebuje dům pro přímého člena rodiny 

nebo pro manželku/manžela, může být smlouva o pronájmu vypovězena po roce, 

v případě, že je nájemník informován dva měsíce dopředu.  

Co se týče vypovězení smlouvy o pronájmu bytu, nájemník tak může učinit bez 

širšího vysvětlení v případě, že informuje majitele alespoň 1 měsíc dopředu. Obě 

strany se také mohou dohodnout na podmínce, ve které bude nájemník platit 1 měsíc 

za rok v případě, že opustí byt dříve, než je ve smlouvě, ale záleží na typu smlouvy. 
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Kauce nesmí být zvýšena během prvních tří let trvání smlouvy, ale majitel může 

zažádat o navýšení/nájemník může zažádat o snížení a s každým odročením se docílí 

výše jednoho nebo dvou měsíčních nájmů.  

V případě, že je byt s nájemníky prodán a smlouva se nachází v registru majetku, 

nájemníci mají povoleno zůstat tak dlouho, jak je stanoveno ve smlouvě. V případě, 

že se smlouva v registru nenachází a nový majitel se rozhodne nepronajímat byt, 

nájemníci mohou zůstat maximálně další tři měsíce.  

Platba nájemného může být nahrazena vykonáváním práce na domě nájemníky. 

V případě, že práci vykonává majitel a uplynuly tři roku od počátku smlouvy, majitel 

má právo zvýšit nájem.  

Co se týče nedodržení soudního vystěhování, po uplynutí jednoho měsíce od 

nesplnění mají nájemníci 10 dní na zaplacení předtím, než se majitel může uchýlit 

k zařízení soudního vystěhování. Nicméně, vystěhování musí být vždy zařízeno 

soudní cestou.  

Na toto konto byl vytvořen rejstřík nesplacených dluhů, do kterého mají majitelé 

přístup (jen po schválení v návrhu nájemní smlouvy osobou, které se to týká). Lidé 

vyskytující se v rejstříku nesplacených dluhů z něj mohou být vymazáni v případě, 

že splatí své dluhy. (enalquiler 2017) 

5.1.3. Daňová povinnost  

Daňové povinnosti jsou z právního hlediska shrnuty v článku 17 obecného zákona 

o daňových povinností, ve kterém je zaznamenaný daňový vztah jako „míra závazků, 

povinností a práv vzniklých z užití daní.“  

Závazky 

Hlavním závazkem v tomto zákoně je placení příslušných daňových poplatků. 

Dodatečně byl vytvořena tzv. „zdanitelná událost“, která je vysvětlena jako rozpočet 

výdajů upevněný zákonem, jež určuje jednotlivou výši daní a jehož vytvoření určuje 

hlavní daňovou povinnost.  
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Daňový přírůstek je vysvětlen jako „chvíle, ve které je pochopena učiněná zdanitelná 

událost a ze které je vytvořena hlavní daňová povinnost.“  

Dalším důležitým bodem je daňové osvobození, které by nemělo být zaměněno „s 

nepodléháním dani“. Oba koncepty nesou stejné výsledky, neplacení daní, nicméně 

jsou z právního hlediska rozdílné.   

❖ Daňové osvobození vyplývá s daňových směrnic s definovanou daňovou 

událostí, která obvykle vyvolává daňovou povinnost. Nicméně, existuje 

osvobozující norma, která nařizuje že daňová povinnost není naplněna 

v jistých případech bez ohledu na daňovou událost.   

❖ Nepodléhání dani znamená, že daně nejsou zahrnuty do daňové události, což 

znamená že nezapočtení negativně vymezuje daňovou událost  

Co se týče daňové povinnost, je také důležité provádět účetní platby. Což je 

definováno jako daňová povinnost k zaplacení částky daňovému úřadu právnickou 

osobou zavázanou pravidelnými platbami z účtu nebo vkládáním peněz na účet.  

 

5.2. Veřejné právo 

Veřejné právo je spojené se společným, kolektivním zájmem. Sestává z vytvoření 

obecných podmínek (především spojených se svobodou a bezpečností), které 

pomáhají jednotlivcům i skupinám dosáhnout jejich určitého záměru. Veřejné právo 

je tvořeno normami, které regulují pravomoci státu, vztahy mezi těmito 

pravomocemi a také vztah mezi pravomocemi a jednotlivci. (Derecho en la Red 

2012) 

Veřejné právo je velmi širokým předmětem, ve kterém můžeme najít spoustu typů 

zákonů: správní, finanční, ústavní, trestní, procesní, mezinárodní nebo pracovní. 

(Universidad Pompeu Fabra 2009) 
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5.3. Krátký příběh  

Anna s Janem se chtějí vzít, ale rádi by to udělali ve Španělsku, jelikož oba tam žijí. 

Jan je Čech, ale má španělské občanství, a Anna je německé národnosti a oba 

přemýšlejí, o které dokumenty by měli v jejich rodné zemi a ve Španělsku zažádat, 

aby zajistili, že svatba, která by měla být náboženským obřadem, bude legálně platná 

ve všech zemích.  

Španělská svatba požaduje, aby jedna ze stran měla španělské státní občanství. 

Jelikož jej Jan má, bude pro ně možné vzít se ve Španělsku. Aby byla svatba brána 

v potaz, budou potřebovat následující dokumenty:  

❖ Předložení církevního certifikátu  

❖ Rodný list španělského novomanžele vydaný Španělským občanským 

registrem  

❖ Rodný list novomanžele ze zahraničí  

❖ Občanský průkaz potvrzující španělské občanství  

❖ Potvrzení o trvalém bydlišti na území Španělska  

❖ Dokument s prohlášením o platnosti údajů  

 

5.4. Shrnutí  

Občanské a veřejné právo jsou velmi důležité pro život v cizí zemí, ale i v té naší, 

jelikož kontrolují spoustu oblastí občanského života. Například, je potřeba umět 

rozlišit různé typy papírování, které je potřebné vykonat při vyřizování 

sňatku/rozvodu, a jak tyto jednotlivé postupy závisejí na občanství osoby, která o 

ně usiluje. Občanské a veřejné právo jsou také zásadní z toho důvodu, že kontrolují 

nezbytné oblasti bydlení v zemi, jako je například pronájem bytu.  
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5.5. Kvíz  

❖ Koncept rodiny je součástí… 

o Veřejného práva 

o Královského práva 

o Ústavního práva 

o Občanského práva 

❖ Svatba a rozvod ve Španělsku mohou být uskutečněny nezávisle na občanství 

smluvních stran:  

o Ano 

o Ne, obě musí mít španělské občanství  

o Ne, jedna ze stran musí mít španělské občanství  

o Záleží na typu sňatku  

❖ Do kterého druhu práva spadá občanské právo?  

o Veřejné právo  

o Soukromé právo  

o Ústavní právo  

o Královské právo  

❖ Kolik druhů rozvodu je k dispozici ve Španělsku?  

o Rozvod vzájemnou dohodou a nevzájemný rozvod  

o Rozvod vzájemnou dohodou a tajný rozvod  

o Rozvod vzájemnou dohodou a sporný rozvod  

o Rozvod vzájemnou dohodou a občanský rozvod  

❖ Dokážete říct, co je hlavním záměrem veřejného práva?  

o Záležitosti týkající se více než dvou lidí  

o Záležitosti týkající se vztahu mezi Španělskem a dalšími zeměmi  

o Společný, sdílený zájem  

o Žádný z výše uvedených  
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❖ Co je definováno jako rozpočet upevněný zákonem, který stanovuje 

jednotlivou výši daní a jehož vytvoření představuje základní daňovou 

povinnost?  

o Rozpočtová událost  

o Zdanitelná událost  

o Právní událost  

o Občanská událost  

❖ V zákoně o daňové povinnosti, můžeme najít dva podobné koncepty známé 

jako daňové osvobození a nepodléhání dani. Která z následujících definic je 

platná pro oba z nich?  

o Daňové osvobození je norma, nařizující to, že daňová povinnost 

není v určitých případech naplněna bez ohledu na daňovou 

událost, zatímco nepodléhání daní znamená to, že zahrnuté daně 

nepodléhají žádné daňové události.  

o Nepodléhání dani je norma, nařizující to, že daňová povinnost není 

v určitých případech naplněna bez ohledu na daňovou událost, zatímco 

daňové osvobození znamená to, že zahrnuté daně nepodléhají žádné 

daňové události.  

o Daňové osvobození je norma, nařizující to, že daňová povinnost není 

v určitých případech naplněna bez ohledu na daňovou událost, zatímco 

nepodléhání daní je norma, která maže daňovou povinnost.  

o Nepodléhání dani je norma, nařizující to, že daňová povinnost není 

v určitých případech naplněna bez ohledu na daňovou událost, zatímco 

daňové osvobození je norma, která maže daňovou povinnost.  

❖ Podle práva o pronájmu nemovitostí, v případě, že je nemovitost potřebná 

pro člena rodiny/druha… 

o Dům může být odebrán po 5 letech užívání bez předchozího 

upozornění.  
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o Dům může být odebrán po 5 letech užívání s upozorněním 2 měsíce 

předem. 

o Dům může být odebrán po 1 roce užívání s upozorněním 2 

měsíce předem.  

❖ Osoba zapsaná v rejstříku nesplacených dluhů… 

o Může zažádat o odebrání po 1 roce splacení všech dluhů 

o Může zažádat o odebrání po 6 měsících splacení dluhů  

o Může zažádat o odebrání přímo po splacení všech dluhů  

o Nemůže zažádat o odebrání  

❖ Co je definováno jako daňová povinnost k zaplacení částky daňovému úřadu 

právnickou osobou zavázanou pravidelnými platbami z účtu nebo vkládáním 

peněz na účet? 

o Limitované platby 

o Účetní platby 

o Osvobozené platby 

o Rozdělené platby 
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6. Ochrana osobních údajů  

 

Zákon o ochraně osobních údajů byl poprvé ustanovený ve Španělsku v roce 2000 

a od té doby prošel mnoha změnami, naposled v roce 2011. Můžeme ho najít pod 

Ustavujícím zákonem 15/1999 o ochraně osobních údajů. (Boletín Oficial del 

Estado 2011) 

 

6.1. Co jsou to osobní údaje? 

Podle španělského práva, osobní údaje mohou být jakoukoli informací spojenou 

s fyzickou osobou, která je buď identifikovatelná nebo může být identifikována.  

(Boletín Oficial del Estado 2011) 

6.2. Citlivá data v rámci osobních údajů  

Citlivá data tvoří tu část osobních údajů, která může poukázat na konkrétní 

informace o osobě, jako je např. rasa nebo etnický původ, politické názory, 

náboženské nebo morální přesvědčení, členství ve spolcích, zdraví nebo sexuální 

orientace. Obecně, citlivá data zahrnují jakákoli data, která je možné šířit, ať už jejich 

povahou nebo obsahem a která lze využít pro diskriminaci určité osoby. 

Citlivá data jsou chráněna pod Článkem 7 a nikdo nemůže být donucen dát tento 

typ informací jiné osobě. V případě, že je zamýšleno sbírat citlivá data, je nutné dát 

dopředu vědět osobě, které se to týká, a získat její písemný souhlas.  

V případě, že se jedná o informace o náboženském vyznání, hlášení se k ideologii 

nebo členství ve spolcích, mohou být osobní údaje využity v seznamech spolků a 

asociací, které jsou zvláštně vlastněny komunitami, tak dlouho, jak vlastní souhlas 

od osoby, jež se informace týkají.  
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Informace spojené s rasou, zdravotním stavem a sexuálním životem mohou být 

obdrženy jedině pokud zákon stanoví nebo pokud existuje vyjádřený souhlas.  

Citlivá data mohou být použita zdravotnickým personálem tak dlouho, jak je použití 

spojeno s prevencí nebo lékařskou diagnózou dané osoby. Musí být však použity 

pouze pod profesní mlčenlivostí. (Boletín Oficial del Estado 2011) 

6.3. Sběr osobních dat  

Vyhlášky, práva a povinnosti o sběru dat jsou zahrnuty v Článku 5 Zákona o ochraně 

osobních údajů.  

Všichni lidé musí být dopředu informováni a varováni o jakémkoli sběru osobních 

dat. Musí být také informování o existenci souborů, které jsou založeny na využití 

těchto dat, a o tom, kdo posléze tento typ informací využije.  

V případě, že osobní informace nebyli získány od určené osoby, je povinností 

informovat ho/ji nejdéle do 3 měsíců od obdržení těchto informací, pokud 

neexistuje zákon, který říká, že to není nutné, pokud jsou data použita pro historické, 

vědecké nebo statistické účely, pokud je nemožné kontaktovat osobu nebo pokud 

informace pocházejí z veřejně přístupných zdrojů. (Boletín Oficial del Estado 2011) 

 

6.4. Svoboda šíření informací a projevu  

Podle článku 20 Španělské ústavy by měly být rozlišeny a chráněny práva svobodně 

vyjadřovat a šířit myšlenky, nápady, názory prostřednictvím mluveného, psaného 

slova nebo jiným způsobem; právo literární, umělecké, vědecké a technické tvorby; 

právo akademické svobody; právo komunikovat nebo získávat informace jakýmkoli 

stylem šíření.  

Žádné z těchto práv nemůže být omezeno cenzurou.  
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Tyto svobody mají hranice v respektování práv výše uvedených, zákonů a práv na 

respek, důvěrnost a ochranu mládeže a dětí. Pouze na základě právního rozhodnutí 

lze akceptovat krádež publikací, nahrávek nebo jiného typu informací. (Congreso de 

los Diputados 2003) 

 

6.5. Krátký příběh  

Anna a Jan si uvědomili, že webová stránka společnosti, která pořádá dětské 

narozeninové oslavy, nahrála fotku jejich syna; jsou rozrušení, jelikož si 

nevzpomínají, že by podepsali nějaký typ smlouvy o ochraně osobních údajů, a dítěti 

je méně než 18 let.  

Jelikož nebyli varováni o použití dat, pevně věří, že bylo protizákonné fotku 

zveřejnit.  

Podle španělského práva je jednou z hranic svobody projevu ochrana mladistvých a 

dětí. Vzhledem k tomu není zákonné, aby webová stránka zveřejnila jakýkoli obrázek 

nezletilé osoby, v případě, že nemá psaný souhlas rodiče.  

6.6. Shrnutí  

Osobní údaje jsou velmi citlivým tématem, který zahrnuje informace o jednotlivcích, 

které by neměly být odhalené bez předchozí dohody. Zpracování těchto údajů by 

mělo být vysoce opatrné.  

Zároveň je důležité si vždy pamatovat svobodu šíření informací a projevu, i když je 

to téma, které může v některých případech narazit na ochranu osobních dat, jelikož 

v některých případech informace, kterou chce jedinec obdržet/propagovat, zahrnuje 

osobní údaje někoho jiného.  
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6.7. Kvíz  

❖ Kdy se zákon o ochraně osobních údajů objevil ve Španělsku?  

o 2002 

o 2000 

o 1998 

o 1988 

❖ Podle zákonů týkajících se osobních údajů, existuje nějaký typ organizace, 

který nepotřebuje splnit žádné povinnosti jako je informovat osobu kdykoli 

jsou použity její citlivé údaje spojené s náboženstvím nebo politikou? 

o Organizace výhradně spojené s tímto typem informací (např. 

politické organizace)  

o Žádná takováto organizace není povolena 

o Všechny organizace s těmito obdrženými informacemi mají povolení 

o Tento typ informace není dán žádné organizaci  

❖ Co je chápáno jako osobní údaj?  

o Není to právní termín  

o Jakákoli informace o osobě, fyzické nebo ne, která je buď 

identifikovatelná nebo muže být identifikována  

o Jakákoli informace o fyzické osobě, která je buď 

identifikovatelná nebo muže být identifikována 

o Jakákoli informace spojená s nefyzickou osobou, která je buď 

identifikovatelná nebo muže být identifikována  

❖ Co je chápáno jako citlivé údaje?  

o Jakákoli informace o fyzické osobě, která je buď identifikovatelná nebo 

muže být identifikována 

o Informace o osobě, která může vést k diskriminaci  

o Informace spojená s minulostí osoby 

o Všechny výše uvedené  
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❖ Kde končí svoboda šíření informací a projevu?  

o V respektování druhých lidí a práva 

o Zákony a právy o respektování, důvěrnosti a myšlenek  

o Zákony o ochraně mladistvých a dětí  

o Všechny výše uvedené  

❖ Informace spojené s rasou, zdravím a sexuálním životem mohou být 

obdrženy jedině pokud… 

o Jen pokud je vlastník dobrovolně sdělí.  

o Nikdy.  

o Pokud zákon stanoví nebo existuje vyjádřený souhlas 

o Žádný z výše uvedených  

❖ Kdo může mít povinnost poskytnou osobní údaje?  

o Nezletilí  

o Kdokoli způsobilý 

o Nikdo  

o Žádný z výše uvedených  

❖ Jaká je lhůta organizace pro informování osoby o použití dat, která jí nebyla 

přímo obdržena?   

o 2 měsíce 

o 3 týdny  

o 6 týdnů 

o 3 měsíce 

❖ Může být některé z níže uvedených práv cenzurováno?  

o Akademická svoboda  

o Vědecká tvorba 

o Příjem informací 

o Nic z výše uvedeného  

❖ V jakém případě, je zakázáno hromadění citlivých dat?  

o V případě lékařských účelů 
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o V případě hromadících účelů 

o V případě právních účelů  

o Všechny výše uvedené  
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Kapitola 1 
Neměcký právní systém 
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Co se naučíte: 

· Klíčové zásady právního systému dané země. 

· Informace o národním legislativním procesu v jednotlivých zemích.  

· Základní znalosti o klíčových aspektech národních právních předpisů týkajících se 

zaměstnanosti a přemísťování. 

.. Chcete-li se dozvědět více o soudním systému v Německu, přečtěte si doprovod-

nou lekci o Soudní moci Spolkové republiky Německo. 

 

Příběh 
 

Herta a Ralf jsou dva senioři ve věku 62 a 63 let žijící v Hamburku. Před 

tím, než se přestěhovali do Hamburku, žili 3 roky v Nizozemí. Stejně 

jako všichni starší 18 let mohou Herta a Ralf každé čtyři roky volit fed-

erální vládu. Někdy se pohádají, protože oba volí jinou stranu. Ale oba 

se o politiku zajímají a přijde jim důležité být politicky aktivní. 

Nyní jsou šťastní,  jelikož se od 1. dubna mohou podílet na zákonu: Sen-

iorenmitwirkungsgesetz. 

Tento zákon je založen na stávajících právních předpisech pro Hamburk 

a je zaměřen na zlepšení práv pro starší obyvatelstvo a umožňuje, aby 
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senioři využívali své životní zkušenosti. Berlínský parlament takový zá-

kon přijal již v roce 2017. 

 

 

Základní informace o Německu 

Německo je federální demokracie s právy zaručenými základním zákonem nebo 

ústavou. Federální vláda sdílí moc se 16 státy -. Hlavním městem a největší metropolí 

je Berlín, kde se také nachází vláda. S přibližně 82 miliony obyvatel je Německo 

nejlidnatějším členským státem EU. 

Kvůli jeho historii existuje systematické uspořádání mnoha oblastí německého práva 

do obecných a specifických pravidel, organizace státu, vlády a soudů. 

Od znovusjednocení se Německý základní zákon považuje za německou ústavu se 

základními právy a záruky pro všechny občany a státní příslušníky. Důraz je 

především kladen na důstojnost a rovnost všech lidí, která musí být respektována ve 

všech právních předpisech. 

 

1. Německé právní dějiny a vývoj 
Po druhé světové válce byla německá říše rozdělena do čtyř zón, které zaujímají 

vítězné síly Spojených států, Francie, Velké 

Británie a Sovětského svazu. Přestože 

hlavní město Berlín patřilo k východu, vzni-

kly zde take čtyři sektory. Západní Berlín a 

Západní Německo bylo kontrolováno Spo-

jenými státy. Francie, Spojené království a 

Východní Berlín zase Sovětským svazem. 

 

Vzhledem k tomu, že mezi vítěznými mocnostmi bylo stále více konfliktů a názo-

rových rozdílů, došlo v roce 1949 k rozdělení Německa do dvou států. 23. května 

vznikla na západě Spolková republika Německo s dočasným hlavním městem Bonn. 

Na východě byla dne 7. října založena Německá demokratická republika s 

Východním Berlínem jakožto hlavním městem. 

 

Čím dál více lidí chtělo opustit NDR a utéct do západního Německa. Vláda NDR 

začala 13. srpna 1961 s výstavbou Berlínské zdi, která vedla skrz Berlín. Tato zeď 

rozdělovala východ a západ Berlína na různé části. 
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Mnoho občanů bylo nespokojených, protože byli uvězněni ve své zemi. Začali se 

bránit a prokázali v roce 1989 otevření hranic. Vzhledem k tomu, že odpor vzrostl, 

vláda NDR vzdala své hranice a otevřela se západnímu Německu dne 9. listopadu 

1989. Počínaje tímto dnem vzniká sjednocené Německo: Spolková republika 

Německo.  

 

2. Struktura soudů a zákonů ve Spolkové republice Německo  
Německý systém občanského práva je založený na římském právu s některými od-

kazy na germánské právo. Bundesverfassungsgericht (Spolkový ústavní soud) je 

nejvyšší německý soud, který řeší ústavní záležitosti a má pravomoc soudního 

přezkumu. Trestní a privátní zákony jsou příslušně kodifikovány na národní úroveň 

v Strafgesetzbuchu a Bürgerliches Gesetzbuch. 

 

Charakteristickým rysem německého soudního systému je rozdělení soudní moci do 

několika zvláštních jurisdikcí. Podle ústavy existuje pět zvláštních jurisdikcí se 

stejným postavením. Jedná se o běžnou příslušnost (tj. občanskou a trestní 

příslušnost), správní příslušnost, daňovou příslušnost, sociální příslušnost a pracovní 

příslušnost (článek 95 ze základního zákona). Každá zvláštní jurisdikce je nezávislá 

a má různé stupně odvolání. 

 

Spolkový soudní dvůr 

Nejvyšší soudní systém Německa, zvaný Bundesgerichtshof, je specializovaný na 

občanské a trestní případy, nejvyšším odvolacím soudem je vyšetřovací Spolkový 

soudní dvůr. Spolkový soud práce, Spolkový sociální soud, Spolkový finanční soud 

a Spolkový správní soud odpovídají za záležitosti jiného typu. 

 

Spolkový sociální soud 

Zákon o sociálním soudu ze dne 3. září 1953 vstoupil v platnost dne 1. ledna 1954. 

23. března 1955 se uskutečnilo první veřejné zasedání. Bundessozialgericht je od-

povědný za audity proti rozsudkům sociálního soudu nebo skokovým revizím. 

 

Spolkový rodinný soud 

Podle článku 23b německého ústavního soudu (GVG) existuje od roku 1976 

oddělení soudu odpovědného za rozhodování o rodinných věcech. 
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Spolkový pracovní soud 

Spolkový pracovní soud, který sídlí v Erfurtu, je nejvyšším soudem v německém 

pracovním soudním systému. V pracovněprávní jurisdikci má Spolkový soud práce 

velký význam. Jako nejvyšší spolkový soud musí podporovat soudržnost soudních 

rozhodnutí v oblasti pracovního práva a v případě potřeby vypracovat zákon. 

 

Spolkový daňový soud 

Spolkový daňový soud (Bundesfinanzhof) je jedním z pěti spolkových soudů 

Německa zřízených podle článku 95 ze Základního zákona. Jedná se o spolkový od-

volací soud pro daňové a celní otázky ve věcech, které již byly vyslechnuty po-

dřízenými orgány. 

 

1. Spolkový správní soud 

Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht) je jedním z pěti nejvyšších spol-

kových soudů Německa. Je soudem všech případů správního práva, vyskytují se 

zejména spory mezi občany a státem. Naslouchá odvolání od                      Ober-

verwaltungsgerichte nebo od vyšších správních soudů, které jsou zase odvolacími 

soudy pro rozhodnutí Verwaltungsgerichte. 

 

V čele Spolkového správního soudu je prezident . Je kompetentním orgánem, který 

se zabývá personálními záležitostmi, které se týkají soudců a administrativních 

pracovníků Spolkového správního soudu. Prezident je zároveň i soudce. 

Soudci Spolkového správního soudu vykonávají své soudní povinnosti v senátech. 

Seznam rozdělující soudní záležitosti svěřuje odpovědnost každému senátu. Pre-

zidentský soudce se zabývá otázkami personálu a soudní správy. 
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Soudní správa podporuje prezidenta a senáty při plnění jejich povinností. Je rozdělen 

na správní oddělení, registr, informační služby a prezidentské oddělení..

 

3. Německý právní systém 
Německý právní system patří do evropské rodiny právních systémů, které jsou široce 

klasifikovány jako země občanského práva. Základní zákon (ústava) je primárním 

základem právního systému, avšak jsou brány v úvahu i právní předpisy Evropské 

unie a mezinárodní komunity. 

 

Základní zákon 

Německá ústava, známá jako Základní zákon (Grundgesetz), byla přijata 23. května 

1949. 

Základní zákon uznává základní lidská práva, jako jsou svoboda projevu a tisku, 

právo na rovnost před zákonem a právo na azyl. Ústava (Grundgesetz) je základem 

německé komunity. Grundgesetz je německá národní ústava. Obsahuje naše 

nejdůležitější pravidla. Grundgesetz zajistí, že lidská důstojnost bude mimo jiné 

chráněna zákony a policií. Zahrnuje také to, že jste schopni svobodně vyjadřovat 

vlastní osobnost, pokud neporušujete práva ostatních.  

 

Dalším důležitým principem je, že všichni lidé v Německu jsou rovnocenní bez 

ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, původ, náboženství nebo politické 

přesvědčení. Policisté a soudci nemají právo zacházet s někým jinak, než podle 

těchto atributů. Diskriminace není povolena ani v práci nebo v každodenním životě. 

Tato základní práva jsou právně závazná a platí stejně pro tři odvětví vlády: výkonné, 

legislativní a soudní. Všechny německé zákony jsou přinejmenším teoreticky 

spravedlivé. Německý právní system byl ovlivněn římským právním systémem s 

občanskými a veřejnými zákony. 

 

Základní zákon s anglickým překladem můžete nalézt na této webové stránce: 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html 
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• Veřejné zákony  se týkají právních vztahů mezi občany a státem nebo projevů státu ve formě 

orgánů veřejné moci. 

Veřejné zákony zahrnují: 

• Ústavní právo 

• Správní právo 

• Administrativní, občanské právo 

• Trestní právo 

 

• Občanské zákony se týkají právních zásad regulace občanského života, konkrétně záležitostí 

mezi jednotlivci.  

Zákonodárství 

Nejen členové německého Spolkového sněmu jsou 

schopni iniciovat návrhy, které vedou k novým zá-

konům. Spolková vláda a Bundesrat mají take právo 

předkládat návrhy zákonů v Bundestagu. 

Bundestag (Spolkový sněm) 

Národní parlament v Německu, zvaný “Bundestag”, 

hlasuje pro spolkové kancléře (“Bundeskanzler”) a 

kontroluje vládu, kterou také může volit. Pro zákony 

se v Bundestagu hlasuje a vítězí většina. Menšina musí 

přijmout rozhodnutí většiny. 

• Bundestag je zodpovědný za přijímání spolkových zákonů, které následně 

vláda zavádí. 

• Hlavní legislativní komora 

• Veškeré právní předpisy musí být schváleny parlamentem. 

• Přímé volby se konají každé 4 roky. 

Bundesrat (Spolková rada) 

• Zákonodárná pravomoc je podřízena legislativnímu orgánu Spolkového 

sněmu. 

• Zastoupení federálních států. 

• Členové jsou jmenováni vládou (představiteli jako je premiér nebo jiný   

ministr) 

 

Členové Spolkové rady jsou vždy ministerští předsedové nebo ministři ve 

svých příslušních spolkových státech (nebo v případě městských států 
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Berlín, Brémy a Hamburk – starostové a senátoři). Státními tajemníky mo-

hou být take členové Bundesrat, pokud mají křeslo a hlasují ve vládě jejich 

Spolkového státu (článek 51, pododdíl 1, Základní zákon).  

 

Chcete-li získat další informace, můžete navštívit plenární zasedání. Pokud 

byste chtěli navštívit ono zasedání, musíte si předem objednat návštěvnické 

služby.  

Další informace na: http://www.bundesrat.de/EN/service-en/besuch-ple-

num-en/besuch-plenum-en-node.html 

 

4. Milníky na německé cestě do EU 
Demokratické Německo, které se vyvinulo po 

skončení druhé světové války, se s Francií přímo 

podílelo na založení evropského společenství 

(Evropská unie – EU). Německo patří k šesti 

původním členům EU a je v ní hlavní finanční 

přispěvatel. 

 

"Musíme vybudovat Evropu na motiv Spojených států. Prvním krokem při 

formování evropské rodiny musí být spolupráce mezi Francií a Německem. 

(Churchill 19.9.1946).” 

• 25. března 1957 byly podepsány Římské smlouvy. Signatáři byly země Bene-

luxu, Francie, Itálie a Německo. 

• Sjednocením Německa byla Evropská unie zrealizována Maastrichtskou 

smlouvou v roce 1992. 

Během následujících desetiletí se k nim připojilo mnoho nových členů a 

proběhla současná integrace ekonomiky, kultury, soudnictví a tím dále 

prohloubila vztahy mezi evropskými subjekty. 

 

• Důležité bylo v roce 1993 vložení “Evropského článku” do Základního zá-

kona. Také zákon o výkonu Bundestagu a Bundesratu ve věcech integrace 

týkajících se Evropské unie (IntVG), a nový zákon o spolupráci mezi federací 

a Spolkovými zeměmi v záležitostech Evropské unie (EUZBLG) z roku 2009. 
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5. Příklady a rady německých odborníků 
1. Jaké jsou ústřední kontaktní osoby nebo instituce? 

Spolková agentura pro práci je ústředním kontaktním místem a take poskytuje různé 

informace pro migrující pracovníky v různých jazycích.  Průmyslové a obchodní ko-

mory jsou však take významnými partnery v odvětví řemesel, s velkým zájmem 

podílet se na sdružení zaměstnavatelů. Možná by mohli být pozváni jako odborníci 

do výcvikových kurzů, jako jsou kurzy v rámci společnosti BRIGHT. Kontaktní mí-

sta taktéž vždy závisí na profesi, ale Spolková agentura pro práci je dobrým 

začátečním bodem. 

2. Kde můžeme najít informace na internetu? 

Internet disponuje velkým množstvím informací, nejen v německém jazyce. 

Další doporučené instituce: 

BAMF (Zodpovědný za země třetího světa a občany Evropské unie) – nalezneme 

informace o důležitých tématech. 

Spolková agentura pro práci: informace ohledně pracovních cílů, kterých je možno 

dosáhnout. Nabízí take informace o sociálních výhodách. 
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Evropská komise zveřejňuje informace ve všech evropských jazycích. Jedná se o 

základní platformu, kde jsou poskytovány směrnice EU. Obsahuje také informace o 

práci v zahraničí. 

Kvíz 
Po přečtení této kapitoly zkuste odpovědět na tyto otázky, abyste potvrdili svou 

znalost poskytnutého materiálu. 

• Jak vznikl současný německý právní systém? 

• Na jakém základě je založen německý právní systém? 

• Jaké jsou nejdůležitější soudy? 

• Jaké typy právních předpisů existují v Německu? 

• Na kolik částí se Německo rozdělilo po druhé světové válce? 

• Kdy se Německo připojilo k Evropské unii? 

• Jaké důsledky má Evropská unie na německý právní systém? 
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2. 

2. Kapitola 
Smluvní právo 
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Co se naučíte: 

Definovat význam a povahu smlouvy 

Určovat regulaci formy smluv a používat příslušné příklady 

Zamyslet se nad jejich schopnostmi, účinně analyzovat problémy a uplatňovat 

příslušné právní zásady 

 

Příběh 
Herta a Ralf mají smlouvu pro svůj byt. V neděli ráno se setkali s majitelem bytu. 

Majitel mluvil o zrušení smlouvy kvůli hluku na fotbalovému hřišti. Říkal, že 

potřebuje byt pro sebe. Herta a Ralf nereagovali na požadavek majitele. Majiteli 

nemůže být vyhověno ohledně z důvodu hlučného prostředí, protože není legálně 

závazné. 

Co je smlouva? 
Smlouva je právně uplatitelná 

dohoda mezi dvěma nebo více 

stranami a vytváří povinnost činit, 

nebo nečinit dané věci. Německy 

nazýváno “Vertrag”. Podmínky 

smluvního práva jsou nazývány 

“Vertragsrecht” (Richter 2011). 

Smlouvy obvykle řídí a prosazují 

zákony státu, v němž byla dohoda 

uzavřena. V této dohodě strany 

vzájemně ukládají své práva a povinnosti ke vztahu vůči smluvnímu základu. 

Právnickými osobami mohou být lidé (označováni jako “jednotlivci”) nebo kor-

porace, společnosti s ručením omezeným a další subjekty. Pouze tyto smlouvy mo-

hou být uzavřeny bez souhlasu třetích stran a mají neomezenou právní způsobilost. 

To je možné u lidí v Německu s věkem 18 a výše. 
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Jaký je právní status smluvních podmínek ve vaší jurisdikci? 

Smluvní právo je založeno na občanském zákoníku. (§145) Občanský zákoník up-

ravuje vznik smlouvy. Existují smlouvy v zákoně o povinnostech, ale take v rodin-

ném a dědickém právu.  

Svoboda smlouvy je právo chráněno základním zákonem. Smlouvy nevyžadují různá 

zvážení, mohou obsahovat jakékoli dohody stran a pokud to není zákonem požado-

váno, nemusí být v žádné konkrétní formě. Kompenzaci lze proto nárokovat jak pro 

porušení hlavní povinnosti, tak i vedlejší. Některá ustanovení se však mírně liší od 

ostatních dohodnutých podmínek: 

• Jediný vyvoditelný rozdíl je, zda existuje od-

povědnost podle klauzule ohledně nezávislosti 

na vadě. Tato zpravidla závisí na interpretaci 

příslušného smluvního ujednání. 

• Německé právo také obecně povoluje předchá-

zející a následné podmínky. Ty umožňují, aby 

byla platnost příslušných smluvních ustanovení 

podmíněna vnějšími okolnostmi. 

 

Smlouvy o prodeji, pracovní smlouvy a služby (včetně 

podkategorie smlouvy o práci a materiálu), které mají zvláštní význam v podni-

katelském prostředí, se řídí německým občanským zákoníkem. Tento zákoník 

stanovuje zákonný režim práv v souvislosti s vadami v rámci těchto typů smluv. 

(Richter 2011) 

 

Formální právní požadavky 

K právně vymahatelné smlouvě, která má být vytvořena, musí existovat dvě od-

povídající prohlášení o záměru. Jsou známé jako nabídka a přijetí. Prohlášení o zá-

měru musí být dostatečně specifická (například nabídka musí obsahovat všechny 

podstatné prvky, aby byly platné). Krom toho strana, která podává prohlášení, musí 

mít schopnost jednat skrze právní způsobilost (Rechts- and Ges-chäftsfähigkeit). 

Tak je tomu v případě, že strana může být držitelem práv a povinností a může také 

provádět transakce s právním účinkem. 
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Obsahem slouvy jsou: 

1. Nabídka a konkrétní podmínky 

2. Přijetí nábídky, stanovené ve formě podpisu 

3. Smluvní podmínky, včetně platebních podmínek a data platby 

4. Právní způsobilost obou stran 

5. Záměr obou stran plnit svůj slib 

6. Právně vymahatelné smluvní podmínky (předmět smlouvy) 

Smlouvy mohou být uzavřeny v různých 

formách. Obecně není nutné formal-

izovat obsah smlouvy. Navíc není pov-

inností shromáždit všechny dohodné 

dokumenty k jejich souhlasu. Pokud 

strany specifikují dokumenty dostatečně 

přesně, nebo je přikládají například jako 

přílohy, mohou se stát součástí dohody 

pouze odkazem a nemusí být nezbytně 

předávány. V praxi se mnoho dohod uzavírá take ústně nebo dokonce implicitním 

jednáním.  

V řadě situací bude zákon předepisovat obsah jednotlivých druhů smluv. Např.: 

smlouvy o nájmu, pracovní smlouvy, manželské smlouvy… 

Zaměstnanecká smlouva (Arbeitsvertrag): pracovní smlouva používaná v pracovním 

právu k přiznání povinností a práv mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mnoho 

uzavřených podmínek považujeme za obligaci.  

V Německu je běžný způsob zaměstnavatelů písemná pracovní smlouva. 

Narozdíl od jiných smluvních podmínek jsou dohody německých smluv transpar-

entnější. (Hill/ King 2004). Je potřeba daleko menší jazyková zkušenost a kvalifikace. 

Právní jazyk je téměř shodný v každé smlouvě.  
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2. Zakládání smlouvy a závazky stran (Vertragsabschluss und Pflichten der 

Parteien) 
  

 

Německý občanský zákoník (BGB) upravuje návrh smluv. 

• Podle § 145 BGB je nabídka smlouvy (přihláška) obvykle závazná 

• Podle § 146 BGB se nabídky smlouvy automaticky uplatňují pouze po ome-

zenou dobu.. 

(https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/) 

 

3. Odkaz na vzorové smlouvy (Musterverträge) 
Německé právo se rozlišuje mezi povinnými a smluvními písemnými žádostmi. 

Pokud je písemná forma požadována zákonem, musí emitent ověřit totožnost    o-

sobně svým podpisem nebo notářsky ověřeným znakem. V případě smlouvy musí 

obě strany podepsat stejný doklad. Písemnou formu lze nahradit elektronickou 

formou a notářskou formou. Pokud je požadavek na písemnou formu pouze 

smluvní ujednání, postačí, aby bylo prohlášení o záměru doručeno telekomuni-

kačními prostředky a v případě smlouvy výměnou dopisů. Pojem dokumentu se 

neztotožňuje v německém právu s pojmem listina (Urkunde). Dokument z hlediska 

trestního práva není v souladu s dokumentem z hlediska občanského nebo pro-

cesního práva, a dokonce není konzistentní ani v rámci občanského a procesního 

práva. 

 

 

Kontrolní seznamy 

Sbírku vzorových smluv najdete na níže uvedených webových stránkách: 

https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/mustervertrag/ 

Seznam můžete také nalézt zde: https://www.verbraucherzentrale.de/englisch-neu. 

Jsou napsány v angličtině. Nalezneme například seznam, který poskytuje důležité 

informace před podepsáním smlouvy. 
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4. Zrušení smlouvy (Kündigung) 

Nabídka je obvykle závazná; to znamená, že nemůže být zrušena v době stanovené 

pro její přijetí, nebo, není-li stanovena žádná taková lhůta, po rozumnou dobu po 

dosažení nabídky. 

V případě zrušení se rozlišuje běžné ukončení a mimořádné ukončení. Běžné 

ukončení zahrnuje jakékoliv odůvodnění a je vázáno časovým omezením. Právo na 

řádné ukončení je pro každý typ smlouvy odlišné a zohledňuje tak specifické charak-

teristiky příslušných právních oblastí. (Rechtsbereich) 

Pracovní právo má zvláštní podmínky pro ukončení. Zvláště zde je třeba si 
uvědomit, že ochrana před zákonem o propouštění (KSchG) vyžaduje vysoké 
nároky na  účinnost řádného ukončení některých pracovních podmínek. Příslušná 
ustanovení lze nalézt v §314 BGB (stejně jako v §543 pro pronájmy a §626 u smluv 
o poskytování služeb). Pracovníci, kteří mají ochranu před propuštěním, mohou 
postupovat proti neoprávněnému propuštění. 

 

Další poznámky o zrušení (Zdroj: Kündigungsschutzgesetz – KSchG) 

 

• § 309 Abs. 9 BGB upřesňuje, že doložka v GTC je neúčinná. Stanoví, že 

výpovědní doba vyprší tři a více měsíců před automatickým obnovením 

smlouvy. 

• § 313 (3) BGB stanoví právo ukončení v případě narušení obchodního zá-

kladu. 

• Kromě předchozích zákonných ustanovení o ukončení pracovního poměru 

existují ještě některá zvláštní pravidla pro smlouvy o službách a práci.  

• Existují i další zvláštní zákonné smlouvy o zrušení, např. smlouvy o nájmu 

a půjčce, které ale nejsou předmětem diskuse.
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5. Porušení a opravné prostředky k porušení  

Soukromá autonomie má v německém právu vysokou prioritu. Smlouvy a ujednání 

jsou proto obecně platné. Zahrnují transakce, které jsou zakázány zákonem a jsou 

neplatné. Jedná se o výjimečné případy, které se dotýkají profesního práva a zásad 

(například není dovoleno pracovat ve dvou funkcích; auditor a autorizovaný účetní) 

Jedna ze stran může zrušit smlouvu, pokud jsou splněny všechny následující pod-

mínky: 

Účastník nesplnil stanovenou lhůtu pro výkon. 

    Účastník, kterému je výkon dlužný, není primárně zodpovědný za ne-

dostatky nebo špatné výkony.  

    Povinnost, která je předmětem této smlouvy, není nepodstatná (tj. Není 

nevýznamná ve vztahu ke smluvní povinnosti). 

 

Je důležité poznamenat, že zrušení nevylučuje nárok na náhradu škody. 

Pokud dojde k porušení smlouvy (nebo přinejmenším v případě údajného porušení), 

jedna nebo obě strany si mohou přát, aby byla smlouva “vynucena” za jejich pod-

mínek, nebo se můžou pokusit vymáhat dané finanční škody způsobené porušením 

smlouvy. Existuje několik opravných prostředků, jako je například přiznání náhrady 

škody, konkrétní výkon, zrušení a restituce. U soudů s omezenou jurisdikcí je 

hlavním opravným prostředkem náhrada škody. (Sesta 2016) 

 

Porušení smlouvy se rozlišuje mezi následující scénaře: 

➢ Opoždění dlužníka. 

➢ Dlužník se může spolehnout na skutečnost, že mu nebude vyúčtován pop-

latek. 

➢ Zvláštní právo na záruku vady je v běžném právu zbytečné, protože je zde 

pouze odpovědnost za porušení smlouvy. Ale také běžná právní úprava 

nepomůže při zohlednění možných překážek ve výkonu dlužníka. Otázkou 

je, do jaké míry je smlouva uzavřena. 

 

 

 

 

Smlouvy mohou být neučinné, navzdory dohodě o přidružení. Důvody pro takovou 

neúčinnost jsou především právní neschopnost (§ 105 BGB), omezená způsobilost 
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k právním úkonům (sekce 106 a násl.), nedostatek jakékoli formy (§ 125 BGB) 

porušení právního zákazu (§ 134 BGB), nemorálnost (§ 138 BGB) nebo odvolání (§ 

142 BGB). 

 

Právo na odstoupení od smlouvy 

Právo odstoupit od smlouvy může být poskytnuto jako zákonné právo v případě 

přerušení služby, tj. pokud smlouva nebyla, nebo byla nedostatečně splněna, a také 

sluvně dohodnutým právem odstoupení od smlouvy. 

Právní předpisy pro obě varianty rezignace se vztahují na všechny vzájemné 

smlouvy, tj. právní transakce, u nichž byla dohodnutá nebo již provedena služba a 

protiplnění (obvykle: "peníze oproti zboží" nebo "peníze oproti plnění") Typickými 

vzájemnými smlouvami jsou: kupní smlouva, pracovní smlouva a servisní smlouva. 

Smlouva o pronájmu a pracovní smlouva jsou take vzájemnými smlouvami, avšak 

ukončení místo odstoupení (včetně mimořádného propuštění) může být vhodným 

opravným prostředkem. 

Pro oba způsoby rezignace platí i to, že deklarovaná rezignace je konečná. 

Osoba, která odstoupila od smlouvy, tedy nemůže požadovat splnení smluvně 

dohodnutých služeb po změně svých zájmů. Odstoupení je v zásadě neodvolatelné. 

 

Kvíz 
1. Jaká jsou pravidla pro autoritu/kapacitu vůči zadávání zakázek pro různé ob-

chodní subjekty? 

• Správa právního podkladu 

• Správa na základě individuální smlouvy 

• Správa na základě zjevného oprávnění 

2. Jaké jsou základní požadavky na vytvoření právně vymahatelné smlouvy? 

3. Jaké jsou hlavní formy smlouvy? 

4. Jaká jsou pravidla týkající se neplatnosti, zkreslení a chyby týkající se smluv? 
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2. 

3. Kapitola 
Zákoník práce 
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Co se naučíte: 

Porozumíte struktuře a kontextu pracovních smluv 

Oddělení různých typů pracovních formulářů 

Příběh 
Herta a Ralf pracovali více než 10 let ve stejné německé společnosti s dceřinou 

společností v Nizozemí. Nyní je možné, že o své zaměstnání přijdou. Německé zá-

kony však v jejich případě zaručují, že za 18 měsíců od nástupu do práce dostanou 

plat, takže jsou s tímto pracovním zákonem spokojeni. K tomu, aby získali nárok 

na důchod z doby pobytu v Nizozemsku, museli by se obrátit na penzijní fond v 

Nizozemsku. Vždy  musíte poslat žádost do země, kde jste naposledy pracovali. 

 

Klíčová legislativa 
▪ Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch). 
▪ Zákon o dočasném zaměstnání (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). 
▪ Zákon o pracovní době (Arbeitszeitgesetz). 
▪ Spolkový zákon na ochranu osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz). 
▪ Zákon o spolkových rodinných příspěvcích a rodičovské dovolené (Bundesel-

terngeld- und Elternzeitgesetz). 
▪ Spolkový zákon o dovolené (Bundesurlaubsgesetz). 
▪ Zákon o mateřství (Mutterschutzgesetz). 
▪ Zákon o částečném a dlouhodobém zaměstnání (Teilzeit- und Befristungsge-

setz). 
▪ Zákon o pracovním soudu (Arbeitsgerichtsgesetz). 

Které problémy byste nejvíce vyzdvihli přistěhovalci ve Vaší zemi? 
Obecně platí, že německé pracovní zákony nabízejí vysokou úroveň ochrany 
zaměstnanců. Tato ustanovení nejsou kodifikována v jednom aktu, nýbrž           ro-
zdělena do několika zákonů, včetně: 

• Zákon o ochraně před propuštěním (zajišťuje silnou ochranu před 
propuštěním po šesti měsících zaměstnání a v činnostech vice než 10 
zaměstnanců); 

• Zákon o pracovní době (který omezuje denní / týdenní pracovní dobu a 
určuje opatření pro přestávky na odpočinek a státní svátky) 

• Zákon o částečném a omezeném pracovním poměru (který stanoví nároky 
na částečný úvazek a omezuje smlouvy na dobu určitou); 
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• Zákon o minimální mzdě 

 

 

1. Zaměstnanecká smlouva  

 
Pracovní smlouva (Arbeitsvertrag) 

Pracovní smlouva je nezbytná pro jakékoli zaměstnání v Německu. Obsahuje přesná 

ustanovení pracovního poměru. Je třeba pečlivě číst a ptát se, zda je něco nějasného 

nebo zda-li není v souladu s ústní dohodou. Musí být podepsána, aby byla právně 

závazná. Trvá se na písemné smlouvě, která je však v Německu obvyklá. Pokud 

osoba neodevzdala smlouvu o zaměstnání, nastává důvod k podezření – proto je 

nutné kontaktovat obchodní sdružení nebo úřad práce. 

Pracovní smlouva upravuje práva a povinnosti zaměstnavtele a zaměstnance. 

Hlavními ustaveními jsou definice pracovních úkolů a odměňování, délka 

zkušebního období, pracovní doba a pracovní prostředí, nárok na přestávky a dovo-

lená. 

 

Pracovní smlouva je často odvozena z požadavků platné kolektivní smlouvy, kterou 

sdružení uzavřelo s příslušným odborovým svazem.         



24 | P a g e  
 

Pracovní smlouva je zvláštní druh smlouvy o poskytování služeb a je předmětem §§ 

611 a násl. občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch). Dohody uzavřené ve 

prospěch zaměstnanců v kolektivních a obchodních smlouvách, jakož i předpisy o 

bezpečnosti při práci musí být dodržovány při vyplňování obecného rámce pracov-

ních smluv. 

 

Pracovní doba 

Kolektivní smlouva obvykle předepisuje pracovní týden mezi 37 a 40 hodinami. 

Němci však pracují v průměru téměř 41 hodin týdně. Existují často flexibilní sché-

mata pracovního času (flexibilní uspořádání), které vám umožňují si upravit vlastní 

pracovní dobu. V některých povoláních jsou vypláceny prémie za noční směny a 

práci na dovolené, ve zdravotnictví a bezpečnostních službách. 

Mzdy a platy 

Standardní minimální mzda platí v Německu ve výši 8,50 Euro za hodinu. Každý 

zaměstnanec má nárok na minimální mzdu. V několika průmyslových odvětvích 

však existují výjimky. Mnoho z nich má vlastní vyšší minimální mzdu, např. 

Stavebnictví. Jinak jsou mzdy vyjednávány v kolektivním jednání mezi odbory a 

sdruženími zaměstnavatelů. Pokud v příslušném odvětví neexistuje žádná kolektivní 

mzdová smlouva, mohla by být vyjednána se samotným zaměstnavatelem. 

 

Sociální pojištění 

Zaměstnanec v Německu je členem národního system sociálního zabezpečení. 

Zahrnuje zákonné zdravotní, ošetřovatelské, úrazové, důchodové a nezaměstnané 

pojištění. Jakmile se zaměstnavatel zaregistruje jako pojištěná osoba, bude mu 

přiděleno tzv. Číslo sociálního pojištění. Při zaznamenávání prvního zaměstnání 

získáte kartu sociálního zabezpečení (SV ID) od fondů důchodového pojištění. To 

zahrnuje příjmení, jméno a číslo pojištění. Pro určité povolání (např. Konstrukce) 

musí SV ID obsahovat fotografii a musíte ho mít nepřetržitě v práci. 

Zaměstnanci mají zákonné právo na platbu ve výši 80% mezd nebo platů v případě 

nemoci (Zákon o náhradě mzdy v případě nemoci pracovníka - Entgelt-

fortzahlungsgesetz). Toto právo se vztahuje na období šesti týdnů. 

http://www.nonprofit-management.de/gesetze/efg/0f.htm
http://www.nonprofit-management.de/gesetze/efg/0f.htm
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Pracovní neschopnost a její pravděpodobná doba trvání musí být neprodleně oz-
námena zaměstnavateli. Nejpozději třetí den po zahájení pracovní neschopnosti vás 
lékař musí prověřit a vydat certifikát pracovní neschopnosti a jeho pravděpodobnou 
délku trvání. Lékař odešle certifikát zdravotní pojištovně, zatímco vy jej musíte 
poslat zaměstnavateli. 

 

 

2. Různé druhy zaměstnání (např. Částečný úvazek / po určitou dobu atd.) 

Mnoho lidí, včetně většiny dělníků, pracovníků a zaměstnanců státní správy, dostane 
pracovní smlouvu na dobu určitou skrze plný úvazek. 

Stále více lidí pracuje na částečný úvazek (Teilzeitarbeit). Vedle “běžného” pracov-
ního úvazku na částečný úvazek, který je předmětem sociálního pojištění, existují 
take tzv. “mini práce”, ve kterých může zaměstnanec získat až 450 Euro měsíčně. 
Mnoho lidí, kteří jsou zaměstnáni jako uklízeči, zdravotničtí pracovníci, pracovníci 
v oblasti stravování a ti, kteří se zabývají maloobchodem, mají tyto “mini práce”. 
Výkon mírně placeného zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání je povolen 
kromě plného zaměstnaneckého poměru. Limit “de minimis” je v důsledku agregace 
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překročen o 450 Euro, nicméně tyto aktivity nejsou jen mírně placené zaměstnání, 
ale plně odpovědné pracovní místa v oblasti sociálního zabezpečení. 

Jedním ze způsobů, jak se přizpůsobit měnícím se podmínkám, je práce na částečný 

úvazek. Rozmanité modely pracovního času, jako je denní a týdenní pracovní doba, 

šábesový a postupný přechod do důchodu.  

Zaměstnavatelé, kteří reagují na touhy a potřeby svých zaměstnanců, mají nejen 

spokojenější pracovníky, ale ti také získají větší motivaci pro výkon své práce. 

Zlepšená motivace vede k vyšší produktivitě a vyšším standardům práce, což na-

konec prospěje podnikání. 

Otevřte se zaměstnavatelům o preferencích pracovního času.  

Smlouva na dobu neurčitou (Befristung) Smlouva o částečném a pevném 

právu(Teilzeit- und Befristungsgesetz) 

• Bez důvodu – max. 2 roky – nebo čtyři smlouvy na dobu určitou (nejvýše dva 

roky: například po sobě jdoucí série šestiměsíčních smluv). 

• Žádné časové období mezi dvěma smlouvami na dobu určitou může vést k 

neomezené smlouvě; což je past pro zaměstnance, do které občas vkročí. V 

takovém případě může zaměstnanec žalovat zaměstnavatele a získat trvalou 

smlouvu. 

• Pokud po skončení smlouvy na dobu určitou pokračuje zaměstnanec v práci 

a pokud nic zaměstnavatel nenamítne, automaticky dostává neomezenou 

zakázku. 

• S odůvodněním– déle naž dva roky (například zaměstnankyně je těhotná a 

není v práci na další tři roky (rodičovská dovolená) – je možné uzavřít 

smlouvu na dobu určitou. Smlouvu na dobu určitou je také možné stvořit pro 

projekt, který se odhaduje na pět let. 

Tyto předpisy odkazují na “Teilzeit- und Befristungsgesetz” (TzBfG). 
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3. . Základní povinnosti stran 
Téměř každá pracovní smlouva se skládá z všeobecných podmínek zaměstnavatele, 

které se týkají velkého počtu zaměstnanců (Allgemeine Geschäftsbedingungen). 

Zaměstavatel má moc a diktuje podmínky pracovní smlouvy bez vyjednávání mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vzhledem k tomu, že vyjednávací pozice zaměst-

nance je nejslabší, je zákon (článek 305, německý občanský zákoník) zaměřem na 

ochranu zaměstnance. To znamená, že ne vše, co je napsáno ve smlouvě, je povo-

leno zákonem. Obecně by měl být požadován podpis pracovní smlouvy, která ob-

sahuje podmínky, které zákon nepovoluje. Pokud však podmínky nejsou ve smlouvě 

přípustné, mohou být neplatné. Stručně řečeno, právník bude kontrolovat smlouvu 

a identifikovat přípustné i nepřípustné podmínky. Ty se   nevztahují na to, že jsou 

protiprávní. 

V Občanském právu musí strana, která ztrácí případ, zaplatit soudní poplatky a 

právní výlohy vítězné strany. V pracovněprávních případech je to jiné. V první 

úrovni soudní příslušnosti (1. Instanz) musí každá strana zaplatit vlastního právníka 

– bez ohledu na to, která strana vyhraje nebo ztratí. Proto je nezbytné právní 

pojištění (Rechtsschutzversicherung). Uvědomte si, že pojištění je platné od tří 

měsícu po podpisu pojištění. 

Kdo má v Německu právní způsobilost? 

V Německu je minimální věk pro řádné zaměstnání v podnikání 15 let. Dětská práce 
je zakázána podle zákona o ochraně dětí (Jugendarbeitsschutzgesetz). Děti mladší 18 
let, ale stále v plnohodnotném vzdělávání, taktéž podléhají omezením, pokud jde o 
počet hodin, kdy mohou pracovat. 
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Kdokoli ve věku 15 let a více, který neabsolvuje plnočasové vzdělávání, může být 
zaměstnán na vhodné pozici až osm hodin denně (40 hodin týdně). To znamená, že 
nesmějí být fyzicky přetíženi nebo požádáni o plnění úkolů, které jsou vzhledem k 
věku a zkušenostem nevhodné. 

Stážisti mohou pracovat v podniku na základě smlouvy o odborném vzdělávání, což 
není zaměstnání v odborném slova smyslu. Spolkový úřad práce v kontextu od-
borného poradenství poskytuje rady ohledně návrhu pedagogů vůči obsahu povolání 
a následných příležitostech na trhu práce. Termín poradenství lze dohodnout s 
příslušnou spolkovou agenturou. 

 

4. 4. Základní práva zaměstnanců vyplývající z právních předpisů 

 

Ochrana mateřství  (Mutterschutzgesetz) 

Dne 1. ledna 2017 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně mateřství s různými 

změnami a konsolidací souvisejících zákonů. Jednou ze změn je skutečnost, že 

pokud zaměstnanec porodí dítě se zdravotním postižením, doba ochrany všech práv 

(tj. Na mateřskou dovolenou, plat a ochranu před propuštěním) se zvyšuje z osmi 

na dvanáct týdnů. 

• Od počátku těhotenství až do čtyř měsíců po porodu není zaměstnavatel 

oprávněn upozornit zaměstnance; 
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Typ práce je omezen v případech, kdy… 

• Práce není v určitých časech povolena 

• Práce není povolena šest týdnů před porodem 

• Práce není povolena osm týdnů po porodu 

• Kojící matky mají nárok na speciální přestávky v kojení nejméně půl  hodiny 

dvakrát denně nebo jednu hodinu denně 

Rodičovská dovolená  (Elternzeit) 

• Dobrá zpráva:   elternzeit můžeme využívat do doby , dokud nebude dítě ve věku 

tří let. Třetí narozeniny jsou prvním dnem zahájení práce. Zaměstnavatel 

nemusí souhlasit. 

• Zde je několik poznámek: 

• Během elternzeit existuje tzv. “neaktivní smlouva”. To znamená, že smlouva 

stále existuje, ale není nutné pracovat a zaměstnavatel nemusí platit. Obě 

strany však musí dodržovat práva a povinnosti druhého. To znamená, že musí 

být navzájem loajální – například zaměstnanec nemůže pracovat pro jiné 

zaměstnavatele, aniž by požádal svého zaměstnavatele, jinak může být 

zaměstnanec vyhozen. Ze zákona je možné pracovat na částečný úvazek 

během rodičovské dovolené. 

Jak se přihlásit 

Elternzeit je možné vzít ze dne na den. Zaměstnavatel musí být informován 

nejméně sedm týdnů předem. 

• Dopis: 

• ”Sehr geehrte Damen und Herren, 

• ich nehme elternzeit für meinen Sohn ...., geboren am ...., für die Zeit vom ... bis zum ....“  

• Podpis dopisu. 

Otcové taktéž mohou využít elternzeit.  

 

Práce na částečný úvazek během Rodičovské dovolené (Elternzeit)  

• Během Rodičovské dovolené může zaměstnanec pracovat na částečný úvazek, ale 

ne více než 30 hodin týdně (75 procent). Nezáleží na tom, zda zaměstnanec 

pracuje na částečný úvazek pro svého nebo jiného zaměstnavatele.  



30 | P a g e  
 

Elterngeld 

Zaměstnanec se může kvalifikovat jako  'elterngeld'. Je placen státem a může být vy-

plácen od narození až do konce 14. měsíce. 

S příchodem ElterngeldPlus a čtyřmi dodatečnými bonusovými měsíci na doplnění 

stávající rodičovské dávky byl rodičovský zákon reformován. 

ElterngeldPlus je nová služba pro tuto generaci. Kombinace rodičovského příspěvku 

a práce na částečný úvazek je jednodušší. Rodiče jsou podporování v jejich přání 

vstoupit do kompatibilního partnerství a povolání. ElterngeldPlus povzbuzuje 

rodiče, aby realizovali své představy o rodinném životě. 

Jak se přihlásit k ElterngeldPlus:  

• Můžete si vybrat mezi Elterngeld a ElterngeldPlus, nebo obojí zkombinovat. 

• O ElterngeldPlus je zažádáno, stejně jako u Elterngeld, po narození dítěte v 

písemné podobě. 

 • Zpětná platba rodičovského příspěvku je možná nejvýše tři měsíce před měsícem, 

ve kterém byla žádost předložena vašemu úřadu na rodičovské příspěvky. Proto je 

vhodné poslat žádost ohledně rodičovské péče během prvních tří měsíců života 

dítěte na příslušný úřad. 

• Každý rodič může individuálně požádat o rodičovský příspěvek. Příslušná žádost 

může být pozměněna až po uplynutí doby nároku na rodičovské příspěvky, ale pouze 

pro měsíční částky, které doposud nebyly vyplaceny. Měsíce, které již byly vyplaceny 

společností ElterngeldPlus mohou být následně převedeny na měsíce Elterngeld. 

Práce po Elternzeit  

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance opět umístit na jeho místo, díky existující 

pracovní smlouvě. Je také možné pracovat na částečný úvazek. 

V mnoha případech není práce na částečný úvazek možná, protože je zaměstnavatel 

přesvědčen, že zaměstnanec bude často nepřítomen kvůli nemocným dětem nebo 

důvodům, které souvisí s dětmi. 
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Někteří zaměstnavatelé nabízejí korporátní péči o děti, aby posílili vztah mezi 

rodinou a kariérou. K dispozici je také státní právo na pečovatelské místo v 

Německu. 

 

5. Ukončení pracovního poměru 
Pracovní smlouvu lze ukončit buďto vzájemně nebo jednostranně, např. ukončení 

dohody, vypršení stanovené lhůty (dosažení věku odchodu do důchodu) nebo oz-

námení o ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel se může v zásadě kdykoliv 

dohodnout na ukončení pracovního poměru (smlouva o ukončení pracovního 

poměru). Aby byla smlouva platná, musí být písemná. 

Existují tři různé způsoby zrušení: 

Tři typy (operační – betriebsbedingt, chování / porušování pravidel smlouvy – 

verhaltensbedingt, důvody, které nejsou založeny na špatném chování, např. 

dlouhodobá nemoc– personenbedingt). 

Právní základ pro ukončení: Zákon o ochraně zaměstnanosti v Německu Kündigungss-

chutzgesetz – KSchG 

Požadavky na efektivní zakončení: 

• Pouze tří-týdenní období pro podání dokumentů (3 Wochen Klagefrist). 

• Zaměstnavatel musí prokázat, že jste obdrželi oznámení. 

• Oznámení musí být napsáno a podepsáno zaměstnavatelem – verbální oz-

námení nejsou platná. 

• Pokud si není zaměstnanec jistý, zda má signatář v tomto případě pravomoc, 

požádejte jej nejvýše do pěti dní. 
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Kvíz 
• Co obsahuje smlouva o zaměstnání? 

• Které typy zaměstnání jsou v Německu? 

• Uveďte některé povinnosti zaměstnavatele 

• Co znamená rodičovská dovolená (Elternzeit) 

• Uveďte některé podmínky pro ukončení zaměstnání 
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2. 

4. Kapitola 
Obchodní právo 
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Co se naučíte: 

O různých typech společností a jejich charakteristik 

Získáte přehled o povinnostech a zákonech obchodního práva 

 

Příběh 
Herta a Ralf plánují, že se stanou samostatně výdělečně činnými osobami, pokud 

budou propuštěni ze společnosti, ve které pracovali déle než 10 let. “Best Ager”, tj. 

lidé po 50 letech. Mají mnoho zkušeností, které jsou užitečné pro mladší generace. 

V Německu budou díky demografickým změnám zvýšeny počty tzv. “samozaměst-

nanců” jako Herta a Ralf. Nejprve však musí zaregistrovat patent a změnit své zdra-

votní pojištění. Samostatně výdělečně činní platí v Německu jiný příspěvěk než 

zaměstnanci nebo důchodci. Zakladatelé firem v Německu mohou požádat o státní 

dotace na založení společnosti. Podpora závisí na dané nabídce. Pro tento účel ex-

istují místní poradenská centra. 

 

1. . Co zahrnuje obchodní právo? 
Obchodní právo zahrnuje všechny zákony, které diktují, jak vytvořit a provozovat 
firmu. To zahrnuje všechny zákony. Obchodní zákony stanovují pravidla, která 
musí být dodržována všemi podnikately. Zkušený obchodník bude obecně obez-
námen s obchodními zákony a bude vědět, kdy požádat o radu autorizovaného 
prvního zástupce. Obchodní právo zahrnuje státní a spolkové zákony, stejně jako 
správní předpisy. Podívejme se na některé oblasti zahrnuté v obchodním právu. 
Obchodní právo v klasickém smyslu zahrnuje kodifikace, části občanského zá-
koníku, obchodní a korporátní právo, právo cenných papírů, burzovní a 
pojišťovací právo, nebo i práva průmyslového vlastnictví. Dále se jedná o měnu, 
peníze a ražení mincí, daňové právo, antitrustové právo, komorové právo s ob-
chodními a průmyslovými komorami a obchodními komorami s právem hospo-
dářského dohledu. Sociální tržní ekonomika zahrnuje zejména individuální a kolek-
tivní pracovní právo, jakož i předpisy o ekonomickém rozvoji,  např. dotace a stim-
ulační balíčky. Základem intervence státu je dnes zákon o stabilitě. Nedílnou 
součástí obchodního práva je také rozpočtový zákon spolkových zemí. Obchodní 
právo zahrnuje také právo ES a právo mezinárodních hospodářských organizací.  
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2. Co je společnost? 

 
Společnost je ekonomickou, finanční a právní jednotkou, pro kterou je zakla-

datelská ekonomická zásada konstitutivní – narozdíl od např. veřejných 

společností.  

Soukromé společnosti patří soukromému majiteli a jejich hlavním cílem je maxi-

malizovat zisk. 

Veřejné společnosti jsou majetkem státu. Podléhájí “veřejnému účelu” a nelze je 

použít výhradně, nebo hlavně k maximalizaci zisku. 

Jednou ze zvláštností německého práva obchodních společností je rozdíl mezi 

“malým průmyslovým celkem” a “komerčním provozem”. Tento rozdíl je důležitý 

pouze pro společnosti a nikoliv pro právnické osoby. 

Obchodní společnosti a právnické osoby musí být zapsány v obchodním rejstříku. 

Vztahuje se na ně Německý Obchodní Kód (HGB). 

Nekomerciální podniky mohou být volně registrovány v obchodním rejstříku, poté 

jsou povážovány za obchodní. Pokud tuto možnost nevyužijí, podléhají 

Německému Občanskému Zákoníku (BGB), nikoliv HGB. 
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Otázka, zda má podnik obchodní povahu, je založena na tom, zda obchodní činnost 

vyžaduje obchodní uspořádání, pokud jde o danou povahu a rozsah         (§ 1 HGB). 

Mezi rozhodující kritéria patří především obrat, počet zaměstnanců, objem pro-

vozních aktiv, objem úvěrů a počet míst nebo poboček. Obrat vyšší než 250 000 

Euro je obecně známkou skutečnosti, že byla překročena struktura malé průmyslové 

jednotky.  

Malý průmyslový podnik může provozovat jedna osoba jakožto podnikatel nebo 

civilně-právní společnost ve formě občanského práva (GbR). Komerční jed-

norázové společnosti jsou jednotným obchodníkem (eK = e.Kfm, muž nebo eK = 

e.Kfr, žena), veřejnou obchodní společností (OHG), omezeným obchodním part-

nerstvím (KG) (GmbH & Co. KG, GmbH & Co. oHG). 

 
 

2. Dostupné typy společností 
Nejčastějším typem podnikatelských organizací v Německu je společnost s ručením 

omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung = GmbH), kterou   upravuje 

zákon o společnostech s omezenou odpovědností(Gesetz betreffend die Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung - GmbHG). 
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Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)- Společnost s ručením ome-

zeným 

 LLC (GmbH) je obchodní společnost s podnikovou organizací a vlastní právní sub-

jektivitou. Narozdíl od partnerství se nejedná o kombinaci osob, ale o poskytování 

kapitálových částek. Kapitál může být nastaven pro jakýkoli libovolný a přípustný 

účel. Základní kapitál stanovený smlouvou akcionářů odpovídá součtu příspěvků 

akcií. Společnost je odpovědná pouze věřitelům za korporátní dluhy. 

Aktiengesellschaft (AG) – Akciová společnost 

Akciová společnost (AG) je společnost s vlastní právní subjektivitou. Za závazky 

vůči věřitelům jsou odpovědná pouze korporátní aktiva, kde je kapitál rozdělený na 

akcie. Tím, že společnost zvolí AG jako svou formu,  může podnik získat velké 

množství peněz potřebným k vedení velké moderní společnosti. Vzhledem k tomu, 

že akcionáři neuskutečňují žádné další závazky při nákupu, může AG oslovit širo-

kou veřejnost na všeobecném kapitálovém trhu. Snadné přiřazení akcií je taktéž 

charakteristické v případě podniků kótovaných na burze prostřednictvím těchto 

společností. AG je preferovaná korporátní forma pro velké podniky. Po změně 

německého zákona o akciových společnostech v roce 1994 byly některé formální 

směrnice zjednodušeny pro akciové společnosti. (například rodinné společnosti). 

Jednočlenný základ je nyní přípustný. Tímto způsobem se tato forma stala atrak-

tivní pro malé a střední podniky označující se “malá akciová společnost”. 

AG musí být zapsána do obchodního rejstříku. Při registraci vzniká jako sa-

mostatná právnická osoba. Zápis do obchodního rejstříku musí být podán u míst-

ního příslušného soudu všemi zakladateli, členy představenstva a dozorčí rady.          

Podepisování jména společnosti musí být ověřeno notářem. To může být pro-

vedeno pouze tehdy, pokud byla požadovaná částka řádně uhrazena za každou 

akcii a nakonec je k dispozici představenstvu. Notář předkládá žádost příslušnému 

rejstříkovému soudu  v elektronické podobě. 

 

Obecné partnerství (oHG) 

OHG je korporátní forma, jejíž účel je zaměřen na provozování obchodní nebo 

sdružené společnosti, ve které jsou všichni partneři vůči věřitelům odpovědni bez 

omezení. Je vhodný zvláště pro menší a střední firmy. 
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Podle německého obchodního zákoníku (HGB) jsou podniky vykonávající typické 

obchodní činnosti považovány za obchodní společnosti (dříve: základní komerční 

obchody) 

např. velkoobchod a maloobchod, zpracovatelský průmysl, bankovnictví a po-

jišťovnictví, doprava, obchodní zástupci atd. Lidé, kteří provozují řemesla nebo 

jakýkoli jiný druh průmyslových podniků.  

Zákon oHG byl upraven v §§ 105-160 Německého Obchodního Zákoníku (HGB). 

Jako doplněk platí směrnice o základní formě společností, Občanské právo (GbR) 

(§§ 705-740 BGB). Z pohledu korporátní formy lze oHG považovat za zvláštní 

formu GbR pro obchodní společnost s komerčním rozsahem podnikání. 

OHG je partnerství. Odlišně od kapitálové společnosti se zaměřuje na osobní 

závazek partnerů místo kapitálu. Většinou využívají vlastní pracovní sílu, která 

vytváří určitou osobní vazbu na podnikové výsledky. Formování partnerství 

nezávisí na určitém minimálním kapitálu. 

Offene Handelsgesellschaft (OHG)  

(Generální partnerství)  

Narozdíl od společností GmbH a AG mají společníci OHG neomezenou od-

povědnost. Každý společník je ze zákona povinen se aktivně podílet na podnikání 

(Gesellschaftsvertrag) pokud to není nastaveno jinak. OHG může žalovat, nebo být 

žalován u soudu. U vnitřních záležitostí společnosti by rozhodnutí měla probíhat 

jednomyslně, avšak různé články v partnerství obvykle umožňují rozhodnutí většiny. 

Kommanditgesellschaft (KG)  

(Omezené partnerství)  

Jedná se v zásadě o partnerství, ale představuje omezení odpovědnosti některých 

společníků. KG nese dva typy společníků: 1) generálního společníka (Komplemen-

tär), který má neomezenou odpovědnost vztahující se na jeho osobní majetek, 2)   

omezeného společníka (Kommanditist), jehož odpovědnost se vztahuje pouze na 

jeho nominální podíly ve společnosti. 

 

GmbH & Co. KG  

(Komanditní společnost s ručením omezeným jako generálním partnerem)  



39 | P a g e  
 

Spojení společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti probíhá tak, že 

vznikne jediný generální společník. Nachází se zde omezené partnerství společníků 

jako v KG, kteří jsou odpovědní pouze v rozsahu svých registrovaných podílů. 

Zweigniederlassung  

(Pobočka)  

Jedná se spíše o podřízenou podnikatelskou sféru, závislou na všech aspektech v 

hlavní central, která je taktéž zodpovědná za centrální správu.  

Rozdíl mezi dceřinou společností a pobočkou je důležitý, protože určuje, zda je třeba 

provést zápis do Obchodního rejstříku. Rozlišení je také relevantní při určování 

místa skutečného podnikání z hlediska německého daňového práva. 

 

3. Speciální formy v podobě společností 

Partnerské společnosti 

Právní formu partnerské společnosti mohou volit pouze nezávislí pracovníci, např. 

lékaři nebo právníci. Spolu s majetkem jsou partneři také osobně odpovědní 

věřitelům za závazky společníků. Mohou však omezit svou odpovědnost za nároky 

na náhradu škody z důvodu vadného výkonu povolání (také s využitím obecných 

obchodních podmínek) společníkovi, který má poskytovat odbornou službu v rámci 

partnerství, nebo je řídit a sledovat pod svou odpovědností.  

Zákon o partnerských společnostech byl v zákoně o Obchodních společnostech jen 

velmi stručně upraven. V důsledku možnosti založit společnost se zájmem o tuto 

formu se pro některé nezávislé pracovníky snížil. Partnerské společnosti musí být 

zapsány do rejstříku partnerství u místního soudu. 

 

Tiché partnerství 

Tiché partnerství je obchodní partnerství, v němž někdo získává účast v obchodní 

činnosti někoho jiného s majetkovým příspěvkem, což je následně přiděleno druhé 

osobě na podíl na zisku §§ 230 a násl.., Německého Obchodního zákoníku. Tiché 

partnerství není rozpoznatelné navenek, tichý společník neprovádí žádnou obchodní 

registraci. 

Pouze majitel (nikoliv tichý společník) má nárok a povinnost v obchodování s třetími 

stranami. Práva tichého společníka jsou omezena, neboť v zasádě může požadovat 



40 | P a g e  
 

pouze písemné oznámení o roční účetní uzávěrce a nebo nahlédnout do knih a doku-

mentů, aby ověřil jejich správnost.  

Tichý partner se podílí na ziscích a ztrátách. Narozdíl od účasti na zisku, která je 

povinná, může být vyloučena účast na ztrátách. Po zrušení společnosti má tichý 

společník nárok na vyplacení jeho úvěru. Pasivní zůstatek nezavádí platbu jako pov-

innost, ale stává se irelevantním. Pokud existuje odchylka od zákonného (typického) 

nařízení, je to otázka atypického tichého partnerství. Příkladem je, pokud je tichému 

partnerovi uděleno více kontrolních práv, nebo se účastní    managementu atd. 

 

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EEIG)  

EEIG je společná korporátní forma evropského práva. Usnadňuje přeshraniční spo-

lupráci a podporuje domácí trh. EEIG musí být složeno nejméně ze dvou účastníků 

a nejméně dva členové musí mít sídlo v různých členských státech. 

Samotné EEIG nesmí usilovat o hospodářské účely a dosahovat zisku. Je omezeno 

na podporu ekonomických cílů svých členů, což často činí tuto právní formu     ne-

oblíbenou. 

Sjednaná forma je platná bez formalit. Jelikož však musí být uložena v obchodním 

rejstříku a musí obsahovat určité informace podle směrnice o EEIG, je písemná 

forma nezbytná. Dalším předpokladem pro založení v Německu je zápis EEIG do 

obchodního rejstříku. 

Členové EEIG jsou odpovědní za své závazky bez omezení. Narozdíl od oHG je 

však odpovědnost členů vedlejší. Věřitelé mohou vůči členům uplatnit nároky pouze 

v případě, že požádali o platbu od společnosti, a ta nebyla provedena v přiměřené 

lhůtě. 
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Malé a střední podniky SMEs 

Většina podnikání 

v Německu, narozdíl od 

jiných průmyslových zemí, 

je vedena malými a 

středními podniky   

(Mittelstand)                                    

V jednom z nejnovějších 

seznamů Business Week 

ohledně tisíce největších 

firem bylo uvedeno, že 345 

jich bylo japonských a 353 

amerických. 

Pouze 30 z těchto největších společností bylo německých, což znamená, že        Mit-

telstand je motorem německé ekonomiky. Firmy Mittelstandu jsou často    rodinné 

společnosti se svým zakladatelem či manažerem. Mají dobrovolný postoj vůči svým 

zaměstnancům, kteří jsou kvalifikováni a motivováni. V minulosti byla většina spo-

lečností Mittelstand prováděna lokálně a vztahy se zákazníky byly blízké. Úspěch 

trhu byl spíše založen na kvalitě, než na ceně. 

Koncept Mittelstandu se vzdaluje až do středověku a je spojen s dlouho řemeslnou 

tradicí. Dnes je jedním ze základů střední třídy a důvodem, proč je výraz “Vyrobeno 

v Německu” charakteristickým znakem kvality již déle než staletí. 

Kvůli chybějící definici pojmu “Mittelstand” je těžké prokázat jeho statistický vý-

znam. Firma s méně než 500 zaměstnanci s ročním obratem 500 milionů Euro nebo 

méně je považována za uspokojivou definici. Odhaduje se, že se v Německu nachází 

3,3 milionu firem Mittelstandu, které produkují 57 procent hrubého domácího pro-

duktu. Zaměstnávají 70 procent pracovní síly a školí 80 procent učedníků.  

Firmy Mittelstand se obvykle soustředí na průmysl, obchod, kvalifikované profese a 

odvětví služeb jako jsou výstavby, doprava, hotelnictví a restaurace. 
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4. Povinnosti a práva 

Pro mnoho lidí je založení společnosti novou zkušeností a existuje mnoho 

věcí, které je třeba udělat. Koneckonců, společnost by měla být umístěna na 

vhodné internetové adrese. Název společnosti by měl být jasný a             jed-

noznačný. Značka ochrany produktů a služeb zajišťuje pro firmy svou     po-

zici na trhu. Nesmíte však zapomenout, že pokud založíte společnost, musíte 

být opatrní, abyste neporušovali stávající práva duševního           vlastnictví. 

 

Antitrustové a soutěžní právo v Německu 

Pro podnikání v Německu existuje Německý Antimonopolní zákon , t.j. Zákon o 

omezování hospodářské soutěže (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - 

GWB) a antitrustové právo EC, t.j. články 81 a 82; smlouvy EEC; nařízení o kontrole 

spojování podniků, mají v praxi téměř stejný význam. Německý Spolkový kartelový 

úřad (Bundeskartellamt) prosazuje německé i evropské antitrustové právo. Německé 

antitrustové právo je navíc prosazováno státními antitrustovými úřady. 

(Landeskartellbehörden), zatímco protiprofesní právo EC je prosazováno komisí. 

Nekalé obchodní praktiky se řídí zákonem o neférové soutěži (Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb - UWG). V praxi většina případů spadá pod obecný zákaz§ 

1 UWG a podléhá judikatuře. § 1 UWG stanoví, že každý, kdož v obchodním styku 

pro účely hospodářské soutěže jedná protizákonně, je předmětem žaloby na soudní 

opatření nebo na náhradu škody. UWG je vynucováno soukromými stranami, 

zejména konkurenty a soukromými spotřebitelskými organizacemi před soudy, ale 

obecně ne vládnímy orgány. 

http://www.nonprofit-management.de/gesetze/uwg/0f.htm
http://www.nonprofit-management.de/gesetze/uwg/0f.htm
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Práva duševního vlastnictví v Německu 

Patenty podléhají Patentovému zákonu(Patentgesetz) a jsou vydávány na základě 

nařízení německého úřadu pro patenty a ochranné známky umístěného v 

Mnichově, zapsaného do patentového rejstříku a vyhlášeného v Uředním věstníku 

patentového úřadu. Postup při vydávání patentu podléhá poplatku. Pouze nové 

vynálezy umožňující komerční využití mohou být patentovány. Pouze původní ža-

datel (s výjimkou předchozího uplatnění vynálezu v Pařížské úmluvě na ochranu 

průmyslového vlastnictví) má právo na udělení patentu. Cizinci mohou požádat o 

patent za stejných podmínek jako němečtí státní příslušníci. Ochrana je poskyto-

vána po dobu 20 let od registrace. Držitel patentu nebo v případě výhradní licenční  

smlouvy může požádat o soudní příkaz proti jakémukoli nezákonnému použití pa-

tentovaného vynálezu třetími osobami. Toto “prevenční právo” poskytuje dočas-

nou ochranu a je účinné, jakmile je patentová registrace oznámena            Paten-

tovým úřadem. 
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Kvíz 

• Jaké jsou typy společností v Německu? 

• Jaké znáte speciální formy německých společností? 

• Co znamená EEIG? 

• Jaké jsou nejčastější typy německého podnikání? 

• Kdy byl aktualizován „Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch“? 
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2. 

Kapitola 5 

Důležité aspekty občanského a veřejného práva 
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Co se naučíte: 

Získáte přehled o důležitých aspektech práva manželů a rozvodového práva. 

Seznámíte se s předpisy o nájemních smlouvách a pořízení nemovitostí. 

Porozumíte různým typům daňové povinnosti. 

 

Příběh 

Ralf a Herta přemýšlejí o svatbě, ale bojí se, protože jejich dřívější 

manželství byla nešťastná. Oba byli legálně rozvedeni v Nizozemí. Nyní 

musí předložit dokumenty potvrzující právní platnost rozvodu          

matričnímu úřadu v Německu. Jelikož jsou oba členy katolické církve, 

měli dva obřady. První, kdy se vzali na matričním úřadě a druhý v 

kostele.  

Úvod: Rodinné právo je soustředěno v Německém občanském zákoníku. Ten 

jasně uvádí předpisy týkající se nesezdaného soužití - partnerství, stejně jako 

předpisy týkající se socializace a vzdělávání dětí. 

1. Právoplatný sňatek a rozvod  

Sňatky i partnerství jsou považovány za právní svazky nebo "právně závazné 
smlouvy" mezi zúčastněnými osobami. Zatímco občanská partnerství byla v roce 
2001 legálně uznána (a “vydláždila cestu” pro svazky osob stejného pohlaví), 
manželství je již tradičně chráněno ústavou. Každý, kdo se v Německu oženil nebo 
vstoupil do občanského partnerství, se musí nejprve fyzicky objevit na Standesamtu 
na občanský obřad. To je vlastně vše, co je potřeba, a velká většina párů nepokračuje 
dál. Páry, které plánují uzavřít manželství nebo uzavřít občanské partnerství v 
Německu, by měly začít co nejdříve s právními formálními úkony. Nestačí pouze o 
pár měsíců dříve. Věci lze obvykle vyřídit rychle, ale řada právních otázek, zejména 
předchozích sňatků, může způsobit potíže (Sesta 2016). 

Kdy se manželství stane platným? 

V Německu musí být platné manželství vykonáno na matričním úřadě (Standesamt) 
bez ohledu na to, zda se jedná o “náboženskou” svatbu. V Německu existuje ze 
zákona svoboda náboženství. To znamená, že jednotlivci si mohou vybrat, zda chtějí 
být oddáni na úřadě a nebo i jako věřící.  

Prvním místem, které by jste měli navštívit, pokud se rozhodnete vstoupit do svazku 
manželského, jsou vaše místní velvyslanectví nebo konzulát a matriční úřad 
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(Standesamt). Zde se můžete zeptat, jaká dokumentace je potřebná. Požadavky se 
mohou v jednotlivých regionech lišit a mohou zde existovat další zvláštní požadavky 
v závislosti na státní příslušnosti, předchozím rodinném stavu a dalších okolnostech 
jednoho nebo obou partnerů (Münder / Ernst 2009). 

 

Jaké dokumenty jsou potřeba? 

• Platný cestovní pas 

• Rodný list 

• Důkaz o minimálně 21 dnech nepřetržitého pobytu v Německu (může jít o 
registrační osvědčení vydané místním úřadem) 

• Doklad o svobodném stavu  

• Rodné listy dětí (pokud -v tu dobu stale nesezdaný- pár nějaké má) 

• Vyplněný formulář a dotazník vyžadovaný matričním úřadem 

Je možné, že jeden z partnerů nebo oba partneři budou muset v závis-
losti na konkrétních okolnostech a požadavcích místního úřadu prokázat 
následující: 

• Certifikát dokazující, že ve sňatku nebrání žádné překážky 
(Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis) 

• Osvědčení z předchozího (předchozích) manželství 
• Finanční výkaz 

Osoby, které byly sezdané již dříve musí předložit buďto úmrtní listinu svého 
bývalého partnera a nebo důkaz o platném rozvodu předchozího manželství. V 
prvním případě se s problémy nesetkáte; kámen úrazu, na kterém ztroskotalo již 
mnoho sňatků je právě druhý případ. Jednoduchý doklad o rozvodu od amerického 
či britského soudu většinou nestačí. Pravděpodobně bude muset být nadále 
dokázáno, že tyto doklady o rozvodu již nemohou být zpochybněny. Obvykle je 
nezbytné tedy požádat právě u těchto soudů o vyjádření ohledně garance rozvodu.  
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Mohou být požadovány také ověřené překlady dokumentů jiných než německých 
jazyků a datum vydání mnoha dokumentů by nemělo být starší než šest měsíců. 

Je-li jeden z partnerů cizinec, mohou být dokumenty zaslány vyššímu krajskému 
soudu za účelem ověření právního postavení této osoby (Münder / Ernst 2009). 

Ačkoli ještě nejde o manželský pár, ti, kteří se chtějí jednoho dne vrátit do své vlasti, 
by mohli uvažovat o právním postavení svého partnera. Mohla by existovat nějaká 
zábrana, jako je státní příslušnost, trestní rejstřík nebo zdravotní stav, díky které váš 
partner nebude smět doprovázet. Se všemi emigračními záležitostmi vám pak může 
pomoct vase velvyslanectví či konzultát. Je také dobré zkontrolovat, zda manželství 
v Německu bude uznáno i ve vaší zemi. 

Právní rozdíly mezi manželstvím a partnerstvím 

Ačkoli je proces vstupu do platného sňatku i partnerství stejný, jsou zde stále některé 
právní rozdíly mezi oběma svazky.  

Právní spojení mezi partnery stejného pohlaví přiznává mnoho právních ochran (a 
povinností), které uzavírá manželství ve věcech týkajících se nájemních a dědických 
práv; základ pro získání povolení k pobytu, jestliže jeden z partnerů je cizincem; 
přijetí jména partnera; povinnost finančně podpořit partnera a vypořádat se v 
případě, že se partneři oddělí. V ostatních letech byla rozšířena i další práva na páry 
stejného pohlaví: pozůstalostní důchod, ochrana před svědčení proti partnerovi na 
soudu a schopnost osvojit si biologické děti partnera (Sesta 2016). 
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V současné době existují určité rozdíly v tom, jak se daňový system vztahuje na páry 
stejného pohlaví a jak jsou dědické daně zdaněny. Ale tyto otázky jsou na soudech a 
mohou být vyřešeny brzy. Je třeba podotknout, že sňatky stejného pohlaví, které 
jsou oficiálně uznané v jiných zemích, jsou v Německu rovněž uznávány jako právní 
partnerství – právní vztah. 

Právní důsledky 

Pokud jste cizinec, který se oženil s německým občanem, může to ovlivnit váš 

pobyt. Pokud ještě v zemi nežijete, budete si nejspíš muset požádat o zvláštní 

vízum. Občané, kteří nepozází z nějakého ze států EU, nemohou vstoupit do země 

na vízum pro návštěvníky, pokud se v Německu chystají vstoupit do svazku. Poža-

dované německé vízum obvykle platí po dobu tří až šesti měsíců (Baumann 2017). 

Jakmile jste ženatý s německým státním příslušníkem, máte obvykle nárok na pov-

olení k pobytu. Sňatek s německým státním příslušníkem nevede automaticky k 

německému občanství. V závislosti na vašem občanství můžete požádat o naturali-

zaci později. 

 

 

 

 

Finanční důsledky, dle Německého Občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) 

• Finanční podpora během manželství (“Familienunterhalt”) 

Podle německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) jsou 

manželé v Německu povinni navzájem se podporovat, zatímco manželství 

přetrvává. 

• Přispívání na domácnost (“Haushaltsgeld”) 

Součástí rodinného hospodaření je příspěvek na domácnost. Každý z 

manželů musí podporovat ostatní (a děti), aby uspokojili základní potřeby 

(ubytování, jídlo, oblečení, zdravotní péče, zdravotní a důchodové pojištění) 

bez ohledu na to, jak dlouho jsou ženatí. Pokud je jeden z manželů 

nezaměstnaný, je povinen starat se o domácnost. 
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2. Nařízení pro rozvod a odloučení 
Příklad pro výpočet doby trvání manželství: doba manželství se vztahuje na období mezi 

sňatkem a žádostí o rozvod. Není pak už důležité, jak dlouho spolu lidé předtím nebo 

poté žili. (Baumann 2017)  

V Německu může manželský pár obecně podat žádost o rozvod pouze tehdy, pokud 

byl manželský pár oddělený nejméně o jeden rok dříve ("Rok odloučení", "Tren-

nungsjahr"). 

 (Baumann 2017). 

Během této doby odloučení jsou manželé právně povinni navzájem vyplácet 

manželskou podporu, opět ve vztahu k vlastním prostředkům a vlastní schopnosti 

pracovat a vydělat peníze.  
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Pokud jeden z manželů nechce rozvod, není schopen ho zastavit.  Po třech letech 

odloučení je manželství obecně považováno za "neodvratně rozbité".  

Manželé nejsou automaticky povinni vyplácet manželskou podporu v roce od-

loučení. Proto manželka musí tedy nárok na manželskou podporu od manžela náro-

kovat.  

Obecně platí, že manžel(ka) s nižšími příjmy má nárok na manželskou podporu v 

průběhu roku odloučení.  

Po rozvodu mohou být manželé povinni platit post-manželské podpory.  

Vzhledem k tomu, že se tato povinnost se liší od povinnosti vyplácet manželskou 

podporu v průběhu roku odloučení, musí nový nárok podat manžel, který ji potře-

buje.  

Po rozvodu se však obecně uplatňuje zásada osobní odpovědnosti.  V posledních 

letech se soudy v Německu staly velmi přísnými při uplatňování zásady osobní od-

povědnosti.  Takže každý z manželů je obecně zodpovědný za vlastní výživu a 

nemůže se dlouho spoléhat na manželské platby.  

V mnoha situacích však stále existuje šance na získání post-manželské podpory.  

 

Odškodnění za zvýšení společného majetku ("Zugewinnausgleich")  

Není-li žádná notářsky uzavřená manželská smlouva, má každá strana po ukončení 

rozvodu nárok na náhradu poloviny kapitálové hodnoty majetku, který manželé zís-

kali během manželství.  

Tento postup se nazývá „Zugewinnausgleichsverfahren“. „Zugewinn“ (zisk) je po-

zitivní rozdíl (zisk) mezi hodnotou majetku každého manžela před svatbou a na 

konci manželství.  
   

 

 

3. Sociální zabezpečení  
Účast v německém systému sociálního zabezpečení je z velké části povinná.  

Příspěvky jsou založeny na vašem příjmu a jsou automaticky odečteny z vašeho 

hrubého platu, pokud jste zaměstnanec.  Většina osob samostatně výdělečně činných 

musí také finančně přispívat na různé pojišťovací fondy.  Samozřejmě, téměř každý 

má nárok na sociální dávky.  U méně vážných onemocnění, jako je například 
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nachlazení nebo bolesti hlavy, si můžete koupit léky přímo z lékárny.  Lidé, kteří tam 

pracují, vám mohou také poradit.  

 

Návštěva lékaře  

Pokud jste vážně nemocní a chtěli byste jít k lékaři, musíte nejprve navštívit Sozial-

amt (oddělení sociálních služeb), kde získáte speciální Krankenschein (certifikát 

zdravotního pojištění).  Pak můžete jít k lékaři s tímto certifikátem.  Sozialamt 

(oddělení sociálních služeb) platí za návštěvu lékaře a léky.  Abyste získali silnější lék, 

lékař vám poskytne Rezept (předpis), který pak přinesete do lékárny.  

Například expat rodiny v Německu mohou požádat o příspěvek na děti (Kindergeld) 

od vlády. Pokud akumulují důchodové dávky tím, že pracují v Německu po delší 

dobu, mohou je získat v případě, že odcházejí do důchodu v zahraničí.  Obecně 

řečeno, kdo přispívá k německému systému dávek, získává finanční výhody, alespoň 

po určité době čekání.  
  

Různé typy sociálního zabezpečení  

Německý systém sociálního zabezpečení je organizován poněkud náhodným způs-

obem.  Systém sociálního zabezpečení samozřejmě nebyl navržen z ničeho, ale rostl 

po dobu více než 125 let.  Obecně platí, že existují tři kategorie příspěvkových fondů: 

finanční prostředky vyplácené výhradně zaměstnavatelem, sociální fondy kde 

zaměstnavatel a zaměstnanec sdílejí náklady a daňové výhody.  

  

Výhody financované zaměstnavatelem  

Nejdůležitějším fondem v této kategorii je pracovní úrazové pojištění (Unfallversi-

cherung).  Pokrytí se týká pracovních nemocí a nehod, ke kterým může dojít při cestě 

do práce nebo z práce.  Všechna následná zdravotní postižení jsou však pokryta 

samostatným fondem (Münder/Ernst 2009).  

  

Výhody sdílené zaměstnavateli a zaměstnanci  

Nejdražší části německého systému, zdravotní péče a důchodového pojištění (Ren-

tenversicherung) se značným finančním zatížením jsou sdíleny mezi zaměstnavate-

lem a zaměstnancem.  Všichni zaměstnanci přispívají 9,45% svého hrubého příjmu 

do důchodového a penzijního fondu. Poté následuje zdravotní pojištění s 7,3% a 

ošetřovatelská péče s 1,025%.  Váš zaměstnavatel přispívá zhruba stejnou částkou.  

Pokud nejste samostatně výdělečně činní, tyto příspěvky na sociální zabezpečení jsou 

automaticky odečteny z vašeho platu nebo mzdy každý měsíc.  Částka, která byla 

odečtena z vaší hrubé mzdy, bude zaznamenána na výplatní listině.  V závislosti na 

tom, jak dlouho přispíváte do fondu, měli byste při odchodu do důchodu dostat až 
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67% svého průměrného čistého příjmu jako důchod.  Právní odchod do důchodu v 

Německu je nyní 67 let.  

Vzhledem k tomu, že téma zdravotního pojištění (včetně ošetřovatelské péče pro 

seniory) je složité, rádi bychom vás odkazovali na článek o zdravotním pojištění v 

Německu.  

Pojištění v nezaměstnanosti v Německu  

Sociální zabezpečení v Německu také stanoví pojištění v nezaměstnanosti (Arbeits-

losenversicherung), pro které zaměstnavatel i zaměstnanec přispívají 1,5% hrubého 

platu zaměstnance.  Odškodnění v nezaměstnanosti je kombinací příspěvku na živ-

obytí a nároky založených na příspěvcích.  Obdržíte asi 60% svého předchozího 

čistého příjmu po dobu šesti až 24 měsíců nezaměstnanosti.  

Po tomto období až dvou let obdrží každý pomoc na sociální zabezpečení (ALG II 

nebo Hartz IV, jak je všeobecněji známější), což je standardní příspěvek na  

živobytí.  Podmínkou pro získání tohoto příspěvku je vaše ochota přijmout všechny 

pracovní nabídky, a to i ty, které jsou málo placené, nebo podřadné.  Hartz IV od 

svého uvedení v roce 2005 shledal hodně kritiky a vyvolal spoustu debat.  

Výhody sociálního zabezpečení pro rodiny  

Nejdůležitějšími dávkami financovanými z daní v rámci německého systému 

sociálního zabezpečení jsou přídavky na děti (Kindergeld), dávky v mateřství (Mut-

terschaftsgeld) a studentské půjčky na univerzity v Německu (Bafög).  

Příspěvek na děti je v zájmu expat rodin.  Po bydlení v Německu po dobu 12 měsíců 

může každý žadatel o ně požádat v místním pracovním úřadě (Arbeitsamt).  Rodiče 

obdrží za každé dítě od 184 EUR do 215 EUR za měsíc.  Dokonce i děti ve věku od 

18 do 25 let mohou tento druh příspěvku dostávat, pokud navštěvují školu nebo 

univerzitu.  Chcete-li požádat o příspěvek na dítě, potřebujete vaše povolení k po-

bytu, místní registrační osvědčení, žádostní formulář a rodné listy vašich dětí.  

Německo má mnoho zákonů na ochranu těhotných žen a nových matek.  

Očekávající matky mají právo dočasně zůstat doma z práce po dobu šesti týdnů před 

porodem. Mají zakázáno pracovat po dobu osmi týdnů po porodu.  (Pokud máte 

dvojčata nebo pokud se vaše dítě narodilo předčasně, můžete zůstat doma tři měsíce 

po porodu.) Očekávající matka musí pouze informovat svého zaměstnavatele a 

dostane placenou mateřskou dovolenou.  
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 3. Daňové povinnosti  

Německo vybírá daň z příjmu fyzických osob.  Daň z příjmů je roční daň up-

latňovaná na příjmy získány v kalendářním roce (období pro posouzení) od:  

• Zemědělství a lesnictví  

• Obchodních operací  

• Samostatně výdělečných činností*  

• Závislých činností  

• Kapitálových aktiv  

• Pronájmů a leasingů,  

• Ostatní příjmy uvedené v § 22 německého zákona o daních z příjmů (EStG) 

(např. příjmy z důchodu čerpané ze zákonného důchodového pojištění nebo 

příjmy ze soukromého prodeje)  

*) samostatně výdělečné činnosti/závislé činnosti podle § 2 odst. 1 německého zá-

kona o daních z příjmů (EStG)  

 

 

Německý zákon o daních z příjmů rozlišuje dva typy daňových povinností: plný zá-
vazek daně z příjmu a částečné osvobození od daně z příjmů.  
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Na konci kalendářního roku máte možnost požádat daňový úřad o úpravu daně z 
příjmů v místě svého bydliště, takže vám může být vrácena část daní, kterou jste 
zaplatili.  Podání daňového přiznání je povinné.  

Další informace získáte od daňového poradce.  Budete muset za to zaplatit, ale 
daňový poradce vám může pomoci vytvořit daňové přiznání.  

Plná daňová povinnost v Německu  

Pokud máte své hlavní bydliště v Německu, máte zde povinnost platit daň z příjmů.  

To znamená, že veškeré vaše příjmy, bez ohledu na to, zda jste si je vydělali v Ně-

mecku a/nebo v zahraničí, musí být zdaněny v Německu (princip globálního pří-

jmu).  

Když se přestěhujete do Německa z profesních důvodů, možná vás překvapí, až se 

podíváte na svoji první výplatní listinu: váš hrubý měsíční příjem a čistá mzda, kterou 

skutečně obdržíte, se často značně liší.  Například v roce 2012 by bezdětný, jediný, 

37letý expat zaměstnanec žijící v západním Německu získal hrubý plat 5 000€ mě-

síčně;  ale dostal by zpět jen asi 2,875€ po zaplacení daní. Tento rozdíl však není 

způsoben pouze zdaněním: některé příspěvky do systémů sociálního zabezpečení 

jsou přímo odečteny z většiny platů zaměstnanců v Německu.  Země má stále po-

měrně rozsáhlý sociální stát, ačkoli nedávné reformy snižující náklady i výhody vy-

volaly v médiích různé rozptýlené debaty.  Německý systém sociálního zabezpečení 

i místní daně někdy zahrnují docela dost byrokracie.  Máte-li štěstí, finanční výhody 

převáží nad potížemi, které mohou přinést.  

Kromě Lohnsteuer musíte zaplatit tzv. Solidární příplatek (5,5% vaší daně z příjmů) 

i církevní daň (Kirchensteuer).  Druhý druh daně v Německu se však použije pouze 

tehdy, jste-li registrovaným členem katolického nebo luteránsko-protestantského 

náboženství v Německu.  

Informace o zaměstnancích, které se týkají daní, jako je jejich počet dětí nebo jejich 

náboženská příslušnost, jsou evidovány v elektronické daňové kartě (elektronische 

Lohnsteuerkarte). Potřebujete pouze poskytnout Vašemu zaměstnavateli vaše 

daňové identifikační číslo a datum narození a poté mohou získat přístup k veškerým 

vaším relevantním daňovým informacím od Federálního centrálního daňového 

úřadu (Bundeszentralamt für Steuern) a přidat vás do výplatní listiny společnosti.  
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Kvíz  

• Co znamená platné manželství v Německu?  

• Jaké jsou rozdíly mezi manželstvím a občanským partnerstvím?  

• Uveďte některé předpisy o rozvodu a oddělení  

• Jaké typy sociálního zabezpečení jsou v Německu?  

• Které akviziční možnosti jsou k dispozici v Německu?  

• Kde existují daňové povinnosti v Německu?  
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2.  

Kapitola 6  
Zákony o ochraně údajů  
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Příběh  

Herta a Ralf rádi nakupují on-line.  Ale stejně jako v jiných případech utrpěli 

kybernetický útok a ztratili peníze a některé osobní údaje.  Takže v budoucnu musí 

být více informovaní a pečlivější.  V sociálních sítích si někdy nejsou jisti, jaké údaje 

mohou být získány a jaké informace mohou být zveřejněny na internetu.  Když ještě 

pracovali, mohli se zúčastnit školení o ochraně osobních údajů v jejich společnosti.  

Společnosti se zejména zabývají ochranou údajů.  

  

Jaká je hlavní legislativa v oblasti ochrany údajů? 

V Německu se ochrana údajů řídí četnými zákony a předpisy, které lze rozdělit do 

následujících kategorií:  

• Spolková legislativa:  

 

o Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG)  

 

o Spolkové předpisy pro ochranu údajů, které upravují konkrétní ob-

lasti  

  

• Státní legislativa:  

o Úkony ochrany dat států 

o Státní předpisy o ochraně údajů, které upravují konkrétní oblasti  

 Při určování zákona nebo nařízení, které je třeba aplikovat, je třeba začít tím, že se 

zkoumá, zda jsou údaje zpracovány veřejnými nebo soukromými subjekty.  

Právní předpisy o ochraně údajů upravující soukromý sektor  

Obecné požadavky na ochranu údajů, které musí podniky v Německu splňovat, 
jsou stanoveny v zákoně o ochraně osobních údajů.  Anglickou verzi zákona lze 
nalézt na domovské stránce Spolkového komisaře pro ochranu údajů. 

Spolkový zákon o ochraně osobních údajů stanoví, že společnosti mohou zpraco-
vávat osobní údaje, pouze pokud  

 - zpracování údajů je dovoleno podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud  



59 | P a g e  
 

 - osoba, jejíž údaje mají být zpracovány, poskytla svůj souhlas.  

Kromě toho existují předpisy o ochraně údajů, které se vztahují na konkrétní ob-

lasti a které jsou obsaženy ve zvláštních zákonech.  Tyto zvláštní zákony mají před-

nost před obecnou legislativou.  Příklady zahrnují německý bankovní zákon a zá-

kon o praní peněz (prevence), zákon o telekomunikacích a nařízení o dohledu nad 

telekomunikačním sektorem.  

  

Právní předpisy o ochraně údajů upravující veřejný sektor 

  

Zákony a předpisy na ochranu údajů na státní úrovni stanoví právní požadavky, 

které musí být splněny pro veřejné orgány a jiné veřejné orgány v německém státě, 

aby mohly zpracovávat osobní údaje.  Stejně jako spolkový zákon, stanový zákon o 

ochraně údajů Severního Porýní-Vestfálska, že osobní údaje občana mohou být 

zpracovávány pouze v případě že,  

- zpracování údajů je dovoleno podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud  

- občan, jehož údaje mají být zpracovávány, dal svůj souhlas.  

Kromě obecných zákonů o ochraně údajů existují zvláštní zákony na státní i spol-
kové úrovni, které obsahují ustanovení o ochraně údajů, která upravují konkrétní 
oblasti.  Například zákon o Policii Severního Porýní-Vestfálska obsahuje zvláštní 
ustanovení týkající se zpracování údajů ze strany policejních služeb.  Veřejné or-
gány musí přednostně dodržovat ustanovení o ochraně údajů stanovená v zvlášt-
ních právních předpisech, která se na ně vztahují.  

Zpracování údajů spolkovými orgány a jinými spolkovými veřejnými orgány se řídí 
spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů.  Nicméně také na spolkové úrovni 
je zpracování osobních údajů stále více regulováno zvláštními právními předpisy.  
Například místní úřady práce, které se hlásí k spolkové agentuře práce, podléhají 
zvláštním předpisům, jako je 10. svazek kodexu sociálního práva.  

 Přehled BDSG  

•  První část (§ § 1-11): Obecná a běžná pravidla  

•  Druhá sekce (§ § 12-26): Zpracování dat ze strany veřejných orgánů  

•  Třetí oddíl (§ § 27-38a): Zpracování údajů neveřejnými subjekty a veřejnými 

soutěžními společnostmi  

•  Čtvrtý oddíl (§ § 39-42): Zvláštní ustanovení  
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•  Pátá sekce (§ § 43-44): Trestní a občanské ustanovení o penaltách 

•  Šestý oddíl (§ § 45-46): Přechodná ustanovení  

Zákon o ochraně údajů (2017)  

Dne 27. dubna 2017 přijal německý parlament zcela nový spolkový zákon o ochraně 

osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG).  Nový BDSG nahrazuje starý 

BDSG, který byl v platnosti již 40 let.  Nový BDSG přizpůsobí německé právo usta-

novením obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).  Nový BDSG bude nyní 

základem pro přizpůsobení německých aktů GDPR.  Další akty týkající se zvláštních 

zpracovatelských situací, jako je ochrana údajů v oblasti sociálního zabezpečení, bu-

dou pravděpodobně následovat  

  

2. Důležité definice, které se týkají právních předpisů o ochraně údajů  

Osobní údaje: osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se osobních nebo 

hmotných okolností identifikované osoby  

To znamená…  

Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.  

Tyto údaje musí být zpracovány spravedlivě ke stanoveným účelům a na základě 

souhlasu dotyčné osoby nebo jiného základu stanoveného zákonem.  Každý má 

právo na přístup ke shromážděným údajům, které se ho týkají, a právo na jejich 

opravu.  Dodržování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislým orgánem.  

-> Článek 8 Listina základních práv Evropské unie  

Typy osobních údajů  

Osobní údaje znamenají všechna data, která poskytují informace o osobních vzta-
zích nebo o skutečnostech týkajících se identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osoby.  Obsahují:  

• Osobní vztahy: jméno, adresa, povolání, e-mail, adresa IP nebo osobní číslo  

• Faktické okolnosti: příjmy, daně, vlastnictví  

• Zvláštní druh osobních údajů: rasový nebo etnický původ, politické názory, 
náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organiza-
cích, zdraví nebo sexuální život.  Tyto údaje podléhají zvláštní ochraně.  

Chráněné osobní údaje nezahrnují anonymizovaná data, kde není identita osoby 
zřetelná.  Pseudonymizované údaje (kde je jméno osoby nahrazeno pseudonymem) 
jsou chráněné BDSG, protože údaje se vztahují k osobě, jejíž totožnost je zřetelná.  
BDSG neochrání data právnických osob, jako jsou korporace, i když některé soudy 
rozšířily ochranu právnických osob.  
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Zpracování dat: Právní výraz "zpracování údajů" spočívá zejména v shromažďování, 

uchovávání, úpravách a předávání osobních údajů.  Všechny způsoby využití dat 

jsou omezeny stejným způsobem.  Osobní údaje mohou být zpracovávány,  

• jestliže subjekt údajů jednoznačně dal svůj předchozí souhlas nebo  

• pokud je zpracování údajů povoleno podle zákonem stanovených výjimek 

týkajících se zpracování údajů.  

  

Výše uvedené požadavky na zpracování dat se stejným způsobem nevztahují na 

citlivé údaje.  Tyto údaje v zásadě nelze zpracovávat.  Odchylka je přípustná jen za 

velmi zvláštních okolností, např. s výslovným souhlasem dotyčného subjektu 

(týkající se zpracování citlivých údajů) nebo pokud je zpracování těchto údajů pov-

ěřeno německým pracovním právem.  
  

Jaké jsou klíčové zásady týkající se zpracování osobních údajů?  

•  Průhlednost  

•  Zákonné základy pro zpracování  

•  Omezení účelu 

•  Minimalizace dat  

•  Proporcionalita  

•  Zachování  

  

3. Základní principy  

Základní principy německé (a EU) ochrany údajů a bezpečnosti umožňují komplexní 

zhodnocení toho, co je třeba při používání osobních údajů posuzovat.  

• Osobní údaje musí být zpracovány spravedlivě a zákonně.  

• Osobní údaje musí být shromažďovány pro explicitní a legitimní účely a musí 

být používány odpovídajícím způsobem.  

• Osobní údaje musí být relevantní a ne nadměrné ve vztahu k oprávněnému 

účelu.  

• Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované.  

• Dotčená osoba (subjekt údajů) musí být schopna opravit, vymazat nebo 

zablokovat nesprávná data.  

• Osobní údaje nesmí být uchovávány déle, než je nutné.  

• Osobní údaje musí být chráněny vhodnými technickými a organizačními 

opatřeními proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování, náhodným 

ztrátám a zničení.  
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4. Přenos dat v rámci skupiny společností  

Společnosti ve skupině společností nejsou obecně privilegované.  Každá společnost 

je považována za samostatnou entitu.  

Předávání údajů z jedné společnosti do druhé v rámci skupiny společností se pov-

ažuje za přenos údajů v tom smyslu, že platí obecná omezení zpracování údajů.  

Výjimka založená na oprávněném zájmu zpracovatelského subjektu je často odůvod-

něna.  

V těchto případech je však nutné pro každý jednotlivý převod prokázat legitimní 

zájem.  Pokud například přenos dat v anonymizované podobě sloužil stejným způso-

bem, přenos osobních údajů již nemůže být předmětem oprávněného zájmu.  

Také, když se spoléhá na výjimku založenou na oprávněných zájmech, musí tento 

zájem převážit zájem o ochranu soukromí subjektu údajů.  
  

Kde mohu najít další informace?  

http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Aufenthalt/eAufenthaltstitel/Daten-

schutz/datenschutz-node.html 

  

  

  

Prameny  

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Hrsg.): BfDI-Info 1. Bundesda-
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Archiv německého práva: https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=712 
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1. 

Právní system Kypru 

 

Právní systém na Kypru je poměrně jedinečný; mohli bychom jej popsat jako 

různorodý právní systém. Důvodem pro toto označení je skutečnost, že místní 

soukromé právo je založeno na obvyklém/zvykovém právu, které byly 

kodifikovány v zákonech. Veřejné právo na Kypru je založeno na kontinentální 

tradici. Zákonodárství Kypru vykazuje poměrně výrazný nádech kolonialismu. To 

je dáno historicky, díky koloniálním vpádům do země. Jednak kvůli turecké 

okupaci zásadní části země a také kvůli dlouhým desetiletím politické 

pohotovosti/nouze na Kypru. Mentalita je zde tradičně nastavena se smyslem pro 

věčně trvající prozatímní řešení. Tyto faktory společně formovaly ohromně 

individuální mozaiku unikátního právního systému, který je zřídka kdy studován do 

hloubky ať už zvenčí nebo zevnitř1. 

 

                                                           
1. 1THE CONTRIBUTION OF MIXED LEGAL SYSTEMS TO EUROPEAN PRIVATE LAW (Jan Smits ed., Intersentia 2001); 

JAN SMITS, THE MAKING OF EUROPEAN PRIVATE LAW: TOWARD A IUS COMMUNE EUROPAEUM AS A MIXED 

LEGAL SYSTEM (Intersentia 2002). 
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Starověké časy 

Demonassa, která je podle zdejší mytologie považována za zákonodárkyni. V této 

době měla údajně ustanovit 3 zákony, které byly dobře známé všem ostatním 

Kypřanům. Byly to tyto: 

1. Ženě, která dosáhne dospělosti budou vyholeny vlasy a bude veřejně 

evidovaná jako provdaná prostitutka. 

2. Druhé právo, které ustanovila říkalo, že osoba, která spáchá sebevraždu 

nebude pohřbena. 

3. Třetí právo, které Demonassa ostavila bylo, že kdokoli se dopustí podřeže 

býka, bude popraven. 

Je zřejmé, že časy se změnily a s nimi I Kyperský právní system. Jak čas kvapil a 

další kolonialisté se střídali v okupaci Kypru, celý legální system se přetvořil. Tento 
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process mohl vest k jedinému – legální systém je ovlivněn různými kulturami a 

právem dřívějších místodržících. Tomu se budeme věnovat v následující kapitole. 

https://www.pinterest.co.uk/harpwiki/harps-in-4th-century-bce/?lp=true 

 

Od byzantské éry ke koloniální nadvládě 

Během byzantské éry byla v zemi dodržována také byzantská práva. Ta byla 

spadala pod Zasedací sbírku práva, uplatňovanou během nadvlády Franků (1192-

1489) a Benátského obodobí (1489).  Během 16. století se benátští snažili zavést 

svůj vlastní právní systém, nicméně během osmanského období v letech 1570-1878 

užívala většina obyvatel Kypru také osmanská práva2. 

V roce 1869 nabyl platnosti nový předpis, známý jako „Mejelle“ nebo také 

Občanský zákoník z 10. března 1869. „Mejelle“ byl založen na rozhodnutí dalších 

doporučeních (obiter dicta) Imámů. Všeobecně se text „Mejelle“ považoval za 

značně podobný «Χεττάγια» řídící indický režim.  

Osmanský obchodní zákoník také vtiskl podobu Napoleonskému zákoníku, který 

byl používán ve Francii a toho času také dalších územích v Evropě. Osmanský 

Trestní zákoník a Námořní zákoník byly v době své platnosti založeny na 

francouzském postihování těžkých zločinů a námořní zákony.  

                                                           
2. 2Savvides D, 'Cyprus ∙ The Current Legal And Policy Outlook Of Public Procurement And PPP In Cyprus' 

(2017) 12 European Procurement & Public Private Partnership Law Review 
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Na Kypru byla, až do roku 1878, aplikována i další osmanská ustanovení. Kromě 

jiných Zákoník o dědictví, Tiskařské právo, Zákoník o nemovitém majetku a 

Zákoník o dolech. Nicméně v roce 1878 Turkové podstoupili Kypr Velké Británii 

jako součást Dohody o obranném spojenectví, podepsané Tureckem a Velkou 

Británií 4. června 1878. Dohoda vznikla na tureckém předpokladu, že Rusko 

okupuje čím dál více teritorií, která jsou pro Turecko strategicky důležitá. Turecko 

žádalo pomoc od Velké Británie a jako výsledek bylo Kypr jak administrativně, tak 

držením předán Velké Británii. Předání bylo chápáno jako záloha na záložní 

rozpočet, který byl vypočítán jako 22.936 «πουγγία» kde «έκαστον πουγγίον = 500 

γρόσια».  

Vedení Kypru Velkou Británií měl být původně dočasné. Předpokládalo se, že až 

jednou Rusko opustí oblast Arménie, vedení a držení Kypru Velkou Británií vyprší 

a ostrov se opět vrátí do rukou Osmanů.  

 

Založení republiky 

Jak je objasněno výše, Kypr se stal britskou kolonií díky předchozí okupaci 

Tureckem a následným podstoupením ostrova Velké Británii. Vláda Britů na 

Kypru trvala 82 let, přesněji od roku 1878 do roku 1960, kdy národ vyhlásil svou 

nezávislost. Hlavní změny pro kyperský právní systém pod Britskou nadvládou 

bylo zavedení obecných právních principů, jmenovitě precedentu, ratio decendi 

(vysvětlení), a rovnosti. Právní akty, které Britové představili zahrnovaly trestní 
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právo. Představené zákony zahrnovaly britské trestní právo a přestupkové právo. 

Ke kyperskému právu přispěly velkým dílem i vlivné britské případy jako 

Donoghue v Stevenson ohedně činů z nedbalosti. Po vyhlášení nezávislosti v roce 

1960 zde byl silný tlak na udržení Anglického právního systému. Jako důkaz této 

snahy může sloužit skutečnost, že do Sbírky zákonů (14/60), sekce 29 (1)(b) byla 

přidána Ústava republiky Kypr a zákony, které článek 188 Ústavy ponechává 

v platnosti. Kyperské soudy také ponechávají v platnosti obecné právní principy a 

zásady rovnosti a Anglické zákony které byly uplatňovány na Kypru před rokem 

1960. Poslední známkou udržování předchozího práva jsou podnikatelské a 

sociální právní normy, které jsou prakticky neodlišitelné od zákonů Velké Británie3. 

Co se týče procedurální stránky, většina kyperských soudních procesů jsou 

inspirovány těmi ve Spojeném království, navíc mnohé ze zákonů jsou oficiálně 

přeloženy do angličtiny. Stejně jako Spojené království, Kypr dává právo na 

respektování všech práv zúčastněných a právo na odvolání. Díky popsanému 

procesu není respektování práv pouze v právním řádu, ale je obsaženo v podstatě 

celého nového státu – zajišťuje tak všem obyvatelům rovnoprávnost a veřejný 

proces před jejich spoluobčany. Stejně tak mají obžalovaní garantované právo být 

přítomni při procesu a být zastoupeni právníkem. Pokud si to dotyčný nemůže 

dovolit soukromého právního zástupce, je mu poskytnut právní zástupce na 

                                                           
3. 3The Mixed Legal System of the Republic of Cyprus, supra note 4, at 443-445. 
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veřejné náklady. V případě zájmu může obžalovaný zastupovat sám sebe a 

konfrontovat svědky během formálního soudního líčení.  

Stejně jako ve Velké Británii se soustava soudů dělí do různých úrovní a podle 

příslušnosti k dané úrovni soudy řeší také odpovídající druhy případů. Okresní 

soudy se zabývají nejčastěji trestními a občanskými spory, ale takovéto případy ale 

mohou být předány i k Nejvyššímu soudu, pokud je učiněno odvolání. Nejvyšší 

soud vykoná závěrečný rozsudek podle správního práva, dodržuje přitom French 

droit principy (French Droit Principles). Na této nejvyšší úrovni soudů se řeší i 

politické a bezpečnostní žaloby. 

Na rozdíl od anglického systému má kyperský právní systém ústavu sepsanou na 

základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Ústava je dále inspirována 

aplikací úmluvy ve Spojených státech a napříč Evropou.  

 

Zdroje Kyperského práva 

Kypr je považován za moderní republiku; proto jeho vlastní právo a právní systém 

není natolik rozvinutý, ale čerpá především z anglického práva. Podle Sbírky 

zákonů 1960 článek 29(1), jsou anglická práva zachována v kyperském právním 

systému od doby, kdy byla založena v roce 1960 republika. To znamená, že práva 
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na Kypru jsou z většiny vystavěna na britském právním systému. Tři hlavní oblasti 

práva na Kypru jsou4: 

1) Obecné právo 

Britský systém obecného práva je považován za bohatý soubor právních 

principů, které byly ovlivněny již římským právem, ale zachovaly si svou 

jedinečnost. Obecné právo je také chápáno jako poměrně laxní a díky své 

jednoduchosti snadno použitelné. 

2) Principy rovnosti 

Pravidla rovnosti představují jeden ze základních principů práv na Kypru a byla 

zakomponována do právního systému, aby vyplnila některé menší mezery 

v Obecném právu. Jsou známé také jako Maxima rovnosti, která posilují účel 

vytváření spravedlnosti ve společnosti. 

3) Statutární právo 

Statutární právo je založeno na legislativě ustanovené parlamentem. Díky tomu 

je kyperský právní systém oddělen od britského systému a je to také důvod proč 

je chápán v rámci Evropy jako obsáhlý a bohatý. 

                                                           
4. 44Krawietz W, Political And Legal System Of The Republic Of Cyprus (Duncker & Humblot GmbH 2003) 
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Administrace Kyperského právního systému 

Na první pohled by se administrace kyperského právního systému mohla zdát 

naprosto totožná s anglickým modelem. Jakkoli je současná struktura dědictvím 

předchozí koloniální zkušenosti a je silně ovlivněná sloučením dvou kyperských 

starých nejvyšších soudů, která se stala na základě nové ústavy. Soudní systém 

Kypru mnohdy vychází z obecné právní tradice a používá nástroje obecného práva 

včetně zdůvodnění (na druhou stranu tyto postupy jsou často bodem střetů mezi 

profesionálními právníky)5. Britské obecné právo a kyperské obecné právo jsou 

analogická v jejich používání procedurálního práva – dokonce i v oblastech, kde 

substantivní právo bylo téměř kompletně okopírováno z kontinentálního práva6. 

 

Soudní proces 

Kyperský právní systém sestává ze dvou typů soudů: 

❖ Nejvyšší soud 

❖ Podřízené soudy 

                                                           
5. 5THE CONTRIBUTION OF MIXED LEGAL SYSTEMS TO EUROPEAN PRIVATE LAW (Jan Smits ed., Intersentia 2001); 

JAN SMITS, THE MAKING OF EUROPEAN PRIVATE LAW: TOWARD A IUS COMMUNE EUROPAEUM AS A MIXED 

LEGAL SYSTEM (Intersentia 2002). 

6. 6Savvides D, 'Cyprus ∙ The Current Legal And Policy Outlook Of Public Procurement And PPP In Cyprus' (2017) 12 

European Procurement & Public Private Partnership Law Review 
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Kyperský Nejvyšší soud 

V roce 1964 byl Nejvyšší soud Kypru založen pod na základě předpisu soudního 

práva  Nejvyšší soud se skládá z 13 členů, kteří jsou vybráni jako „soudci vysokých 

profesionálních i morálních kvalit“. Tento soud má právo provádět jak původní, 

tak odvolací líčení občanských a trestních řízení. Kyperský Nejvyšší soud jedná 

s autoritami jako je Správní soud, Apelační soud, Námořní soud a samozřejmě 

Nejvyšší ústavní soud.  

Podřízené soudy 

Obecně jsou podřízené soudy nižšími soudními instancemi. Na Kypru funguje šest 

typů podřízených soudů 7: 

1. Okresní soudy 

Okresní soudy vykonávají praxi v obecném a trestním právu. Na Kypru je pět 

okresních soudů a v jejich obecné kompetenci je řešit veškeré úkony spojené 

s daným okresem konkrétního soudu. Okresní soudy mohou také přispívat 

k jakémukoli případu, který nebyl přímo svěřen jurisdikci Pracovních soudů, 

Rodinných soudů, Soudů na kontrolu nájmů nebo Nejvyššího soudu.  

2. Rodinné soudy 

                                                           
7. 7Krawietz W, Political And Legal System Of The Republic Of Cyprus (Duncker & Humblot GmbH 2003) 
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Každý region na Kypru má svou vlastní Rodinný soud. Soud má v za úkol řešit 

otázky vlastnictví při rozvodech, alimenty, opatrovnictví a peněžní podporu dětí, 

stejně jako další oblasti rodinného práva, například anulaci manželství. 

3. Pracovní soudy 

Pracovní soud se sídlem v Nicosii je jediné místo pro projednávání 

zaměstnaneckých vztahů. V případě nepřítomnosti Pracovního tribunálu, 

zaměstnavatelé a zaměstnanci řeší své stížnosti s Pracovním soudem. 

4. Soudy na kontrolu nájmů 

Na Kypru jsou tři soudy, které se zabývají kontrolou nájmů. Tyto soudy se zabývají 

záležitostmi z pěti regionů, s tím že Nicosie má svůj vlastní soud, regiony Limassol 

a Paphos sdílí soud a stejně tak Larnaca a Famagusta sdílí jeden soud. Kontrola 

nájmů má široké spektrum zájmu spojené s pronajímaným majetkem. Obvyklými 

případdy jsou úpravy nájmů a nedobrovolné vystěhování nájemníků. 

5. Vojenské soudy 

Čtyři roky po vyhlášení nezávislosti založil Vojenský trestní zákoník Kyperský 

vojenský soud. Tento soud vykonává trestní jurisdikci nad členy ozbrojených sil. Je 

to vysoce procedurální soud, který se řídí Vojenským trestním zákoníkem a je 

spojen s procedurálními regulacemi8. 

                                                           
8Krawietz W, Political And Legal System Of The Republic Of Cyprus (Duncker & Humblot GmbH 2003) 
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Soudy Kyperské republiky jsou organizovány tak, jak je ukázáno na následujícím 

obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní stupně v civilních procesech9 

Právo je založeno hlavně na občanském procesním právu a na pravidlech civilního 

procesu. Oboje bylo založeno na Britském právu a praxi příslušných do 50. let 20. 

století. Pravidla civilního procesu vychází z britské Bílé knihy z roku 1954 

s minimálními změnami. Pravila civilního procesu řeší následující: 1. Započetí a 

provádění procesů 

                                                           
9 The text pertaining to the proceeding in Cyprus is copied by George Liasides LLC speech at the EURESEAU 
CONFERENCE, NICOSIA, 15 NOVEMBER 2015 available at http://www.studiofinpro.it/wp-
content/uploads/INTRODUCTION-TO-CYPRUS-LEGAL-SYSTEM.pdf 

Okresní 
Soudy

Zasedací 
Soudy

Rodinné 
Soudy

Pracovní 
Soudy

Soudy 
Pro 

Kontrolu 
Nájmů

Vojenské 
Soudy

NEJVYŠŠÍ SOUD 
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 2. Obhajoby  

3. Předběžná opatření jako zahrnutí třetí strany, zajištění, zúčastněné atd. 

 4. Soud 

5. Odvolání  

6. Vykonání rozsudku  

Hlavní stupně v civilních procesech jsou následující: 

1. Evidence soudních obsílek, obecně indosované nebo speciálně indosované, 

pro účely nařízení obsílek pro obžalované. 

2. Evidence listů docházky obžalovaného během 10 dnů od času výkonu. Pokud 

je obžalovaný mimo jurisdikci, navrhovatel musí požádat o dovolení zapečetit 

spis a o dovolení k provedení mimo jurisdikci. Pokud je založeno obecně 

indorsované srozumění o rozhodnutí, poté musí být založeno po 10 dní od 

líčení. Obžalovaný musí založit toto srozumění o obžalobě do 14 dní po 

líčení, pokud je přiložen speciální spis. Navrhovatel může podat své 

stanovisko během 7 dní od obdržení obžaloby, což ale není povinné. Pokud 

má obžalovaný námitky, navrhovatel podá svou odpověď pro obžalovaného 

na základě námitek do 14 dní od vznesení námitky. Jakmile skončí obhajoby, 

strany jsou pozvány, aby se zúčastnily naplánovaného soudního líčení. 

3.  Registrační poplatky jsou určené pro případ, kdy soudce rozhodne že je třeba 

uhradit výdaje za soudní líčení. Před procesem mohou obě strany udělat různá 

předběžná opatření. Během procesu podávají obě strany důkazy. Jsou 
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vyslýcháni svědci a mohou být křížově vyslýcháni nebo mohou být vyslýcháni 

opakovaně. Na závěr se výslechu podrobují obě strany, takže se soud může 

rozhodnout. 

Hlavní stupně v trestních procesech jsou tyto: 

Používané právo je Trestní zákoník, hlava 155. Sekce 3 zákona zaručuje, že britská 

praxe je použitelná v případě, že chybí vlastní kyperský zákon. Vyšetřování 

přestupku je obvykle provedeno policejními úředníky, kteří mají možnost žádat po 

jakékoli osobě, aby se dostavila na policejní stanici kvůli prošetření případu, podání 

výpovědi, kvůli dokumentům a kvůli zadržení a pátrání. Obvyklý způsob, jak začíná 

trestní řízení je skrze vznesení obvinění v určité formě. Obvinění je obvykle 

prezentováno soudci, který nařizuje, aby byl založen spis a zároveň byly vydány 

obsílky, které vyzývají k účasti obviněného. Obsílky jsou distribuovány osobně. Ve 

všech trestních případech v kompetenci zasedacího soudu je nejprve vyslechnut 

svědek samostatně, poté je křížově vyslýchán a opětovně vyslýchán stejným 

způsobem jako v občanských případech. Při souhrnném přelíčeních a přelíčeních 

kvůli informacím např. při zasedání poroty obžalovaný odpovídá porotám, které 

později rozhodují o vině nebo nevidně. Obviněný je vždy považován za nevinného, 

dokud mu není jasně prokázána vina. Po zasedání přistoupí soudní dvůr ke slyšení 

s předvoláním obžaloby a jejích důkazů. Obrana proti ukončení trestního řízení 

případu může říci, že na první pohled (prima facie) nebyl případ vyřešen. Pokud je 

tato námitka úspěšná, případ je zamítnut a obviněný je zproštěn obžaloby. Pokud 

ne, soudní dvůr předvolá obviněného, aby se obhájil, ale a) musí poučit 
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obžalovaného, že může učinit prohlášení bez přísahy b) v takovém případě nebude 

povinen podstoupit křížový výslech nebo c) že může podat důkazy pod přísahou a 

d) v takovém případě podstoupit křížový výslech. Strana, která naposledy předvolala 

svědka může pokládat otázky jako první a druhá strana má na otázky odpovídat. 

V závěru je přednesen rozsudek. Soud může shledat obžalovaného vinným a pronést 

rozsudek nebo je shledán nevinným a zproštěn viny. Pokud se obžalovaný nedostaví 

na souhrnné líčení, soud může vydat rozkaz k předběžnému zatčení po dobu 

vyšetřování což se má uplatňovat v případech, kde je množství spolehlivých důkazů 

a obviněný by proto měl stanout před soudem. Pokud soudce rozhodne zaručit za 

obviněného během procesu, může být porotě přehrán záznam. 

Vstup Kypru do EU 

Smlouva o vstupu Kypru do Evropské unie („EU“), podepsaná prezidentem 

Tassosem Papadopulem 16. dubna 2003 představuje z právního hlediska základní 

kámen cesty Kypru k plnohodnotnému členství v EU. Smlouva také reprezentuje 

silný ukazatel budoucího směřování Kypru. Podepsání této smlouvy dále představuje 

dosažení kýženého cíle v oblasti Kyperské snahy o získání statusu země zahrnuté do 

Evropy, vzhledem k tomu, že tento ostrov je geograficky a historicky náležející 

k evropskému kontinentu. 

Kypr ratifikoval smlouvu 14. července 2003. Během jednoho roku, 1. května 2003 

se republika stala plnohodnotným členským státem EU stejně jako Estonsko, 
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Polsko, Maďarsko, Lotyško, Litva, Malta, 

Slovensko, Slovinko a Česká republika10. Vstup 

Kypru do EU znamenal, že jeho ústava prošla 

legislativními změnami a Evropské právo se stalo 

nadřazeným národním zákonům včetně ústavy. 

 

                                                           
8.10 KOKUBO Y, 'The EU Membership Of Cyprus And The' (2004) 2004 EU Studies 

Vstup do Evropské unie 

Je mnoho důvodů, 

které vedou malé 

země jako je Kypr do 

EU. Nejvýraznější jsou 

ekonomické benefity, 

které mohou pomoci 

zemi v jejím dalším 

růstu. Evropská unie 

také nabízí širokou 

škálu benefitů, jako 

jsou půjčky pomoc 

v dobách 

ekonomických krizí a 

dalších ekonomických 

propadech, svým 

členským státům. 

Druhým důvodem 

který je možné uvést 

jsou politické zájmy, 

které přitahují členské 

státy a motivují je aby 

se staly součástí 

většího politického 

celku a v důsledku i 

větších politických 

rozhodnutí. Nakonec, 

bezpečnost, kterou EU 

může nabídnout svým 

členským státům je ten 

nejatraktivnější benefit 

ačkoli malý, vzhledem 

k tomu, jak užitečnou 

bezpečnostní obranu 

má EU k dispozici. 
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Milníky v kyperské cestě do EU: 

 

 

 

 

19. prosince 1972

• Podpis spojenectví mezi Kyprem a Evropským hospodářským 
společenstvím vstoupil v platnost 1. června 1973 . 

4. července 1990

• Kypr žádá o členství v Evropském společenství. 

31. března 1998

• Začínají vstupní jednání o vstupu Kypru do EU

13. prosince 2002

• Evropská rada rozhoduje v Copenhagenu schválit vstup Kypru jako 
nového člena Evropské unie.

16. dubna 2003

• Kypr podepisuje smlouvu o vstupu do EU v Aténách.

1. května 2004

• Kypr se stává členem Evropské unie.
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Implikace EU na kyperský právní systém 

Implikace, následující po historickém přelomu, kdy Kypr vstoupil jako členský stát 

do EU, jsou zásadní. Jako výsledek vstupu je, od 1. května 2004, Kypr vázán právy 

Evropské unie a jakákoli místní práva, která s nimi nejsou kompatibilní tudíž 

nemohou platit, Evropské právo je totiž přesahuje. Co víc, obyvatelé Kypru mají 

také možnost podat právní stížnost proti státu k Evropskému soudnímu dvoru, 

pokud obyvatel zažíval újmy či nespravedlnost kvůli pochybení kyperské vlády 

v implementaci práva EU11. Další bod, který stojí za zmínku je, že díky 

dvouúrovňovému soudnímu systému na Kypru; to znamená že zde nejsou žádné 

právní opravné prostředky mezi soudy první instance a Nejvyšším soudem. Ve 

výsledku tedy bude jakékoli postupné odvolání bude postoupeno Evropskému 

soudu. Navíc, evropské zákony na ochranu lidských práv mají poměrně škodlivý vliv 

na členské státy včetně Kypru. Špatný vliv můžeme ukázat na příkladu obecného 

azylového systému. Tento systém zajišťuje žadatelům o azyl, kteří překročí hranici 

jakéhokoli členského státu, že bude přijat za podmínek, že skutečně hledá bezpečí 

nebo prchá před perzekucí v jeho domovině. Jak můžeme vidět, vstup do Evropské 

unie zajišťuje, že Kypr je vázán na práva ustanovená Evropským soudním dvorem, 

která byla schválena po tom, co se Kypr stal členským státem EU.  

 

                                                           
8. 11KOKUBO Y, 'The EU Membership Of Cyprus And The' (2004) 2004 EU Studies  
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Shrnutí 

Na základě zjištění předložených v předchozí diskusi můžeme říci, že Kyperský 

právní systém je vskutku unikátním systémem, který je prvotně založen na Britském 

obecném právu. Historie Kypru a jeho obsáhlá kultura, která byla ovlivněna 

koloniální minulostí, měla bezesporu vliv na vývoj této země. To vyústilo v moderní 

kyperské právo, které vyvěrá z široké škály kořenů, jež tvoří kyperské právo dnes. 

Dále, členství v EU má návazně vliv na právní systém Kypru. V souladu s tím 

Evropské právo přesahuje svou silou domácí právo a pokud některé z kyperských 

práv nesouhlasí s evropským právem, nemůže být dále uplatňováno.  

 

Kvíz 

Zkuste po přečtení této kapitoly odpovědět na následující otázky a ujistit se, že jste porozuměli 

předložené látce.  

1. Jaké civilizace a koloniální mocnosti formovaly současný kyperský právní 

systém? 

a. Osmané 

b. Benátčané 

c. Obojí a i b 

2. Na čem je založen kyperský právní systém? 

a. Americké právo 

b. Britské právo 
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c. Turecké právo 

d. Ani jedno z uvedených 

3. Kdy Kypr vstoupil do Evropské unie 

a. 2010 

b. 2004 

c. 2003 

d. 1998 

4. Jaké výhody nabízí svým členům Evropská unie? 

a. Ochranu 

b. Podporu lidských práv 

c. Obojí a i b 

5. Jak mohou občané podat stížnost k Evropskému soudnímu dvoru po tom, 

co zažili utrpení a újmu nebo násilí? 

a. Podáním ke kyperskému Nejvyššímu soudu 

b. Oznámením u Evropského soudního dvoru 

c. Podáním k lokálnímu soudu 

d. Žádná z uvedených 

6. Jak můžeme charakterizovat kyperský právní systém? 

a. Obecný právní systém 

b. Občanský právní systém 

c. Smíšený systém 
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7. Kdy se Kypr stal republikou? 

a. a. 1960 

b. b. 1974 

c. c. 2004 

8. Jsou soudní rozhodnutí (precedenty) zdrojem kyperského práva ? 

a. Ano 

b. Ne 

9. Jaká část státní moci je odpovědná za tvoření zákonů ? 

a. Parlament 

b. Vláda 

c. Soudy 

d. Oboje a i c 

10. Je severní část Kypru součástí republiky Kypr ? 

a. Ne, je ilegálně okupována tureckými vojsky 

b. Ano 

c. Ne, jde o oddělenou zemi 
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Smluvní právo 

 

Právní předpisy, upravující kyperské smluvní právo – hlava 149 Kyperského 

zákoníku – ukazuje značné podobnosti se smluvním právem v Indii.  Je to 

způsobeno dřívější britskou nadvládou nad Kyprem, která trvala i v roce 1957, kdy 

byl tento zákon uveden v platnost. Na základě značných podobností je indické   

smluvní právo používáno jako pomůcka při vykládání kyperského smluvního 

práva12.  

Co je to smlouva ? 
 

Smlouva je dohoda mezi dvěma stranami, která je právně ohraničena. Přestože se 

zdá v zásadě jednoduchá, tato definice zahrnuje právní koncepty, které se vyvíjely 

po dlouhou dobu.  Například koncept dohody, o který se opírá smlouva se rozvíjí 

ještě dnes. Obecně řečeno, dohody můžeme klasifikovat jako „bilaterální“ a 

„unilaterální“. Pokud se dvě strany dohodnou na podstoupení jistých vzájemných 

obligací, dohoda může být prohlášena za bilaterální a obligace jsou právně 

vynutitelné. Bilaterální smlouvy jsou nejčastějším typem smluv, které podporují 

kontrakt. Jako příklad bilaterální smlouvy můžeme uvést, že pokud Jan slíbil, že 

prodá své auto Sáře za £2000, poté platí kontrakt mezi oběma stranami, tedy Janem 

a Sárou. 

                                                           
12Duxbury, Robert (2011) Contract law. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell. 
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Základní prvky smlouvy 
Aby se smlouva mohla stát právně zavazující, musí splnit jisté požadavky. Ty 

jsou13: 

1. Smlouva musí být postavena tak, že zamýšlí vytvářet legální vztahy a je 

schopna ovlivnit právní vztahy. Jinými slovy, musí zde být platná nabídka od 

prodávajícího/nabízejícího a platné přijetí nabídky kupujícím/přijímajícím. 

2. Všechny smluví strany musí mít plnou právní způsobilost. Například dítě 

nebo osoba s mentální nemocí tuto schopnost nemá. 

3. V případech, kdy se požadují speciální právní formality jako součást 

smlouvy musí být této formalitám učiněno za dost. 

4. Jakákoli smlouva, která se má stát základem kontraktu musí zahrnovat 

„poučení“. 

5. Předměty, zahrnuté v dohodě nesmí být protiprávní.  

Nabídka a přijetí 

Dohoda implikuje vzájemný konsensus dvou (nebo více) stran o specifickém 

předmětu - také známý jako „consensus ad idem“. Stejně jako všechny dohody může 

být vyvozován z interakce „nabídky“ a vyjádřeného „přijetí“ – každé nebo obojí 

z toho má být založeno na slovech nebo provedení.  

                                                           
13Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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„Nabídka“ může být udělána osobě nebo osobám nebo může být obecnější a 

vyjádřena „do světa“. Nicméně legálně podložená dohoda může existovat jedině 

pokud a když určitá osoba nebo osoby „přijmou“ nabídku14. Pro ilustraci, Ian nabídl 

£5O Ahmedovi za jeho staré kolo.  Kontrakt je vytvořen, pokud Ahmed přijme 

Ianovu nabídku.  

 

Dále, není dostatečné jednoduše udělat nabídku, musí zde být také komunikace 

ohledně nabídky s tím, kdo ji přijímá. Zatímco zde nejsou pevné definice toho, co 

znamená vhodná komunikace, pro vytvoření dohody, která bude právně podložená 

musí být nabídka jasná a jednoznačná.  V takovém případě může být při vyjednávání 

uděláno prohlášení, které ale nemusí být chápáno jako „nabídka“.  Na závěr koncept 

„přijetí“ navádí k tomu, že přijímající strana ví, jaká je nabídka v době „přijetí“. 

Ohled na tyto parametry se stává klíčový ve chvíli, kdy se rozhoduje o přesném 

momentu „přijetí“15. 

Úmysl uzavřít smlouvu 

Je důležité si uvědomit, že ne všechny kontrakty jsou smlouvy, a ne všechny smlouvy 

jsou kontrakty. Některé dohody nikdy nedosáhnou statusu právních smluv z mnoha 

důvodů. Předmět těchto dohod může být morální, jako protiklad k právní obligaci, 

nebo se mohou strany dohodnout okamžitě a nestvrzují svou dohodu právní obligací 

                                                           
14 Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
 
15ANSON W, PRINCIPLES OF THE ENGLISH LAW OF CONTRACT (FORGOTTEN BOOKS 2015) 
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– tedy nemají v úmyslu uzavřít smlouvu. Základním atributem právně vynutitelné 

smlouvy je tudíž „intence ke kontraktu“16.  

Schopnost uzavřít smlouvu 

Jakákoli „osoba“ nebo „osoby“ mohou být smluvní stranou kontraktu. Nicméně 

jsou zde tři zvláštní třídy „osob“, u kterých je vyžadováno speciální zacházení 

v souvislosti se smluvním právem.  

Nezletilí 

Podle obecného práva mohou být kontrakty nezletilých vypovězeny na jejich vlastní 

žádost. Jinak řečeno, jakákoli osoby pod 18 let může označit smlouvu jako 

neplatnou. Tato anulace existuje, aby ochránila nezletilé od negativních důsledků 

jejich jednání. Proto může být vstup do kontraktu s nezletilým penalizován, a to za 

určitých okolností. Právo dává jisté výjimky, kdy jsou kontrakty s nezletilými platné, 

jmenovitě smlouvy o nutných věcech a o benefitech nezletilých. Nutnosti jsou 

chápány jako zboží potřebné k zajištění dobrých životních podmínek nezletilého, 

zahrnují prodej a dodání. Nezbytnosti jsou typicky: jídlo, oblečení, ubytování, 

učebnice, lékařská péče a právní poradenství. Smlouvy pro dobro nezletilého jsou 

pak zaměstnanecké smlouvy, o přijetí do učení, o službách a o vzdělávání.17 

Nicméně, i v případech takovýchto kontraktů, kdy jsou jejich podmínky nadmíru 

nevyhovující pro nezletilého, nemohou být tyto podmínky vynucovány. 

                                                           
16Morgan, Jonathan (2012) Great debates in contract law. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
 
17 Achilleas C. Malliotis, The Commercial Laws of Cyprus Stephan Kinsella (ed), Digest of Commercial Laws of 
the World (Oxford University Press, Oxford, 2009) 
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Korporace 

Podle obecného práva mohou korporace vstupovat do smluvních vztahů jen pokud 

se mohou prokázat pomocí razítka společnosti. Moderní smluvní právo dovoluje 

zástupcům korporací, aby vstupovali do smluv a zastupovali korporace i v dalších 

vztazích, které jsou v kompetenci korporace. Za těchto podmínek je vstup do 

právních vztahů a kontraktů stejný jako pro jednotlivce.  

Osoby s duševní poruchou 

Smluvní strana, která trpí mentální poruchou může jednat pod dohledem soudu. 

V těchto případech vstupuje do smluvního vztahu opatrovník nebo poručník a 

jedná na místě osoby s mentální poruchou. 

Poučení 

Smlouva se stává právně platnou pouze pokud je provedeno poučení. Soudy 

definují poučení jako „přínosné poučení ve smyslu práva, ale může se skládat i 

z práv, zájmů, profitu nebo výhod plynoucích jedné straně nebo zdržení se, újmy, 

ztráty nebo předání odpovědnosti, strpění nebo podstoupení ostatními“. 

Podstata poučení 

Obecně platné poučení může vycházet z jakéhokoli aktu nebo slibu vykonat nějaký 

čin. Nicméně je zásadní, že poučení je „skutečné“, čímž se myslí platné poučení, 

které má nějakou hodnotu z pohledu práva. Jako takový nemůže být brán vážně 

například slib, který není specifický nebo je příliš vágní.  
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Pravidla pro poučení 

Uplatňuje se několik pravidel, zahrnující: 

1. Právo vyžaduje, aby poučení bylo „skutečné“, nicméně právo nevyžaduje, 

aby bylo poučení adekvátní. Soudy se tímto nezabývají, pokud obě strany 

dojdou dobré dohody. 

2. Poučení musí vycházet ze slibu – znamená to, že pokud osoba učiní 

poučení, které se netýká dohody, dohoda jím nemůže být dotčená.   

3. Poučení nesmí být v „minulosti“, v tom smyslu, že výměna závazků by měla 

probíhat ve stejnou chvíli jako poučení. 

Nezákonnost (ilegalita) 

Dohoda, která by zahrnovala nelegální jednání bude anulována a nebude právně 

vynutitelná. 

Ustanovení smlouvy 

Dokončená dohoda se podřizuje sadě smluvních podmínek, zahrnujících podmínky 

(podmínky nejvyšší důležitosti) a záruky (podmínky menší důležitosti). Podmínky 

formují základ smlouvy. Pokud není podmínka dodržena, smluvní strana má právo 

vyčíslit škody a/nebo vypovědět kontrakt. V případě nedodržení záruky je jediným 

právním postupem vyčíslení škod. Určení toho, jaká podmínka je podmínka a jaká 

záruka je podle uvážení jednotlivých stran, které tyto vyvozují z obecných pravidel 
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smluv a z různých prohlášení, které strany udělaly ve spojitosti s relativní důležitostí 

ujednávané podmínky18. 

Zrušení smlouvy 

Ukončení smluvní obligace, známe jako odstoupení od smlouvy, může být po 

dohodě, vystoupení, frustraci (vzniklé nemožnosti plnit) nebo porušení19. 

Příkladem toho může být, když majitel společnosti Aaron rozhodně ukončit 

zaměstnaneckou smlouvu Mikeovi ze závažných důvodů. 

Zánik závazku dohodou 

Smluvní strany se mohou dohodnout na zániku dříve uzavřené dohody a vyvázat 

se ze svých smluvních závazků. Může se tak stat několika způsoby: 

1. Upuštěním od dohody. Dohodnou-li se obě strany na vzájemném vyvázání 

u uzavřeného závazku, upustí každá ze stran dohody od nároku na plnění od 

druhé smluvní strany. Pokud již jedna ze stran svou smluvní povinnost 

splnila, nemůže být následně vázána upuštěním od dohody druhou stranou.   

2. Novací. Strany uzavřou novou dohodu, která bezezbytku nahradí dohodu 

původní (která takto zanikne).  

3. Nesplněním podmínky předchozí či následné. 

4. Souhlasným prohlášením o uspokojení 

                                                           
18Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
 
19 Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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Zánik závazku splněním 

Splní-li strany své smluvní povinnosti včas a řádně, je tím závazek splněn a zaniká. 

Splněním může závazek zaniknout take tehdy, nabídne-li strana řádné plnění, I 

když toto plnění bude protistranou odmítnuto. 

Zánik závazku následnou nemožností plnění  

Změní-li se okolnosti poté, co byla smlouva uzavřena, a stane-li se tímto smluvní 

povinnost nesplnitelnou či pro beneficienta neupotřebitelnou, a není-li toto 

zaviněno některou ze smluvních stran, zanikne závazek pro nemožnost plnění 

(frustrací). Příkladem může být vypuknutí války, vyšší moc, nemoc, nehoda, změna 

právní úpravy, a další. 

Zánik závazku porušením smluvní povinnosti 

Nesplní-li strana některou z podmínek dohody, je tímto druhá strana vyvázána ze 

svých povinností a má právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody. 

Příklad: Sarah nabídne Janovi, že od něj koupí šaty za 40 GBP. Následně ovšem 

nezaplatí a tím pádem poruší podmínku dohody. 

Náprava porušení smluvní povinnosti 

Smluvní strana poškozená porušením smlouvy může uplatnit několik možností 

nápravy, včetně náhrady škody, náhrady částečného plnění a souvisejících nákladů, 

dodatečné splnění závazku, návrh na zahájení soudního řízení, vrácení 

poskytnutého plnění a bezdůvodného obohacení.  
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Náhrada škody 

Prostředek nápravy vycházející z common law. Náhrada škody může být uplatněna 

poškozenou stranou jako kompenzace za ztrátu vzniklou v důsledku porušení 

smluvní povinnosti. Smyslem je navrátit poškozenou stranu do postavení, v jakém 

byla před porušením smlouvy. Výše náhrady škody musí vždy být v poměru k výši 

ztráty, což musí být posuzováno objektivně, podle hodnoty, jakou by porušená 

povinnost měla pro průměrného (rozumného) kontrahenta. Pokud smluvní strana 

kvůli porušení smlouvy druhou stranou přijde o zisk (ušlý zisk), náleží jí náhrada 

tohoto ušlého zisku jakotžo kompenzace. 

Quantum Meruit 

Quantum meruit,  “náležitá odměna”, je definována jako spravedlivá částka za 

smluvní stranou již poskytnuté plnění. Smluvní strana, která splnila veškeré své 

povinnosti, zatímco protistrana porušila ty své, může protistranu žalovat o 

vyplacení částky odpovídající již poskytnutému smluvnímu plnění.  

Soudní příkaz 

V kontextu závazkového práva bývají soudní příkazy obvykle zakazující povahy, 

tedy slouží k tomu, aby soud osobě uložil, aby se tato zdržela nějakého jednání. 

Stejně tak může být soudem uloženo, aby osoba něco vykonala. V případě, že 

nejsou jiné prostředky nápravy dosažitelné, může být využito právě soudního 

příkazu k dosažení splnění určité smluvní povinnosti. 

Specifický výkon 
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Specifický výkon je druh soudního příkazu, kterým se ukládá jedné ze stran 

vykonat konkrétní činnost. Obecně toto není navrhováno v případech, kdy lze 

žádat náhradu škody.  

Narovnání 

Narovnání je druhem nápravy, kdy soud nařídí změnu smlouvy, která, kvůli 

vzájemnému pochybení smluvních stran nebo z jiných příčin, činí smlouvu 

neslučitelnou se skutečnými záměry smluvních stran. Jedná se o jeden z prostředků 

“spravedlivé nápravy” a cílí na zohlednění skutečného původního kontraktačního 

záměru stran.  

Shrnutí 

Závazkové práva je velmi významným právním odvětvím. Každý z nás již jako dítě 

uzavíral rozličné smlouvy, aniž by si to nutně uvědomoval. Aby byla smlouva platná, 

není nutné uzavírat ji v písemné podobě, pakliže to nestanoví výslovně zákon v 

některých specifických případech. Nezbytnými prvky platen smlouvy však jsou 

platný návrh na uzavření smlouvy, platné přijetí takového návrhu a svobodná a vážná 

vůle smluvních stran být uzavřenou smlouvou vázány. Pokud tyto prvky jsou dány 

a smluvní strany jsou svéprávné, je smlouva platně uzavřena. To znamená, že pak je 

každá ze stran oprávněna obrátit se na soud a nárokovat náhradu škody nebo jinou 

nápravu v případě porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Nikdo jiný, 

než smluvní strana, se nemůže na soud obrátit s návrhem na řešení porušení smluvní 

povinosti z konkrétní smlouvy. 
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K usnadnění pochopení výše uvedeného bude tato kapitola protkána 

krátkými příklady, demonstrovanými na níže uvedených  hlavních 

postavách. 

Seznamte se s Johnem a Vanessou.  

 By Freepic 

 

John a Vanessa pochází z Řecka, ale kvůli vysoké nezaměstnanosti se rozhodli 

přesídlit na Kypr a začít zde od píky.  

John je fyzioterapeut a Vanessa je učitelka. Nejsou manželé, nicméně zamýšlejí 

vstoupit do manželství zanedlouho. 

John a Vanessa by rádi podepsali nájemní smlouvu na dům. Chtějí vědět, jak 

smlouvu podepsat, aby byla platná. Zejména je zajímá, zda smlouva musí mít 

písemnou podobu a zda je potřeba tuto smlouvu někde registrovat. 
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Na základě této kapitoly zjistili, že obecně není písemná forma smlouvy nutnou 

podmínkou, které tedy mohou být platně uzavřeny jak písemně, tak i ústně nebo 

konkludentně. Ví, že aby smlouva byla platná, musí být nejprve učiněn platný 

návrh na uzavření smlouvy, který musí být následně platně přijat, přičemž obě 

strany tak musí učinit na základě svého svobodného rozhodnutí, aniž by byly v 

tísni, a konečně si musí nabídnout srovnatelná protiplnění (platba nájemného vs. 

možnost užívat vymezené pronajaté prostory). 

Nicméně, v případě určitých nájemních smluv, podle ustanovení čl. 77 (1) Cap. 

149, pokud se má pronájem týkat nemovité věci a je uzavírán na dobu delší 

jednoho roku, musí mít smlouva písemnou formu a musí jejímu podpisu být 

přítomni dva svědci, jinak se bude jednat o neplatnou smlouvu.  

Dále Johna a Vanessu zajímá, jaké další okolnosti by měly být ve smlouvě 

pamatovány. Zjistili, že neexistuje žádná zvláštní úprava ohledně nutného minima 

obsahu nájemní smlouvy. Nicméně, z povahy nájemní smlouvy na nemovitost k 

bydlení jakožto smouvy, kterou vlastník (pronajímatel) přenechává nájemci užívání 

nemovitosti po určitou dobu, zatímco nájemce za to poskytuje nájem (peníze), 

vyplývají následující nezbytné prvky takové smlouvy: 

a. Vymezení předmětu nájmu, který má být přenechán nájemci do užívání 

pronajímatelem  

b. Nájem (někdy označován jako “nájemné”), tedy finanční částka, kterou zaplatí 

nájemce pronajímateli za přenechání užívání předmětu nájmu 
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c. Ustanovení o přenechání předmětu nájmu nájemci k výlučnému užívání 

d. určení času, po který bude předmět nájmu nájemci k užívání přenechán 

OTÁZKA  

Mohou se John a Vanessa ústně dohodnout na projámu bytu? 

• ano 

• ne 

Je inzerát nabízející pronájem bytu možné považovat za návrh na uzavření 

smlouvy o pronájmu?  

• Ano 

• Ne 

 

Kvíz 
1. Je dohoda totéž co smlouva? 

a. Ano 

b. Ne 

2. Jaké jsou prvky dohody? 

a. Návrh na uzavření smlouvy a jeho přijetí 

b. Vzájemné plnění a jejich vyváženost 

c. Svéprávnost  

d. Vše výše uvedené 

3. Zodpovězte, zda níže uvedené jsou dohody? 
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Reklama na akční pořízení 

televizního kanálu? 

Ne 

Závěť? Ne 

  

 

3. Vzájemné plnění může být definováno jako: 

a. Poctivost závazku. 

b. Úmysl smluvní strany být smlouvou vázán. 

c. Vyváženost podmínek smlouvy. 

d. Základní obsah smlouvy. 

4. Jaké jsou prostředky nápravy pro smluvní stranu, které vznikla v důsledku 

porušení smlouvy škoda? 

a. Kompenzace 

b. Omluva 

c. Uvěznění strany, která porušila smlouvu 

5. Jak může dohoda zaniknout? 

a. Porušením 

b. Splněním 

c. obojím 

6. Kdo má právo nárokovat splnění smluvní povinnosti? 

a. Strany smlouvy 
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b. Jejich příbuzní 

c. obě z možností a) a b) 

d. osoba, která není smluvní stranou 

7. Obsah smluvních ujednání musí být: 

a. adekvátní, nikoli však dostatečný. 

b. Zakotvený v současnosti, nikoli v minulosti. 

c. Kvantifikovatelný (mít hodnotu), nikoli však imaginární. 

d. Realizován, jakmile dojde k podpisu smlouvy. 

8. Pokud prohlásím: Tímto dávám své zlaté hodinky Anně výměnou za 

polibek, je zde dáno srovnatelné plnění? 

a. Ano 

b. Ne 

9. John si v patnáctil letech koupí auto od Motors Inc. Sářin kontrakt je 

____. 

a.  platný 

b.  neplatný 

c.  napadnutelný 

d.  nenárokovatelný 

10. Osmnáctiletá Anna souhlasila, že nebude kouřit až do svých 22 let věku, 

začež jí její teta Helena (věk 40 let) slíbila zaplatit 1 000 USD. Přikáže soud 

tetě Heleně zaplatit uvedenou částku Anně, pokud Anna tento slib dodrží? 
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a.  Ne, protože Anna již zdravotně benefitovala z toho, že nekouřila. 

b.  Ne, protože Helena nebenefitovala z toho, že Anna splnila svou povinnost. 

c.  Ano, protože obě osoby jsou dospělé. 

d.  Ano, protože se Anna vzdala svého zákonného práva. 

 

 

Zdroje 
1. ANSON W, PRINCIPLES OF THE ENGLISH LAW OF CONTRACT (FORGOTTEN 

BOOKS 2015) 

2. Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University 

Press. 

3. Cherednychenko O, 'Fundamental Rights And Contract Law' (2006) 2 European Review of 

Contract Law 

4. Duxbury, Robert (2011) Contract law. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell. 

5. Halson, Roger (2012) Contract law. 2nd ed. Harlow: Longman/Pearson Education.  

6. McKendrick E, Contract Law (2015) 

7. Morgan, Jonathan (2012) Great debates in contract law. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
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3. 

Pracovní právo 

 

 

Kyperské zákony o zaměstnanosti a práci jsou spíše sociální než oficiální povahy. 

Jsou založeny na kombinaci principů anglického právního systému a řeckého 

právního systému. Instituce odpovědné za dohled nad pracovním právem na 

Kypur jsou Ministerstvo práce a sociálního pojištění, a Zaměstnanostní soudy. 

Ohledně práva na práci na Kypru jsou podmínky pro cizí státní příslušníky zcela 

totožné s podmínkami samotných kyperských občanů. To je umocněno a 
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podporováno vzorovými pracovními smlouvami Ministerstva práce. Aby cizí státní 

příslušník získal na Kypru pracovní povolení, musí podat žádost o pracovní 

povolení, není-li občanem členského státu Evropské unie. Tuto žádost posoudí 

Migrační oddělení a Imigrační a cizinecké policejní oddělení. Cizinec musí 

prokázat, že má uzavřenou pracovní smlouvu, a toto si nechat stvrdit od 

Ministerstva práce. Podle kyperského práva je práce bez povolení protiprávní a je 

závažným trestným činem, za který může být uložena buďto pokuta, nebo trest 

odnění svobody jak pro dotčeného zaměstnance, tak i jeho zaměstnavatele. V 

případě občanů Evropské unie nejsou žádná pracovní omezení.  

Písemná pracovní smlouva 

Kyperské právo nevyžaduje písemnou pracovní smlouvu. Na druhou stranu, podle 

zákona 100(I) 2000, mají zaměstnavatelé zákonnou povinnost informovat případné 

zaměstnance o některých záležitostech o jejich zaměstnaneckém poměru: 

• Všechny platby (mzda, odměny, atd.), na které má zaměstnanec právo, 

včetně času jejich výplaty 

• Právo na dovolenou 

• Výpovědní doby 

• Aplikace případných kolektivních dohod 

• Čas počátku a konce pracovního poměru, je-li uzavřen na dobu určitou 

• Identifikační údaje smluvních stran 
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• Místo výkonu práce a místo sídla zaměstnavatele. 

• Pracovní zařazení zaměstnance 

• Obvyklá denní nebo týdenní pracovní doba 

Pracovní smlouvy mohou být sepsány v jakémkoli jazyce, pokud mu obě strany 

rozumí. Je-li smlouva sepsána v jazyce, kterému zaměstnanec nerozumí, musí 

zaměstnavatel vysvětlit podmínky smlouvy zaměstnanci tak, aby jim porozuměl.  

Nepsané (nutné) podmínky smlouvy 

Nepsané podmínky smlouvy jsou slova a představy, které by soud předpokládal 

jako stranami zamýšlené a chtěné. Lze je nalézt jak v pracovních smlouvách podle 

Common law, tak i v zákonech. Obsahují práva a povinnosti, od kterých se 

zaměstnanec ani zaměstnavatel nesmí odchýlit. 

Minimální mzda 

Mzdy a plate nejsou právem regulovány a obvykle je sjednává zaměstnanec se 

zaměstnavatelem v samostatných dohodách. Nicméně je důležité zmínit, že určitá 

povolání mají stnovanou minimální mzdu, a to vždy k 1. dubnu kalendářního roku 

Ministerskou radou. Mezi tato povolání patří: 

• Vychovatelé a dětští pečovatelé 

• úředníci 

• zaměstnanci úklidu a péče  ve zdravotnických zařízeních a pečovatelských 

domech 
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• porodní asistentky 

• školní personál 

• zaměstnanci bezpečnosních složek 

• prodavači 

 

Základní zaměstnanecká práva: 

Pracovní doba 

Uplatňují se různá omezení v závislosti na počtu odpracovaných hodin. Obecně 

platí, že by zaměstnanec neměl překročit 48 hodin práce v pěti pracovních dnech 

(týdně). To neplatí v odvětvích, kde to není z provozních důvodů možné.  

Zaměstnanci ve směnném provozu 

Zaměstnanci by při noční práci neměli mít noční pracovní směny v délce 

přesahující 8 hodin. Zaměstnanci působící ve fyzicky náročných zaměstnáních by 

něměli odpracovat vice než 8 hodin noční práce v interval po sobě jdoucích 24 

hodin. 
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Nárok na dovolenou 

Minimální nárok na dovolenou 

Minimální nárok na dovolenou musí být alespoň 4 týdny v roce. Ti, kteřé pracují 5 

dní v týdnu mají nárok na 20 dní dovolené (minimálně), zatímco ti, kteří pracují 6 

dní v týdnu, mají nárok přinejmenším na 6 týdnů dovolené nebo placené volno. 

Státní svátky 

Státní svátky se různí v závislosti na povaze zaměstnání (v podniku, v 

organizaci,…), ale v průměru je zde 14 až 17 dní státních svátků v kalendářním 

roce. 

Počet státních svátků, kdy jsou úřady a jiné organizace zavřené, se různí od 14 do 

17 dní v roce. Těmi obvykle jsou20: 

• Zelené pondělí (začátek Půstu): jeden den v březnu (pohyblivě). 

• Velký pátek: jeden den v březnu/dubnu (pohyblivě). 

• Velikonoční sobota, neděle a pondělí: březen/duben (pohyblivě). 

• Den svatého ducha, jeden den v červnu (pohyblivě). 

• Nový Rok: 1. leden 

• Zjevení: 6. leden (Tři Králové) 

• Národní den: 1. duben 

                                                           
20'Department Of Labour - Legislation' (Mlsi.gov.cy, 2017) 
<http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmllegislation_en/dmllegislation_en> accessed 22 July 2017. 
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• Svátek práce: 1. květen 

• Den Nanebevzetí: 15. srpcn 

• Den Kyperské nezávislosti: 1. říjen 

• Řecký národní den: 28. říjen 

• Svátek Vánoční: 25. prosinec 

• “Krabičkový den” (poštou chodí vánoční dárky v Krabičkách): 26. prosinec 

 

Nárok na volné pracovní dny 

Zaměstnanci, kteří onemocní, nemusí mít lékařské potvrzení o pracovní 

neschopnosti, nepřesáhne-li doba jejich nepřítomnosti v zaměstnání tři po sobě 

jdoucí dny. Podle kyperského práva nejsou první tři dny pracovní neschopnosti 

propláceny. Delší absence vyžaduje lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti, 

načež zaměnstnac obdrží nemocenskou od Ministerstva práce. Nadto, je-li 

zaměstnanec takto nepřítomen déle než 26 týdnů, má zaměstnavatel právo ukončit 

z tohoto důvodu jeho pracovní smlouvu21. 

                                                           
21'Employment & Labour Law 2017 | Laws And Regulations | Cyprus | ICLG' (Employment & Labour Law 2017 | 
Laws and Regulations | Cyprus | ICLG, 2017) <https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-
law/employment-and-labour-law-2017/cyprus> accessed 22 July 2017. 
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Zákonná oprávnění rodičů a opatrovníků. 

Mateřská práva 

Zaměstnané těhotné ženy mají právo na mateřskou dovolenou v délce 18 týdny, z 

nichž čerpání 11 týdnů je povinné. Aby tohoto práva mohla využít, musí těhotná 

zaměstnankyně doložit své těhotenství tak, že předloží lékařské potvrzení, jež 

osvědčuje její těhotenství a předpokládaný termín porodu. Podle zákona o ochraně 

mateřství z roku 1997 mají zaměstnavatelky nárok na porodné, jež je placeno z 

prostředků veřejného sociálního pojištění. Tato finanční dávka však podléhá 

splnění dalších podmínek.  

Rodičovská práva 

Zaměstnanci obou pohlaví mají nárok na neplacené rodičovské volno po dobu až 

13 týdnů ve spojení s narozením nebo adopcí dítěte za účelem účasti na péči a 

výchově tohoto dítěte. Zaměstnanec musí zaměstnavateli záměr uplatnit toto 

právo oznámit alespoň 5 týdnů předem, aby tomu zaměstnavatel mohl přizpůsobit 

svůj pracovní provoz.22 

 

                                                           
22Sarah Forster (Uk.practicallaw.thomsonreuters.com, 2017) <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-
508-1472?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1> accessed 22 July 2017. 
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Pracovní smlouva na dobu určitou, částečný úvazek, agenturní zaměstnávání: 

Dočasní pracovníci: 

Zákon nerozlišuje mezi právy dočasných a agenturních pracovníků. Všichni mají 

rovná práva a ochranu.  

Zaměstnání na částečný úvazek 

Zaměstnanci s částečným úvazkem mají taktéž srovnatelná práva a úroveň 

ochrany, jako mají zaměstnanci na plný pracovní úvazek. To jest take ustanoveno v 

Antidiskriminačním zákoně 76 (I) 2002, podle kterého nesmí být zaměstnanci v 

částečném pracovním úvazku diskriminováni a nesmí s nimi být zacházeno hůře 

než se zaměstnanci s plným pracovním úvazkem. 

Diskriminace: 

Kyperská Ústava obsahuje antidiskriminační ustanovení, která odpovídají 

Evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Ustanovení čl. 28 

Ústavy zakotvuje, že žádná osoby nesmí být diskriminována na základě:23: 

• Barvy pleti. 

• Rasy. 

• Jazyka. 

• Národnosti nebo společenského původu. 

                                                           
23L. Rodgers, 'Public Employment And Access To Justice In Employment Law' (2014) 43 Industrial Law Journal. 



51 | P a g e  
 

• Politických či jiných názorů. 

• Náboženství. 

• Pohlaví. 

• Společenské třídy (postavení). 

Je třeba zdůraznit, že narozdíl od britského právního systému sexuální orientace, 

tělesné postižení a věk nejsou pamatovány v článku 28 Ústavy. Kypr podpořil řadu 

zákonů, které zakazují početné rozličné formy diskriminace, které by mohly být 

potenciálně přítomny v jakémkoli pracovním prostředí. Těmito zákony jsou:: 

• Zákon 59(I)/2004 o rovném zacházení s osobami (rasového či etnicekého 

původu) 

• Zákon 58(I)/2004 o rovném zacházení v zaměstnání. 

• Zákon 35(I)/2007 o ochraně platů a mezd. 

• Zákon 205(I)/2002 o rovném postavení žen a mužů v zaměstnání a přípravě 

na zaměstnání 
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Skončení pracovního vztahu: 

Výpovědní doby 

Nezbytná výpovědní doba, po jejím uplynutí pracovní vztah skončí, odvisí od 

délky dosavadního trvání pracovního vztahu. Obecně musí být splněny alespoň 

tyto výpovědní doby:24: 

• Trvání pracovního poměru mezi 26 a 52 týdny: výpovědní doba 1 týden 

• Trvání pracovního poměru mezi 52 a 104 týdny: výpovědní doba 2 týdny 

Procesní přepoklady výpovědi ze zaměstnání: 

Není-li důvodem výpovědi dané zaměstnanci některý z níže uvedených důvodů, 

jedná se o výpovědi protiprávní a zaměstnanec se může domáhat náhrady škody25: 

• Chování zaměstnance umožňující okamžité zrušení pracovního poměru. 

• Vyšší moc, vypuknutí války, občanské nepokoje. 

• Nadbytečnost. 

• Skoneční pracovního poměru uplynutím sjednané doby jeho trvání. 

• Nedostatečná výkonnost (vyjma období zranění, nemoci, těhotenství,…) 

Časté otázky a odpovědi k zaměstnání a zaměstnaneckým benefitům na Kypru: 

Seznam častých otázek a odpovědí na ně poskytuje vysokou úroveň přehledu o 

klíčových praktických problémech, včetně: status zaměstnance, bezpečnostní 

                                                           
24'Review Cases Involving Employment Termination' (2016) 16 Campus Legal Advisor 
25Rodgers L, 'Public Employment And Access To Justice In Employment Law' (2014) 43 Industrial Law Journal 
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prověrky, pracovní povolení, smluvní a nepsané podmínky zaměstnání, minimální 

mzdy, omezení pracovní doby, nemoc a zranění, rodičovská a pečovatelská práva při 

zaměstnání, ochrana osobních dat, diskriminace a obtěžování na pracovišti, 

propouštění, výpověď, nadbytečnost, zdanění, zaměstnavatelská a koncernová 

odpovědnost, následky přeložení zaměstnance, duševní vlastnictví, konkurenční 

doložky. 

Pro porovnání jednotlivých právních jurisdikcí, navštivte Zaměstnání a 

zaměstnanecké benefity: Nejčastější otázky & odpovědi. 

“Nejčastější otázky a odpovědi” jsou součásti všeobecného návodu k právu 

zaměstnanosti a zaměstnaneckých benefitů. Pro kompletní seznam navštivte 

www.practicallaw.com/employment-guide. 

Rozsah právní úpravy zaměstnanosti 

1. Vztahují se základní právní předpisy na otázky: 

• Cizích státních příslušníků zaměstnaných na vašem území? 

• Vašich občanů pracujících v zahraničí? 

Zákony dopadající na zde pracující cizí státní příslušníky: 

Podmínky zaměsnávání cizinců musí být totožné s podmínkami zaměstnávání 

kyperských občanů, což je zajištěno vzorovými pracovními smlouvami 

poskytovanými a vyžadovanými Ministerstvem práce, blahobytu a sociálního 

pojištění. Platné pracovní povolení je vyžadováno pouze u cizinců, kteří nejsou 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/QACompare/Builder/Country?originationContext=document&transitionType=PLDocumentLink&contextData=(sc.Default)#/topics/Employment and Employee Benefits
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občany Evropské unie, přičemž absence pracovního povolení při výkonu 

zaměstnání je závažným trestným činem, za jehož spáchání může být uložena 

pokuta, nebo dokonce trest odnětí svobody jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele.  

 

Zákony aplikovatelné na kyperské občany pracující v zahraničí 

Kypřané pracující v zahraničí jsou podřízeni jednak právu příslušné pracovní 

smlouvy, jednak též zákonem daného státu, kde pracují.  

Zaměstnanecký status 

2. Rozlišuje zákon mezi různými kategoriemi zaměstnanců? Pokud ano, jaká jsou 

rozlišovací kriteria těchto kategorií, materiální rozdíly v nárocích zaměstnanců, a 

jsou zde nějaká časová omezení doby, po kterou může být jaká kategorie 

uplatněna?  

Kategorie pracovníků: 

Podle kyperského práva je zaměstnancem každá osoba, která pracuje pro jinou 

osobu na základě pracovní smlouvy či v učňovském vztahu nebo za podmínek 

srovnatelných se zaměstnáním. 

Na tomto základě lze každou osobu, která pro nikoho nepracuje, a pro kterou 

nikdo nepracuje, či nemá žádného učně, považovat za osobu samostaně výdělečně 

činnou. 
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Zákon výslovně nedefinuje pojem osoby samostatně výdělečně činné, nicméně 

taková osoba může být identifikována na základě následujících faktorů: 

distinguished from an employee on the basis of the following factors: 

• Její míra formálního zapojení v podniku (organizaci). 

• Míra nadřízenosti smluvního partnera. 

• Ekonomické okolnosti vzthau, jako zda či nikoli odměny závisí na výkonu a 

odpovědnosti, případně komu odpovědnost připadne a kdo platí sociální 

pojištění a daň z příjmu. 

Není žádná zákonná definice dohody o provedení práce. Externí pracovník najatý 

k provedení konkrétního pracovního úkolu je na Kypru obvykle takový pracovník, 

který je zaměstnán na fixní období a k vykonání specifického pracovního úkolu 

(např. Jako záskok za zaměstnance čerpajícího mateřskou dovolenou). V některých 

případech může být osoba samostatně výdělečně činná pracovníkem na základě 

dohody o provedení práce. 

Granty a pobídky 

Úřad pro rozvoj lidských zdrojů (HRDA) Kypru a Centrum kyperské produktivity 

(CPC) poskytují několik pobídek a grantů pro zaměstnavatele za účelem přijímání 

čerstvých absolventů a dlouhodobě nezaměstnaných osob různorodých specializací. 

Tyto pobídky a grand jsou nabízeny formou výukových kurzů a programů ve 

spolupráci se zaměstnavateli. Primárním cílem je poskytnutí adekvátního zaučení 

zaměstnanců, aby se mohli stát užitečnými pro své případné zaměstnavatele, což 
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povede k tvorbě nových pracovních míst a rozvoji obchodních společností a 

podpoří růst. Tím se současně sníží riziko propouštění a nadbytečnosti zaměstnanců 

jakožto výpovědního důvodu. Tyto pobídky a granty jsou součástí opatření přijatých 

za účelem snížení nezaměstnanosti.  

Nadto, za splnění určitých podmínek, nabízí stát zaměstnavatelům příspěvky na 

platy zaměstnanců, kteří byli vedeni jakožto dlouhodobě nezaměstnaní. 

Přeje-li si zaměstnavatel zúčastnit se některého z výše uvedených grantů či 

pobídek, musí vyplnit formulář a poskytnout požadovanou dokumentaci. 

Ověření spolehlivosti (minulosti) zaměstnance 

Obecně není na Kypru zakázáno, aby zaměstnavatel prověřoval minulost svého 

budoucího potenciálního zaměstnance, pokud jde o jeho předchozí pracovní 

působení a kvalifikaci.  

Zaměstnavatelů se mohou svobodně dotazovat na jakékoli relevantní okolnosti o 

vzdělání uchazeče a jejich pracovních zkušenostech, nicméně případné narážky na 

věk, v jakém získal své vzdělání, či na věk obecně, mohou zavdat nařčení z 

diskriminačního jednání zaměstnavatele. 

Kterýkoli zaměstnavatel může provést prověrku bezdlužnosti uchazeče, pokud tím 

neporuší zákony o ochraně osobních údajů a právo na soukromý a rodinný život. 

Případná kriminální minulost uchazeče je považována za citlivý údaj, Jako takový je 

zakázáno jej shromažďovat nebo se na něj dotazovat, s výjimkou:: 
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• Výslovného zákonného zmocnění. 

• Zaměstnavateli bylo zaměstnancem uděleno výslovné svolení. 

Pokud jde o trestné činy, vztahuje se výše uvedené zákonné zmocnění na 

informace o pravomocných odsouzeních za tresný čin podvodu a zpronevěry, aby 

se zamezilo zařazení uchazeče na pozici, která vyžaduje důvěryhodnost. Pokud jde 

o pozice vyžadující důvěryhodnost zaměstnance, smí zaměstnavatel uchazeče 

požadovat výpis z rejstříku trestů.  

Pokud jde o uchazečův zdravotní stav, zaměstnavatel nesmí na jeho základě 

uchazeče diskriminovat, zejména nikoli s ohledem na případné fyzické nebo 

mentální postižení, pokud toto není detrimentální pro požadované pracovní 

zařazení. Opět se jedná o informace klasifikované jako citlivá data a jako taková 

jsou chráněny zákonem a smí být zpracována pouze k určitým povoleným účelům. 

Výjimka je dána u cizinců, kteří nejsou občany Evropské unie, neboť aby cizinec 

obdržel pracovní povolení, musí prokázat, že podstoupil několik lékařských 

vyšetření včetně rentgenu hrudníku, a že podstoupil krevní testy za účelem 

vyloučení přítomnosti nakažlivé nemoci. Obecně platí, že zdravotní prověrky jsou 

povoleny pouze u pracovních míst, kde je vyžadován určitý zdravotní stav k 

řádnému výkonu zaměstnání na dané pracovní pozici. 

 

Práva zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele 
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V takovém příapdě mají zaměstnavatelé, kteří pracovali alespoň 26 nepřetržitých 

týdnů před platební neschopností, nárok na: 

• Příspěvek z fondu pro nadbytečnost. 

• Příspěvek z fondu platební neschopnosti. 

Fond platební neschopnosti byl založen Zákonem o platební neschopnosti 

zaměstnavatele 25(I)/2001, aby ochránil práva zaměstnanců. Zaměstnanec, jehož 

pracovní vztah byl skončen kvůli insolvenci zaměstnavatele, a který pracoval alespoň 

26 nepřetržitých týdnů před insolvencí, má nárok na příspěvek z fondu pracovní 

neschopnosti ve výši odpovídající nezaplacené mzdě až za 13 týdnů, pokud tato 

mzda nebyla vyplacena v období 78 týdnů před platební neschopností 

zaměstnavatele. Zaměstnanec je rovněž oprávněn k výplatě 13. a 14. platu z fondu, 

pokud by na ně jinak měl nárok. 

Příspěvek z fondu pro nadbytečnost má stejné podmínky, jako když se zaměstnanec 

stane v důsledku insolvence nadbytečným.  

Státní záruční fond 

Zdravotní a bezpečností povinnosti 

Jaké povinnosti má zaměstnavatel ohledně zdraví a bezpečnosti jeho 

zaměstnanců? 

Zaměstnavatelé jsou povinováni k následujícímu: 



59 | P a g e  
 

• Zajistit zdraví a bezpečnost pracovníků v každém ohledu týkajícím se jejich 

pracovní činnosti, primárně za nákladě obecných zásad prevence a bez 

přenášení nákladů těchto opatření na zaměstnance. 

• Vyhodnocovat riziko nemoci z povolání, hledět na volbu pracovních 

pomůcek a vybavení, zajistit adekvátní ochranná a preventivní opatření. 

• Vést seznam pracovních úrazů a podávat o nich hlášení. 

• Přijmout nezbytné kroky k poskytnutí první pomoci, hašení požádru, 

evakuaci pracovníků a odvrácení hrozícího nebezpečí. 

• Infromovat pracovníky a probírat s nimi všechny otázky týkající se jejich 

bezpečnosti a zdraví při práci. 

• Zajistit, aby každý pracovník byl náležitě poučen a vzdělán v ohledu zdraví a 

bezpečnosti, a to průběžně po čas celé doby zaměstnání. 

Zaměstnanci jsou povinni k následujícímu: 

• Užívat pracovní techniku v souladu s návodem, užívat ochranných pomůcek 

a vybavení. 

• Zpravit zaměstnavatele o jakékoli situaci, která by představovala vážné a 

bezprostřední nebezpečí, případně upozornit na nedostatky bezpečnostních 

opatření. 

• Spolupracovat při naplňování opatření přijateých k ochraně zdraví a 

bezpečnosti a umožnit tak zaměstnavatli zajištění bezpečného pracovního 
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prostředí prostého rizik. 

 

Shrnutí 

Zaměstnanecké právo Kypru je považováno za méně restriktivní, ačkoli zavedlo 

nezbytná ustanovení o férovosti a spravedlivosti jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele. Evropské předpisy byly taktéž implementovány do kyperského 

pracovního (zaměstnaneckého) práva v ohledu zákazu diskriminace a ochrany práv 

zaměstnanců. Tato ustanovení a pokyny jsou podporovány kyperskou legislativou a 

poskytují zaměstnancům jistotu, že jejich práva jsou normativně zakotvena v 

kyperských právních předpisech. 

Příběh 

Vanessa je zaměstnána místní univeruziou jako učitelka angličtiny. Ráda by věděla, 

zda zákon stanovuje minimální mzdu Jak zjistila z této kapitoly, pouze některá 

povolání mají zaručenou minimální mzdu (prodavači, úředníci, chůvy,…). Minimální 

mzda těchto povolání byla v roce 2012 stanovena částkou 870 euro při nástupu do 

zaměstnání, přičemž tato se po šesti měsících zkušbní doby zvyšuje na 924 euro. 

Minimální mzda hlídače (sekuriťák) byla určena hodinovou částkou 4,9 euro a po 

uplynutí šestiměsíční zkušební doby částkou 5,2 euro za hodinu. Byť se toto 

nevztahuje na povolání učitelky, Vanessa nyní má přestavu, o jaké mzdě by přibližně 

mohla se svými zaměstnavatelem jednat. 
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Nakonec se Vanessa s univerzitou dohodla na uzavření pracovní smlouvy. Vanessa 

by ráda věděla, zda má požádat o písemnou pracovní smlouvu. 

John jí poradil, že podle Brightovy učebnice je zaměstnavatel povinen informovat 

zaměsntance písemně o podmínkách daného zaměstnání. Taková písemná 

informace by měla přinejmenším obsahovat: 

• Identifikační údaje zaměstnance a zaměstnavatele 

• Místo výkonu práce zaměstnancem a registrované sídlo zaměstnavatele 

• Titul či pracovní zařazení, durh práce a obsah pracovní náplně 

• Datum nástupu do práce a ukončení pracovního poměru, byl-li sjednán na 

dobu určitou 

• Odkaz na případné kolektivní smlouvy týkající se podmínek daného 

zaměstnání. 

Dále by mělo být v písemné informaci uvedeno: 

• Délka možného čerpání dovolené, na kterou má zaměstnanec nárok a způsob 

žádání o dovolenou 

• Délka zkušební doby; 

• Všechny složky zaměstnancova platu a frekvence výplaty; 

• Délka zaměstnancova běžného pracovního dne. 

• Zaměstnanec nemůže být o nic z výše uvedeného zkrácen případným 

smluvním ujednáním, zakazuje-li to příslušná legislativa. 
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Vzorová pracovní smlouva je k dispozici např. na níže odkazované adrese:. 

http://www.cypruslegalanswers.com/modules/modListDocuments/uploadFiles/

miscFiles/1327478916-ENG%20General%20Employment%20Agreement.pdf 

OTÁZKA: 

1) Má Johnovo povolání stanovenou minimální mzdu? 

Ano 

Ne 

2) Může John zaměstnat sám sebe? 

Ano 

Ne 

 

Kvíz 

1. Jsou psané pracovní smlouvy nezbytné podle kyperského práva? 

a. Ano 

b. Ne 

2. Jaká práva (nároky) mají zaměstnaní rodiče? 

a. Rodičovská dovolená 

b. Vyšší plat 

c. Náhrada nákladů péče o dítě 

3. Mají dočasní zaměstnanci stejná práva jako trvalí zaměstnanci? 

a. Ano 

b. Ne 

4. Jaký je minimální roční nárok na dovolenou? 

a. 20 dní u těch, kteří pracují 5 dní v týdnu 

http://www.cypruslegalanswers.com/modules/modListDocuments/uploadFiles/miscFiles/1327478916-ENG%20General%20Employment%20Agreement.pdf
http://www.cypruslegalanswers.com/modules/modListDocuments/uploadFiles/miscFiles/1327478916-ENG%20General%20Employment%20Agreement.pdf
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b. 24 dní u těch, kteří pracují 6 dní v týdnu 

c. a) i b) jsou pravdivé 

5. Má každé povolání stanovenou minimální mzdu? 

a. Ano 

b. Ne 

6. Kolik smluvních stran má pracovní smlouva? 

a. Dvě – zaměstnance a zaměstnavatele 

b. Tři – zaměstnance, zaměstnavatele a stát 

c. Pouze jedinou stranu 

7. Smí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z libovolného důvodu? 

a. Ano 

b. Ne 

8. V případě protiprávního ukončení pracovního vztahu – jaké se nabízí 

prostředky nápravy? 

a. kompenzace 

b. návrat do téhož zaměstnání 

c. omluva 

9. Mohu zveřejnit inzerát, kde budu poptávat dívku jakožto chůvu? 

a. Ano, (proč)………………..? 

b. Ne. (proč)…………….? (diskriminace) 
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10. Je v souladu s právem propuštění zaměstnance, který vyznává 

muslimskou víru? 

a. Ano 

b. Ne 
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Obchodní právo 

 

 

Úvod 
Existuje mnoho právních předpisů, které pomahají s během jakékoliv země. Firemní 

zákon je jedním z nich. Stejně jako v jakékoliv jiné zemi i na Kypru firemní zákon 

určuje právní základ toho, jak podniky operují a nakládají samy se sebou v rámci 

Kyperské ekonomiky. V ekonomice, nejenom že podniky jednají mezi sebou, ale 

také s různými organizacemi a jejich vedením. Jakékoliv spory řešící tento typ 

problémů jsou řešeny odkazem na firemní zákon. Založení společností na Kypru, 

transakce které se uskutečňují mezi podniky a právními výjimkami nabízené 

podnikům jsou všechny zahrnuty ve firemním zákoně26. Během zakládání nové 

společnosti jsou jisté právní požadavky, o které se majitelé podniku musí postarat. 

Pokud tyto požadavky nejsou splněny, společnost není možné založit. K operování 

jako podnik na Kypru jsou nutné jisté specifické zákony, které je třeba dodržovat. 

Firemní zákon 
Zákon korporací na Kypru je primárně veden Cyprus Companies Law, Kap. 113. 

Zákon nese mnoho podobností s Firemní zákon 1948 z Anglie27.  

Soukromá společnost na Kypru má maximálně 50 členů, má omezení na převod 

akcií a omezuje vydávání akcií veřejnosti. Jakákoliv organizace registrovaná pod 

zákonem, jehož články nenesou omezení aplikovatelná na soukromé společnosti je 

považována za veřejnou společnost. 

                                                           
26Stoltenberg, Clyde D., "LAW, REGULATION AND INTERNATIONAL BUSINESS" (2008) 40 American Business Law 
Journal 
 
27Int'L Business Publications, Usa, Cyprus Business Law Handbook (Intl Business Pubns Usa, 2015) 
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Jednočlenné společnosti, tedy společnosti s jediným ředitelem/vlastníkem byly 

uvedeny Firemním (pozměňovací návrh) Zákoně 2000 (LAW 2(I)/2000). Tyto 

společnosti, které mají pouze jednoho vlastníka nebo partnera musí dodržovat 

dodatečné regulace specifikované Firemním Zákonem28. 

Firemní dokument 
Na Kypru musí dokumenty o založení organizace a její roční návratnost být 

podány v Řečtině; to samé platí pro účetnictví, když je potřeba jeho podání37. 

Finanční prohlášení společností musí být připravovány v souladu s kyperského 

firemního zákona. 

Pro registraci společnosti na Kypru se musí podat žádost na Registrátoru 

Společností kvůli schválení jména společnosti. Jakékoliv jméno, které je identické 

nebo podobné existujícímu jménu v Registrátoru nebo které naznačuje možnost 

ilegálních aktivit nebo je pod královskou či vládní ochranou nebude schváleno. 

Poté, co je jméno schváleno, musí kyperský právník přiložit k Registrátoru 

následující dokumenty 

2) Memorandum a stanovy sdružení 

3) Formulář HE1 podepsaný právníkem ve formě čestného prohlášení, 

potvrzující, že Memorandum a stanovy vyhovují Kyperskému zákonu. 

4) Formulář HE2 označující adresu společnosti 

5) Formulář HE3 označující první ředitele společnosti 

Jakmile je společnost založena, může registrátor na vyžadovat kopie hlavních 

dokumentů společnosti: 

1. Osvědčení o zapojení  

2. Memorandum sdružení články asociace, podepsané jednateli společnosti 

3. Certifikát, vystaven Registrářem společností v potvrzení registrované adresy 

společnosti 

                                                           
28Int'L Business Publications, Usa, Northern Cyprus - Turkish Republic Of Northern Cyprus Business Law 
Handbook (Intl Business Pubns Usa, 2015) 
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4. Certifikát, vystaven Registrářem společností v potvrzení jmenování ředitelů a 

tajemníka společnosti. 

5. Certifikát, vystaven Registrářem společnosti v potvrzení akcionářů 

společnosti. 

Kyperská společnost omezena zárukou 
Podobně jako v Anglii, organizace omezené zárukou jsou běžně rezervovány pouze 

pro charitativní a neziskové účely. Kromě struktury jejich podílu jsou identické s 

ostatními typy soukromých organizací a spadají pod Kyperský Firemní Zákon38. 

Tyto organizace se od ostatních odlišují tím, že jejich náplň práce a požadavky jsou 

v podstatě jiné. Rozdíl je v tom, že zde není žádný sdílený kapitál, který musí být 

uhrazen předem, ale ve skutečnosti se akcionáři zaručují, že zaplatí částku jejich 

rovnou jejich podíluv době její likvidace. Navzdory tomu právní řád kryjící jakékoliv 

spory v těchto společnostech je firemní zákon.  

Kyperská pobočka zámořských společností 
Na Kypru je možné otevřít si pobočku zahraniční společnosti. Požadavky pro 

dokumentaci jsou následující, během prvního měsíce zřízení, musí subjekt předložit 

Memorandum a Články o sdružení (certifikovanou kopii v Řečtině), autorizovaný 

list ředitelů obsahující tajemníka a komunikačního representanta společnosti, který 

musí mít trvalé bydliště na Kypru. Na Kypru je mnoho operujících zahraničních 

společností. Jako takové musí dodržovat jistá pravidla a regulace. Tyto regulace 

spadají pod firemní zákon. 

Pobočky zahraničních společností na Kypru musí předložit roční finanční prohlášení 

(s certifikavanými kopiemi v Řečtině). Ikdyž tyto společností mohou být pouze 

pobočky společností s původem v jiné zemi, transakce těchto společností provedené 

na Kypru se zaznamenávají pro zdanění a jiné účely. Ve výsledku je důležité, aby tyto 

společnosti předložily jejich finanční prohlášení za jejich pobočky, které operují na 

Kypru. 
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Pozoruhodné je, že zahraniční společnosti musí předložit finanční prohlášení, že 

společnosti udány v korporaci na nejnovější valné hromadě29: 

1. Psaná zpráva, která obsahuje jméno zámořské společnosti s detaily pobočky. 

Navíc musí obsahovat adresu hlavní kanceláře a běžné místo obchodních 

operací. 

2. Účel a cíle zámořské společnosti musí být take obsaženy ve zprávě 

3. Certifikát začlenění společnosti s memorandum a články společnosti  

4. Jména všech ředitelů a jedinců se značnou kontrolou nad společností 

5. Jméno a adresa osoby s trvalým bydlištěm na Kypru, která je kompetentní k 

příjmu dokumentů jménem společnosti 

Navíc, finanční prohlášení musí být standartu, jež je vyžadován zákonem v zemi, 

kde je společnost začleněna40. Kde společnosti již předkládají auditované finanční 

prohlášení v jejich uspořádání začlenění v rámci EU, tyto subjekty jsou osvobozeny 

od finančních prohlášení na úrovni pobočky41. 

Kyperské obecné partnerství 
Zákon o partnerství a obchodních jménech 116 poskytuje zákon pro partnerství na 

Kypru. Partnerství musí podstoupit registrační process s Registrátorem Partnerství. 

A jako takové musí nastat první kalendářní měsíc vzniku. Požadované detaily 

obsahuje jméno partnerství registrovanou kancelář, podrobnosti o partnerství. 

Ostatní rozmanitá pravidla o partnerství jsou, že v něm musí být mezi 2 a 20 

individuálními členy s maximum 10 pro bankovní instituce42. Existují rozmanité 

zákony, kterých se partnerství na Kypru musí držet. Nicméně, pravidla se různí od 

partnerství k partnerství. 

Kyperské omezené partnerství 
Omezené partnerství take existuje pod zákonem. Rozsah odpovědnosti je omezen 

a musí být deklarován Registrátoru. Omezená partnerství jsou často použita 

                                                           
29'Establishment Of A Branch In Cyprus' (Pirilides.com, 2017) <http://www.pirilides.com/en/publication-
detail/126/establishment-of-a-branch-in-cyprus> accessed 6 August 2017 



70 | P a g e  
 

společně s firemními strukturami k poskytnutí efektivních příležitostí k plánování 

daní. 

Místní svěřenecké fondy 

Kyperská správní rada (The Cyprus Trustees Law Cap) 1993 reguluje zákon o 

“místních svěřeneckých fondech”. Zákon je podobný Anglickému zákonu a 

správcovství (English Trustee Act) 1925. Fond je zákonný subjekt vytvořený 

účastníkem, známým jako setlor/věřitel, pomocí kterého druhý účastník, známý 

jako správce drží právo spravovat věřitelova aktiva nebo vlastnictví pro zisk třetí 

strany, známé jako příjemce. Ve většina případů jsou věřitel a příjemce obyvateli 

Kypru. Fond a majetek fondu jsou předmětem výměnné kontroly. Nicméně po 

vstupu do EU se to stalo zjevným. Také v tomto případě lze vidět, že zákony na 

Kypru se velmi blíží těm v Anglii. 

Source:http://indianmoney.com/how/what-is-a-trust-why-create-a-trust-and-how-

does-it-work  

Mezinárodní fondy 

Místní fondy a mezinárodní fondy jsou stejné struktury, ale jsou řízeny 
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Mezinárodním zákonem o fondech. Rozdíl je, že v mezinárodním fondu se 

příjemci nemohou být obyvatelé Kypru a jsou registrovatelní bez doby trvání30.  

Kypr byl uveden do souladu s ostatními hlavními mezinárodními fondy pomocí 

Mezinárodního Zákonu o Fondech (International Trusts Law) z roku 1992 v 

platném znění. Věřitel a příjemci nemohou být obyvateli Kypru. Tím může být 

pouze jeden ze správců. Typicky, mezinárodní fondy mají zákonné a daňově 

založené výhody. 

Evropská společnost s ručením omezeným, Evropská společnost (ES) 
V roce 2006 přijal Kypr právní úpravu umožňující zakládání Evropských 

společností s ručením omezeným. 

Aby se mohla  kyperská společnost transformovat na Evropskou společnost s 

ručením omezeným, musí jí takový postup umožňovat právo, podle kterého byla 

prvotně společnost založena a musí kyperskému Obchodnímu rejstříku poskytnout 

listiny obsahově srovnatelné s těmi, jaké jsou vyžadovány pro opětovný zápis 

společnosti do obchodního rejstříku. Právní rámec, v němž musí být vykonávána 

obchodní činnost společnosti, musí být založen na kyperském právním řádu. 

Navíc, Evropská společnost (s ručením omezeným), která uvede na trh vlastní 

cenné papíry musí splňovat požadavky pro tuto činnost stanovené národní právní 

úpravou. 

Kvůli vyššímu stupni separace jejich managementu a členů (kterých mohou být 

tisíce), podléhají veřejné obchodní společnosti přísnějším pravidlům kapitálového 

trhu, stejně jako širší ohlašovací (informační, brífinkové) povinnosti, než je tomu u 

společností soukromých.31. 

                                                           
30'Establishment Of A Branch In Cyprus' (Pirilides.com, 2017) <http://www.pirilides.com/en/publication-
detail/126/establishment-of-a-branch-in-cyprus> accessed 6 August 2017 
31Papadopoulos, Thomas, "Report From Cyprus: An Overview Of Cyprus Mou The Essential Business Law 
Reforms" [2016]  
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 Náležitosti zápisu do obchodního rejstříku 
 Po schválení obchodní firmy (tj. názvu společnosti) musí být rejstříkovému orgánu 

podáno memorandum společnosti a společenská smlouva (zakladatelská 

dokumentace), obsahující údaje o základním kapitálu, jednatelích (statutárních 

orgánech), sekretariátu a zapsané provozovně (sídlu) společnosti. Osvědčení o 

vzniku obchodní společnosti bývá rejstříkovým orgánem vydáno obvykle do 

jednoho kalendářního měsíce.  

Základní kapitál 

Pro soukromou společnost není stanoven minimální požadovaný základní kapitál, 

který tedy může být třeba jen jedno euro (či v jiné měně). Veřejná společnost musí 

mít základní kapitál alespoň 25 630 euro, který musí být splacen ještě před vydáním 

osvědčení o vzniku obchodní společnosti. Základní kapitál je rozdělen do 

obchodních podílů, které představují vlastnický podíl člena společnosti na 

společnosti jakožto celku.32 

Daň z kapitálu 

Při založení společnosti, jež má být registrována na Kypru, činí daň z kapitálu 103 

euro plus 0,6% dohodnutého základního kapitálu, a tato musí být vyplacena 

Obchodnímu rejstříku. Jakékoli další navýšení základního kapitálu pak podléhá 

další daňové povinnosti v poměru 0,6% částky, o kterou  byl kapitál navýšen. 

Žádná daňová povinnost nevzniká v souvislosti s emisním ážiem, přičemž daň z 

kapitálu lze minimalizovat emitováním cenných papírů se sníženou nominální 

hodnotou.33. 

Odpovědnost statutárního orgánu (ředitele) 

V drtivé většině druhů kyperských obchodních společností se uplatní pravidlo 

stanovené čl. 80, přílohy I, tabulky první, Zákona o společnostech (Cap. 113), 

podle kterého náleží vedení obchodní společnosti (jednání za společnost) členům 

představenstva. Podle citovaného ustanovení platí, že: 

                                                           
32 Ibid 
33 N23 
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“Obchodní činnost společnosti bude realizována jednateli (řediteli), kteří mohou za 

ni jednat ve všech věcech, které nejsou zákonem nebo nařízením, svěřeny do 

působnosti valné hromady.“ 

Lze tedy snadno dospěl k závěru, že s případným rozšířením pravomocí 

představenstva se zároveň rozšiřuje též jeho odpovědnost za vedení obchodní 

činnosti společnosti. 

Než však přistoupíme k rozboru této odpovědnosti, musíme nejprve určit, kdo je 

vlastně považován za jednatele (ředitele) společnosti. 

Nejprve musíme předeslat, že zákon neposkytuje úplnou definici člena sboru 

jednatelů, ale spíše podle oddílu 2 Zákona o společnostech o něm pojednává jako o 

jakékoli osobě, která zastává funkci řídícího pracovníka (ať je již tato funkce 

formálně označena jakkoli); 

Tudíž, ve výše naznačené definici jsou zahrnuti jak jednatelé formální, jednatelé 

faktičtí a jednatelé “stínoví” (tj. Neoficiální, kteří nicméně vykonávají rozhodující 

vliv na řízení společnosti a její obchodní činnost). 

Dále podle čl. 2 Zákona o společnostech (Cap. 113) platí, že pojem “vedoucí 

pracovník”, ve vztahu k právnické osobě (obchodní společnosti) zahrnuje jak 

jednatele, tak i  manažera či tajemníka;  

(A) Tajemník 

Každá společnost musí mít tajemníka. Jeho role byla stanovena Lordem 

Denningem v soudním případu Panorama Developments (Guilford) s.r.o. proti 

Fidelis Furnishing Fabrics s.r.o. (z roku 1971) následovně: 

“Nicméně časy se mění. Tajemník společnosti je v dnešní době mnohem 

důležitější, než kdysi býval… Je orgánem společnosti vybaveným rozsáhlými 

pravomocemi a odpovědností.  To je patrné nejen ze současného Zákona o 

společnostech, ale take z úlohy, kterou plní při každodenním chodu společnosti. 

Není již vice pouhým asistentem či recepčním. Běžně uzavírá smlouvy jménem 
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společnosti, které se týkají jejího každodenního chodu. To až v takové míře, že lze 

hovořit o jeho pověření k tomu, aby takto za společnost jednal navenek. Je 

nepochybně oprávněn podepisovat smlouvy související se zajišťováním chodu 

společnosti, jako například pracovní smlouvy, pořizování automobile, atd.Všechny 

tyto záležitosti nyní zařizuje na základě nepřímého pověření tajemník 

společnosti…”  

Mezi typické povinnosti tajemníka patří: 

• správa evidencí, záznamů a účetnictví společnosti 

• Vyplnení výroční zprávy o hospodaření pro Obchodní rejstřík 

• Příprava programu a hmotného zajištění obchodních setkání a jednání 

• informování Obchodního rejstříku o významných změnách ve structure 

společnosti, např. složení představenstva 

• Zajištění zabepečení spisů a dokumentů společnosti 

Nad rámec tohoto může být pověřen též dalšími úkoly: 

• Sjednávání pojištění pro společnost a její zaměstnance 

• důchodový plán. 

• registrace k dani z přidané hodnoty 

• správa obchodních závodů (provozoven) společnosti 

• správa kancelářských prostor 

• poskytování poradenství jednatelům, včetně osvědčení legality jejich postupů 

• Ve veřejných obchodních společnostech je tajemník odpovědný za dodržování 

předpisů o kapitálovém trhu a zákoníku obchodní správy. 

(B) Ředitel (CEO – Chief executive officer) 
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Podle čl. 107, části první, tabulky A první přílohy Zákona o společnostech mohou 

jednatelé ze svého středu zvolit ředitele (CEO). Jednatelé mohou řediteli svěřit 

jakoukoli pravomoc, kterou sami mají. 

(C) Zaměstnanci 

Ohledně zaměstnanců společnosti platí v kyperském, stejně jako v britském 

precendenčním právu spíše restricktivní interpretační přístup. V případě 

precedentního rozhodnutí ve věci Smith&Sons Ltd. (1969) byli dva sekční ředitelé 

společnosti nahlíženi nikoli jako představitelé společnosti a Lord Denning shledal, 

že představitelé společnosti musí být v právním smyslu osoby, které obstarávají 

záležitosti celé obchodní společnosti. Narozdíl od případu Re Vic Groves & Co 

Ltd (1964), kde byl vedoucí pobočky (divize) shledán představitelem společnosti 

navenek. 

(D) Odborníci 

Dokonce i rozliční odborníci jako například auditoři, správci, likvidátoři, mohou 

být nahlíženi jako představitelé obchodní společnosti, v závislosti na tom, do jaké 

míry jsou oprávněni vykonávat své úkoly a úkony. 

A) Povinnost mít péči řádného hospodáře 

Porušení povinnosti jednat za společnost s péčí řádného hospodáře, tedy jednat v 

souladu s nejlepším zájmem společnosti, stejně jako povinnosti obezřetnosti, činí 

jednatele odpovědným vůči obchodní spolčenosti, která se tak může domáhat 

kompenzace nebo přijmout jiná opatření. Je třeba mít na zřeteli, že tyto povinnosti 

jednatele se vztahují na společnost a nikoli přímo na její akcionáře (podílníky). Ve 

skutečnosti, podle nedávného precedent Queens Moat Houses proti Bairstow a 

dalším (2000), 1B.C.L.C. 549, bylo shledáno porušení povinnosti loajality jednatelů 

vůči společnosti, když přistoupí k vyplacení podílů na zisku akcionářům tak, že 

samotné společnosti nezůstanou prakticky žádné finanční rezervy. Soud v uvedeném 
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případě nařídil jednatelům, aby takto protiprávně vyplacené dividend vyplatili 

namísto spolčenosti akcionářům oni sami, a to v částce přesahující 40 milionů GBP. 

B) Dále z Common law plynou povinnosti zahrnující povinnost jednat ve prospěch 

společnosti, rozhodovat se svobodně a nezávisle, a předcházet střetu zájmů, stejně 

jako nejednat ledabyle při obstarávání záležitostí společnosti.  

Existují rovněž zákonné povinnosti; některé z nich spojené s trestním postihem a 

odškodněním věřitelů34. Porušení zákonných ustanovení může zavdat vzniku trestní, 

občanskoprávní či správně-právní odpovědnosti (nebo jejich kombinacím).  

Dále lze jednatele žalovat z důvodů: 

• špatné hospodaření s majetkem společnosti 

• prosazování osobních zájmů, střetu zájmů 

• zavádějící počínání při prodeji firemního majetku 

• překročení svých oprávnění 

• porušení zákona (například pracovních předpisů) 

• porušení svěřenské povinnosti 

Ohlašovací a evidenční povinnosti 

Jednatelé společnosti jsou povinni vést řádné záznamy a evidence tak, aby bylo 

možné zobrazit skutečný a pravdivý stav společnosti, vysvětlit transakce a umožňit 

zpracování výroční zprávy o hospodaření. Jednatelé musí předložit celou paletu 

účetních závěrek a výsledek hospodaření při ročním zasedání valné hromady. Má-li 

společnost  dceřinné společnosti, vyžadují se konsolidované zprávy o 

hospodářských výsledcích. 

                                                           
34Papadopoulos, Thomas, "Report From Cyprus: An Overview Of Cyprus Mou The Essential Business Law 
Reforms" [2016]  
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Nehledě na výše uvedenou výjimku pro dceřinné společnosti, zákon  o dani z 

příjmu požaduje, aby každá společnost podala každoročně daňové přiznání k dani 

z příjmu, které má být založeno na posudku nezávislého auditora. To v praxi 

znamená, že každá společnost musí podstoupit audit za účelem přípavy daňového 

přiznání.35. 

Výjimka z povinnosti připravit konsolidovanou zprávu o hospodaření  pro menší 

koncerny je dána, pakliže společnosti v koncernu:36: 

•  nejsou veřejnými společnostmi; 

•  nemusí podávat konsolidovanou výroční zprávu o hospodaření s ohledem na 

jakékoli další právní předpisy; a 

•  jako uskupení splňují alespoň dvě z následujících kriterií ke dni účetní uzávěrky: 

•  celkový majetek není větší než 14,6 milionu euro; 

•  čistý obrat není větší než 29,2 milionu euro; 

•  průměrný počet zaměstnanců není vyšší než 250. 

Společnosti rovněž musí zpravit Obchodní rejstřík ve stanovené lhůtě o 

případných zahájených soudních řízeních, která se mohou dotýkat jejich majetku, 

dale o změnách v Memorandu nebo společenské smlouvě, sídlu, jednatelů, 

tajemníka, zaměstnanců a základního kapitálu37. 

Roční poplatek na společnost 

Roční poplatek na každou společnost je dán ve výši 350 euro, pakliže jde o 

společnost registrovanou na Kypru. Poplatek se platí Obchodnímu rejstříku. Pro 

koncerny je stanoven strop poplatku částkou 20 000 euro. 

                                                           
35 Ibid 
36Alexander, Natasha, Karl Cherepanya and Igor S Oleynik, Cyprus Business Law Handbook(International 
Business Publ., 2005) 
 
37 Ibid 
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Poplatek je splatný do 30. Června každého kalendářního roku. 

Za prodlení s platbou poplatku je účtováno penále. Je-li poplatek zaplacen do dvou 

měsíců po splatnosti, činí penále 10% částky poplatku. Prodlení mezi dvěma a pěti 

měsíci následuje penále ve výši 30% částky poplatku.  Delší prodlení může vést k 

výmazu společnosti z Obchodního rejstříku. V případě opětovného zápisu 

společnosti po výmazu je roční poplatek na společnost ve výši 500 euro, enbo 750 

euro, pakliže byla společnost obnovena po vice než dvou letech.38. 

Shrnutí 
Korporátní právo (právo obchodních společností) se zabývá zákonnými požadavky 

a omezeními vztahujícími se na obchodní společnosti. Podniky fungují vždy podle 

práva té které zěmě, kde byly zřízeny. Obdobně je tomu i na Kypru. Zákony 

upravující způsob fungování soukromé a veřejné společnosti se vzájemně odlišují. 

Důvodem je rozdílná povaha těchto typů společností. Založení společnosti lze podle 

kyperského práva dosáhnout několika cestami. Právní úprava korporátního práva 

rozeznává několi různých druhů společností. Patří mezi ně společnost s ručením 

omezeným, všeobecné partnerské společnosti a soukromé společnosti. Tyto jsou 

upraveny samosatnými a oddělenými předpisy.39.  

Příběh 
Johnovi se nedaří najít zaměstnání a zvažuje začít na Kypru podnikat. Zajímá jej, 

jaké podnikání je pro něj nevhodnější. Do začátku je ochoten investovat jen 

omezené množství peněz a pokud možno co nejvíce limitovat svou majetkovou 

odpovědnost vůči třetím osobám. Dospěl k závěru, že v tomto směru bude pro něj 

nejpřijatelnější soukromá společnost s ručením omezeným, v níž bude jediným 

jednatelem i jediným společníkem. Než přistoupí k založení společnosti s ručením 

omezeným, měl by vědět, že jeho povinnosti a odpovědnost budou následující: 

ZÁKONNÉ A FINANČNÍ POVINNOSTI 

                                                           
38Alexander, Natasha, Karl Cherepanya and Igor S Oleynik, Cyprus Business Law Handbook(International 
Business Publ., 2015) 
 
39Alexander, Natasha, Karl Cherepanya and Igor S Oleynik, Cyprus Business Law Handbook (International 
Business Publ., 2005) 
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Pokud jde o Zákon o společnostech (Cap.113), některé z jím zakotvených 

povinností uvádíme níže: 

Statutární povinnosti 

Každoroční valná hromada: každá společnost podřízená (založená podle) 

kyperského práva musí alespoň jednou ročně uspořádat valnou hromadu, tj. setkání 

všech svých členů (dale jen “valná hromada”), a to nad rámec jakýchkoli jiných 

případných setkání členů této společnosti (tzv. mimořádných valných hromad). 

První valná hromada se musí konat nejpozději do 18 měsíců od založení společnosti, 

přičemž mezi každou následující valnou hromadou nesmí uplynout doba delší 15 

měsíců. Společenská smlouva běžně obsahuje ustanovení o způsobu svolávání valné 

hromady. 

Roční návratnost 

Každá kyperská společnost je povinna pravidelně podávat výroční zprávu o 

návratnosti investic, společně s účetní závěrkou za předešlý kalendářní rok. Lhůta 

pro jejich odevzdání je do 28 dní od výročního zasedání valné hromady. Zpráva o 

návratnosti investic obsahuje informace o datum konání valné hromady a ěl by 

zahrnovat mimo jiného i ověřené kopie účetních závěrek, hlášení jednatele a hlášení 

auditora. Zpoždění může být spojeno s právním (zejména finančním) postihem. 

Roční poplatek na společnost 

Každá společnost musí zaplatit roční poplatek na společnost ve výši 350 euro, a to 

do 30. června každého kalendářního roku. Za pozdní zaplacení poplatku se ukládá 

pokuta. Není-li poplatek zaplacen do dvou let od data splatnosti, společnost bude 

vymazána z Obchodního rejstříku. 

 A samozřejmé take daňové povinnosti…  

Za účelem založení společnosti navštíví John právníka, který mu v tomto procesu 

pomůže. Po založení společnosti jedná John prostřenictvím své společnosti, jejíž 

odpovědnost je omezená na její základní kapitál a vlastní majetek. 

Kolik typů společností rozeznává kyperský právní řád? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) neomezeně 

 

Kvíz 
1.Musí být bankovní účty společností zakládány v Řecku? 
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a. Ano 

b. Ne 

2.Jaký je v současnosti roční poplatek na společnost na Kypru? 

c. 350 euro 
d. 400 euro 

e. 1000 euro 

f. Není stanoven žádný poplatek 

3.Který kyperský zákon upravuje svěřenské fondy? 

a. The Cyprus Trustees Law Cap 1993 

b. The Cyprus Trusts Act 2000 

c. žádný z výše uvedených 

d. správně je a) i b) 
4.Kolik typů společností je na Kypru možné založit? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

5.Může mít kyperská soukromá společnost s ručením omezeným mít 60 

členů? 

a. Ano 

b. Ne, může mít maximálně …………(50) členů. 

6.Může veřejná společnost s ručením omezeným inzerovat nabídku nákupu 
svých obchodních podílů? 

a. Ano 

b. Ne 

7.Povinnost jednat v nejlepším zájmu společnosti se vztahuje na: 

a. Zaměstnance 

b. Jednatele 

c. Vlastníky společnosti 

d. Žádné z výše uvedených 

8. Kdo je odpovědný za řízení (směřování) společnosti? 

a) Jednatel 

b) Sbor jednatelů jakožto celek 

c) Management 

9. Společenská smlouva společnosti stanovuje: 

a) Cíle společnosti 

b) Způsob vnitřní organizace společnosti 

10. Základní kapitál společnosti je uveden v: 
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a) Memorandu  

b) Společenské smlouvě 
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Úvod 

Je nezbytné být si vědom různých aspektů občanského i veřejného práva, aby bylo 

lze pochopit právní řád kterékoli země. To platí také o Kypru. Přestože všechna 

právní odvětví hrají významnou roli při každodenním fungování této zěmě, 

význam civilního (občanského) práva nemůže být upozaděn.  

Předpoklady platného uzavření manželství 

Pro uzavření manželství je nezbytné, aby měli dotčené osoby nějaký druh zákonem 

předvídaných dokladů k prokázání totožnosti, např. cestovní pas nebo rodný list. 

Prvním krokem je vyplnění formuláře, jeho podepsání a zaslání matričnímu úřadu. 

Formulář je nadepsán “Prohlášení o sňatku” a vyžaduje vyplnění údajů dotčených 

osob podle jejich cestovních pasů40.  

Formulář předpokládá, že dotčné osoby učiní před matričním úředníkem souhlasné 

prohlášení, že před sebou navzájem netají svůj zdravotní stav nebo jinou 

podstatnou informaci41.   

Krom toho musí dotčené osoby rovněž uvést, zda již někdy v minulosti některá z 

nich byla ve svazku manželském, případně zda byly rozvedeny. Jde-li o vdovu nebo 

vdovce, musí rovněž předložit úmrtní list svého zesnulého manžela či manželky. 

Dále musí prohlásit, že od té doby již nevstoupily do manželství42.  

Po komplataci všech výše uvedených formalit musí dotčené osoby mít svatební 

obřad nejpozdějí do tří měsíců od doručení vyplněného formuláře a splnění všech 

podmínek; nestane-li se tak, je považován formulář a jeho podání za neplatné43.  

                                                           
40'Union Of Cyprus Municipalities' (Ucm.org.cy, 2017) 
<http://www.ucm.org.cy/Webcontent.aspx?Code=EN.PROMO_MARRIAGES> accessed 7 August 2017 
41 Ibid 
42 Ibid 
43'Union Of Cyprus Municipalities' (Ucm.org.cy, 2017) 
<http://www.ucm.org.cy/Webcontent.aspx?Code=EN.PROMO_MARRIAGES> accessed 7 August 2017 
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Pakliže chce manželství uzavřít osoba mladší osmnácti let, není-li sama již 

vdovcem či vdovou, je k tomuto nezbytný souhlas rodiče nebo poručníka. Nemá-li 

rodiče, nebo nejsou-li objektivně schopni projevit svou vůli (nesvéprávní), musí být 

zájemci o sňatek ustanoven opatrovník a před matričním úředníkem, a tento 

opatrovník pak vyslovuje souhlas s uzavřením manželství.  

Matriční úředník nebo registrovaný duchovní může vést civilní sňateční obřad na 

úřadě, nebo v církevním chrámu. V případě civilního obřadu je dán obdobný 

postup u místního územně samosprávného celku (obce), nicméně náboženský 

obřad může proběhnout i v církevním chrámu (typicky v kostele). Matriční úředník 

vydá osvědčení o uzavření manželství sezdanému páru; později může ověřenou 

kopi certifikátu poskytnout rovněž matřiční úředník, nebo pracovník ministerstva 

vnitra.44.  

Rozvodové řízení 

Kyperská právní úprava rozvodu vyžaduje, aby manželé oba žili na Kypru po dobu 

alespoň tří měsíců předtím, než byla žádost o rozvod podána. Náboženská 

manželství mají v tomto směru odlišnost ve srovnání s civilním manželstvím. Podle 

zákona nemohou rodinně-právní soudy samy zrušit manželství či prohlásit je za 

neplatné.45.  

Kyperské zákona požadují, aby byl dán jasný důkaz nezvratného rozpadu 

manželství. Manželství může na Kypru zaniknout rozvodem pouze při za určitých 

okolností. Patří mezi ně cizoložství, šílenství (nesvéprávnost), fyzické či psychické 

týrání, změna náboženského vyznání jednoho z manželů či odmítání početí a 

výchovy dítěte. Pokud není dána ani jedna z těchto okolností, soud nemusí 

manželsví rozvést. Podle kyperského práva by nemělo být rozvedeno manželství, 

                                                           
44 Ibid 
45'European E-Justice Portal - Family Matters' (E-justice.europa.eu, 2017) <https://e-
justice.europa.eu/content_divorce-45-cy-en.do> accessed 7 August 2017 
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není-li k tomu závažný důvod46. Na druhou stranu, je-li zde takový důvod, je 

rozvod podle zákona možný. Přestože žádosti o rozvod se podávají u rodinně-

právních soudů, jejich majetkoprávní dozvuky musí být řešeny odděleně v 

samostatném soudním řízení. Jde tedy v podstatě o rodinně-právní spor, nicméně 

pokud se týká majetku manželů, pořad práva se liší. Odvolání proti jakémukoli 

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství se podává u Nejvyššího soudu Kypru.47.       

Dohody o nájemu a nabývání nemovitostí 

Nájemní smlouva je právní nástroj užívaný vlastníkem nemovitosti k pronájmu 

jeho vlastnictví těm, kteří mají zájem o jeho užívání. Smlouva musí být písemná a 

podepsána všemi dotčenými smluvními stranami. Regulace nájemného spočívá ve 

stanovení určitého limitu výše nájmu, který vlastník nesmí při pronajmutí překročit 

– jeho smylsem je zamezit hamižným vlastníkům (pronajímatelům) požadovat 

přehnané částky za přenechání jejich vlastnictví do užívání nájemcům. Na kypru 

jsou ustaveny zvláštní specializované soudy, které řeší spory plynoucí z překročení 

regulovaného nájemého, stejně jako z právních vztahů k nemovitostem. Tyto 

specializované soudy mají pravomoc rozhodnout jakoukoli majetkoprávní při, 

která se vztahuje k nemovitým věcem. Pokud někdo zamýšlí pronajmout 

nemovitost k bydlení či k jinému užívání (typicky pozemek), sepisuje se příslušná 

smlouva s přihlédnutím k regulím tohoto specifického právního odvětví.  

Pokud jde o nabývání nemovitostí na Kypru, kupující a prodávající jsou z kupní 

smlouvy zavázáni již okamžikem, kdy tato vstupuje v platnost. Jakmile je smlouva 

o převodu nemovitosti opatřena kolkem a podána katastrálnímu úřadu, stává se 

smlouva vstupuje v platnost. Podle zákona je kupující povinen doručit 

katastrálnímu úřadu do šesti měsíců od data podpisu smlouvy. Návrh na zápis do 

                                                           
46'European E-Justice Portal - Family Matters' (E-justice.europa.eu, 2017) <https://e-
justice.europa.eu/content_divorce-45-cy-en.do> accessed 7 August 2017 
47 Ibid 
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katastru do nemovitostí je schválen okamžikem, kdy je provedena změna v 

evidence katastru.48. 

V případě jakékoli nájemní smlouvy nebo smlouvy o převodu nemovitosti je 

nezbytné, aby tato byla prostá jakýchkoli zavádějících formulací či podvodných 

praktik49. Pakliže dojde k nesprávnému výkladu smlouvy nebo některá ze stran 

jednala podvodným způsobem, může se poškozená strana obrátit na specializovaný 

soud ve věcech nemovitostí. Prodávající poskytují kupujícím určitou záruku v 

případech prodeje nemovitosti, nebo v případě pronájmu. Někdy mívají formu 

osobního ručení, jindy například formu bankovních záruk.  

Daňové povinnosti 

Daňové rezidentství pro účely daně z příjmu se určuje v závislosti na tom, zda 

jednotlivec žil v tom kterém roce alespoň 183 dní na Kypru. Dne 14. července 

kyperský parlament schválil novelu daňového zákona tak, že přidal k výše uvedené 

ještě další podmínku, a sice tzv. “pravidlo 60 dní”. Novela nabyla účinnosti dne 1. 

ledna 2017 (tedy již pro zdaňovací období roku 2017). Podle tohoto dalšího pravidla 

bude jednotlivec daňovým rezidentem Kypru take tehdy, pokud: 

 (i) nepřebýval v jiném státě v kalendářním roce v souhrnu déle, než 183 dní 

(ii) není daňovým rezidentem jiného státu, a 

(iii) pobývají na Kypru alespoň 60 dní, a 

(iv) mají ke Kypru určitý jiný definovaný vztah. 

Jednotlivci, kteří jsou daňovými rezidenty Kypru, jsou zdaňováni podle jejich 

celosvětových příjmů (tj. příjem plynoucí jim nejen na Kypru, ale i v jiných zemích. 

                                                           
48 Ibid 
49Nikitas Hatzimihail. and Antria Pantelidou., Evidence In Civil Law - Cyprus (Institute for Local Self-Government 
and Public Procurement Maribor, 2015) 
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Daňová povinnost jim nicméně vzniká až tehdy, přesáhnou-li jejich příjmy 19 500 

euro ročně. Daňová sazba je progresivní, jak znázorněno v níže uvedené tabulce: 

 

Výši daně si můžete spočítat zde: http://www.cyprustaxcalculator.com/ 

Podle kyperského práva je vyhýbání se plnění daňových povinností trestným 

činem50. Daně za kalendářní rok se platí do konce června následujícího roku. 

Zaměstnavatelé jsou povinni odvést daň za každého svého zaměstnance, a to tak, že 

daň z příjmu je zaměstnancům srážena již při výplatě mzdy.Taxes are paid at the end 

of June of the next year. According to the tax law in Cyprus, the employers are 

responsible to ensure that all their employees pay tax.  

Daňové povinnosti jsou různé pro právnické a fyzické osoby. Právnické osoby 

(společnosti) se považují za daňové rezidenty, pakliže jsou spravovány a ovládány 

na Kypru. Hlavním rozlišovacím faktorem, zda je společnost spravována a 

ovládána na Kypru, je skutečnost, zda se jednatelé společnosti fyzicky na Kypru 

schází. Zápisy z takových setkání by měly být dohledatelné v sídle společnosti. 

Společnost, která je daňovým rezidentem Kypru je zdaňována na základě jejích 

celosvětových příjmů, a to sazbou 12,5 %. Daň se vybírá na základě daňového 

přiznání, přičemž se platí ve dvou částech51. První se platí do 31. července, zatímco 

                                                           
50Kyriakides, Nicolas, "Civil Procedure Reform In Cyprus: Looking To England And Beyond" (2016) 16 Oxford 
University Commonwealth Law Journal 
 
51Kyriakides, Nicolas, "Civil Procedure Reform In Cyprus: Looking To England And Beyond" (2016) 16 Oxford 
University Commonwealth Law Journal 
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druhá do 31. prosince. Pokuta ve výši 4% z daňové povinnosti je účtována v 

případě prodlení s placením daně.  

Závěrečné shrnutí: 

Je nezbytné, aby právní řád každé země upravoval každodení záležitosti subjektů, 

které jsou mu podřízeny. Veřejné právo a civilní právo napomáhají k dosažení 

tohoto cíle. Na Kypru je silně rozvinutý systém civilního práva, stejně jako práva 

veřejného, což umožňuje udržovat celospolečenský řád. Zákony jsou významné 

nejenom pro obchodní záležitosti. Stejně důležitou roli hrají v napomáhání a 

vedení lidí k řešení jejich osobních sporů. Jak tento oddíl již ilustroval, rodinné 

soudy a nemovitostní soudy mohou tyto spory autoritativně rozhodovat. 

Uzákoněním právní úpravy těchto oblastí každodenního života mohou být 

majetkoprávní a rodinněprávní spory vyřešeny pokojnou cestou.52.  

Příběh 
John a Vanessa již nechtějí nadále platit daň z příjmů, které jim plynou na území 

Kypru. Zajímá je, kdy se z nich stávají daňoví rezidenti. Jsou si vědomi, že se 

jednotlivec může stát daňovým rezidentem Kypru, splní-li tyto podmínky: 

1) pobývá-li na Kypru v souhrnu déle než 183 dní v roce. Takto by stali John a 

Vanessa daňovými rezidenty, pokud by na Kypru strávili více než 6měsíců; 

nebo 

2)  Splní-li po pobytu delším než 60 dnů následující podmínky: 

(i) nepřebývali v jiném státě v kalendářním roce v souhrnu déle, než 183 dní 

(ii) nejsou daňovými rezidenty jiného státu, a 

(iii) pobývají na Kypru alespoň 60 dní, a 

(iv) mají ke Kypru určitý jiný definovaný vztah. 

John a Vanessa take zvažují uzavření manželství na obecním úřadě. Zde zjistili, že 

za tímto účelem musí: 

                                                           
52 Ibid 
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a) být vybaveni veřejnou listinou osvědčující jejich totožnost (cestovní pas, rodný 

list), vyplnit příslušný formulář a podat jej matričnímu úředníku jakožto společnou 

žádost, označenou jako “prohlášení o manželství”, ze kterého bude vyplávat, že se 

chtějí vzít. 

(b) současně musí John a Vanessa před matričním úředníkem prohlásit, že nejsou již 

manželi někoho jiného a že si nejsou vědomi žádné zákonné překážky v uzavření 

manželství, a že mají veškeré případné nutné souhlasy dotčených osob (rodiče v 

případě nezletilých), nebo že takové souhlasy u nich nejsou zákonem vyžadovány. 

(c) Dotčené osoby by rovněž měly dodat úřední osvědčení o tom, že nejsou sezdány. 

Pokud tak neučiní, nebo pokud bude mít matriční úředník pochybnosti o pravosti 

předložených listin, musí dotčené osoby učinit místopřísežné prohlášení před 

civilním soudem, že jsou svobodní a že nikdy předtím nebyli ženatí/vdaní.  

Mohou se John a Vanessa rozvést na základě souhlasného projevu vůle? 

• Ano 

• Ne 

Může si John vzít Stevena, zjistí-li později, že je homosexual? 

• Ano 

• Ne 

Kvíz 

1. Je na Kypru umožněno manželství osob stejného pohlaví? 

a) Ano 

b) Ne 

2. Aby bylo manželství platně uzavřeno, je nutný náboženský obřad? 

a) Ano 

b) Ne 

3. Sazba daně z příjmu je pro daňové rezidenty Kypru (fyzické osoby) 

a) 12,5% 

b) Progresivní 

4. John se nedávno přistěhoval na Kypr a pobývá zde již 4 měsíce. Stal se 

daňovým rezidentem? 

a) Ano  

b) Ne 
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5. Může se manžel nechat rozvést i přes nesouhlas druhého manžela? 

a) Ano  

b) Ne 

6. Kdo odpovídá za odvedení daně z příjmu plynoucího zaměstnanci ze 

zaměstnání? 

a) Zaměstnanec 

b) Zaměstnavatel, a to srážkou ze mzdy 

7. Mohou cizinci na Kypru vlastnit nemovitost? 

a) Ano  

b) N 

8. Pokud je Anna zaměstnána na Kypru s platem 1 300 euro (bez nároku na 

13. plat), musí platit daň? 

a) Ano   

b) Ne 

Je na Kypru upravena regulace nájemného? 

a) Ano 

b) Ne 

Které soudy mají pravomoc rozhodovat ve věcech souvisejících s nájmem 

nemovitostí? 

a) Rodinné soudy 

b) Obecné soudy 

c) Nemovitostní soudy 
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6. 

Ochrana osobních údajů 

 

Osobními údaji se rozumí jakýkoli typ informací, který se týká konkrétní žijící osoby. 

Příkladem může být datum narození, číslo cestovního pasu, e-mailová adresa, adresa 

bydliště, atd. Často se ocitáme v situacích, kdy musíme naše osobní údaje někomu 

poskytnout. Děje se tak každodenně. Například při nakupování online jste obvykle 

žádáni o údaje jako je jméno, e-mail, doručovací adresa, apod. Dále take při zřizování 
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bankovního účtu, koupi letenky nebo jen vyplňování dotazníku. Zamysleli jste se 

však již nad tím, jak jsou tato data následně uchovávána a zpracovávána?53 

Soukromí je důležitým aspektem ve společenském, profesním i osobním životě 

každého člověka. Důvěrnost osobních údajů má velký dopad na soukromý život. 

Zákon tuto skutečnost uznává, stejně jako potřebu ochrany osobních údajů při 

jejich zpracování a uchování během úkonů každodenního života.54 

Zpracování, shromažďování a řádné užití osobních údajů je upraveno právem 

Evropské unie, konkrétně pak Všeobecným nařízením o ochraně osobních dat 

(GDPR), č. 2016/679, které bylo vydáno v květnu 2016 a začalo platit v květnu 

2018. GDPR se vztahuje na všechny oblasti veřejného i soukromého sektoru. 

Jaké jsou cíle GDPR?  
GDPR má dvojí účel. Snaží se chránit fyzické osoby před zpracováváním jejich 

osobních údajů, přičemž však chce zachovat možnost sdílení těctho dat v rámci 

Evropské unie. V tomto ohledu lze GDPR označit za legislativní nástroj, který 

určuje za jakých podmínek lze s osobními údaji nakládat a za jakých nikoli. 

Jaká práva dává GDPR lidem?  
GDPR zavádí jednotný souhrn pravidel pro právnické i fyzické osoby v Evropské 

unii. Všechny subjekty tak mají následující práva: 

Právo nositele osobních údajů Ustanovení 
GDPR 

                                                           
53 F. Boehm, 'Assessing The New Instruments In EU-US Data Protection Law For Law Enforcement And 
Surveillance Purposes' (2016) 2 European Data Protection Law Review. 
54 M. Brkan, 'Data Protection And Conflict-Of-Laws: A Challenging Relationship' (2016) 2 European Data 
Protection Law Review. 
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1.    Právo vědět jaká data jsou zpracovávána, jak jsou zpracovávána a sdílena a 
právo získat kopii takových osobních údajů 

čl. 15 

2.    Právo “být zapomenut”, tj. vymazání dat v případě, kdy zákon neumožňuje 
jejich retenci 

čl. 17 

3.    Právo opravení nesprávně uvedeného osobního údaje čl. 16 

4.    Právo vzít zpět udělený souhlas se zpracováním dat čl. 7 odst. 3 

5.    Právo na přenos dat čl. 20 

6.    Právo na omezení zpracování učitých osobních údajů čl. 18 

7.    Právo vznést námitku proti zpracování  čl. 21 

8.    Právo stěžovat si na tzv. přeprodávání osobních údajů a právo na upuštění 
od takové činnosti 

čl. 21 

9.    Právo nebýt podroben automatickému rozhodování o své žádosti pouze na 
základě shromážděných osobních údajů 

čl. 22 

10.Právo žalovat na náhradu škody při porušení ustanovení tohoto nařízení čl. 82 

 

Kromě stanovení práv jednotlivců zavádí GDPR také řadu povinností na subjekty, 

které s osobními údaji nakládají (právnické či fyzické osoby). Tyto povinnosti 

určují způsob, jakým mohou být data zpracovávána a účely, za jakými tak může být 

činěno. 

Konkrétně kapitola 4. GDPR je věnována povinnostem schovatelů a zpracovatelů 

osobních údajů. Zvlášní pozornost by měla být věnována ochraně údajů obecně 

stanovené čl. 25, podle kterého jsou společnosti povinny zavést taková opatření (jako 

anonymizaci či pseudonymizaci, minimalizaci dat, apod.), která zajistí jejich 

maximální ochranu. Navíc, pokud společnosti outsourcují zpracování informací jiné 

společnosti, vztahuje se na toto ustanovení čl. 28, které upravuje vztah mezi 

společností a jejím smluvním partnerem, vystupují-li jako shromažďovatelé a 

zpracovávatelé osobních údajů. 

Články 34 a 35 GDPR zavazují společnosti k informování Úřadu pro ochranu 

osobních údajů o případných únicích osobních údajů.  
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Pokud jádro činností společnosti spočívá v úkonech, které svou povahou, 

rozsahem či účelem vyžadují pravidelné a systematické monitorování jejích 

zákazníků ve velkém měřítku, musí taková společnost podle čl. 37 mít Pověřence 

pro ochranu osobních údajů (DPO). Postavení a úkoly DOP jsou upraveny články 

38 a 39.  Úloha DPO je poradní, vystupuje tedy jako poradce a dohled nad 

dodržováním povinností. Nejsou-li tyto povinnosti plněny, nejde o jeho osobní 

odpovědnost, nýbrž o odpovědnost samotné společnosti a jejích statutárních 

orgánů.  

Navíc, zásada přičitatelnosti stanovuje, že podniky musí být na výzvu připraveny 

prokázat, že jednají v souladu s GDPR. Učinit tak lze několika způsoby. Články 40 

a 41 upravují pravidla chování a jejich monitorování. Pravidla chování jsou 

dobrovolná, ale mohou být použita k prokázání souladnosti postupů s GDPR. 

Také mohou sloužit jako určitá pojistka při přesunu dat mezi zpracovateli z EU 

zpracovatelům z nečlenských zemí, kteří se tak smluvně zavážou přijmout náležitá 

ochranná opatření a respektovat práva subjektů osobních údajů. Tentýž 

mechanismus se uplatní na certifikace, pečetě ochrany dat a známky.  

GDPR je založeno na ktitériu rizikovosti. Čím větší riziko je spojeno s činností 

zpracovatele, tím přísnější musí splňovat podmínky a dodržovat povinnosti. 

Zmíněná rizika by však měla být za každých okolností pokud možno 

minimalizována nebo eliminována. Článek 30 zavazuje společnosti k vedení 

záznamů o všech aktivitách zpracování osobních dat a zpřístupnit tyto záznamy 

komisaři pro ochranu osobních dat, pakliže o to bude žádat. Tato povinnost se 
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nevztahuje na malé a středně velké podniky, společnosti s méně než 250 

zaměstnanci, pokud hlavním předmětem jejich činnosti nejsou právě osobní údaje.  

Převody dat do třetích zemí mohou být prováděny na základy zvážení Evropské 

Komise, zda právě tato země zajišťuje adekvátní ochranu osobních údajů. Takové 

přesuny dat nevyžadují předchozí schválení. Pokud Komise ještě k dotčené zemi 

nezaujala stanovisko, může být přenos dat uskutečněn za poskytnutí dostatečných 

záruk smluvní povahy podle smluvních vzorů poskytnutých Komisí, schválených 

způsobů chování nebo osvědčených postupů s právně vynutitelnými závazky. 

Týká-li se přenos dat občanů hned několika členských států, může být rovněž 

založen na smluvních ujednáních schválených DPA. Ve specifických situacích 

mohou být přenosy uskutečněny na základě ustanovení čl. 49, tedy mohou záviset 

na souhlasu, záruce nebo plnění ze smlouvy a jeho vymahatelnosti.  

Zpracování dat 
Úkony které zahrnují nahrávání, uchování, shromažďování, pozměnění, 

uskladnění, třídění, přeávání, použití či rozbor osobních údajů, steně jako jakýkoli 

jiný způsob nakládání s nimi, jejich kombinování, spojování ničení, blokování či 

mazání, jsou ve své podstatě druhem zpracování dat. Obchodní činnosti, které jsou 

vykonávány s užitím automatizovaných procesů jsou taktéž zahrnuty v právní 

úrpavě ochrany osobních údajů55.  

                                                           
55 M. Recio, 'Practitioner's Corner ∙ Data Protection Officer: The Key Figure To Ensure Data Protection And 
Accountability' (2017) 3 European Data Protection Law Review. 
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Dotčené strany v procesu zpracování dat 

Subjekty osobních údajů jsou samozřejmě dotčeny na prvním mítě. Každý z nás se 

musí naučit kdy a poskytnout a kdy neposkytnout své osobní údaje. Dle jde o ty, 

kteří osobní údaje získávají, shromažďují a zpracovávají z různých zdrojů, jako 

např. od zaměstnanců, zákazníků, uchazečů, apod. V některých případech subjekt, 

který osobní údaje získává, není jejich zpracovatelem. Zpracování údajů pak bývá 

obvykle uloženo jinému subjektu, který by měl dodržovat pravidla předepsaná 

GDPR.  

Podmínky zpracování osobních údajů 

Právo umožňuje zpracování osobních údajů tehdy, byl-li k tomu dán subjektem 

těchto údajů souhlas. Je rovněž povoleno z jiných důvodů – např. tehdy, požaduje-

li to výslovně zákon, vyplývá-li to z uzavřené smlouvy, je-li to nezbytné k ochraně 

oprávněných zájmů osoby, a to v případech, kdy tyto oprávněné zájmy převažují 

zájem na ochraně osobních údajů. Naproti tomu zpracování citlivých osobních 

údajů je zákonem přísně zakázáno.56.  

Výjimky z podmínek zpracování osobních údajů 

Ve skutečnosti existují určité výjimky z výše uvedených podmínek, které jsou 

důležité v případě zpracování nejrůznějších citlivých osobních údajů, například v 

případě, kdy subjekt údajů dává výslovný souhlas nebo v případě plnění povinností 

v zaměstnavatelském sektoru, ochrany různých důležitých zájmů, v kontextu 

organizačních činností a také pokud je zpracování dat zajištěno profesními pravidly 

                                                           
56 Douwe Korff, 'New Challenges To Data Protection Study - Comparative Chart: Divergencies Between Data 
Protection Laws In The EU' [2010] SSRN Electronic Journal. 
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o důvěrnosti (lékařské, advokátní), nebo v případě národní bezpečnosti, 

statistického výzkumu, novinářských účelů a vědeckých účelů.57.  

Tento konkrétní právni předpis vlastně slouží dvěma důležitým zájmům – ochraně 

jednotlivců a zajištění bezpečného pohybu (sdílení) osobních údajů v Evropské 

unii. Zmíněné výjimky jsou dány proto, aby se uvedené cíle dařilo naplňovat bez 

toho, aby bylo snadné tento předpis obejít58.  

KYPERSKÝ ZÁKON 
Kyperské právo přejalo GDPR Zákonem na ochranu fyzických osob před 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu dat (2018) (Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018). Tento zákona se uplatní na příjemce osobních 

údajů, který je právnickou osobou registrovanou na Kypru a také na zpracovatele 

dat mimo Evropskou unie a mimo Evropský hospodářský prostor, používají-li 

automatizované metody zpracování osobních údajů59.  

Zákon dává subjektům osobních údajů základní informace, které jsou důležité pro 

patřičné zpracování jejich osobních údajů a k přijímání informovaných rozhodnutí 

o poskytnutí vlastních osobních údajů. Jednotlivci, kteří nemají dostatečný přístup 

ke svým osobním údajům, mají možnost písemně požádat společnosti, která těmti 

                                                           
57 Douwe Korff, 'New Challenges To Data Protection Study - Comparative Chart: Divergencies Between Data 
Protection Laws In The EU' [2010] SSRN Electronic Journal. 
58 F. Boehm, 'Assessing The New Instruments In EU-US Data Protection Law For Law Enforcement And 
Surveillance Purposes' (2016) 2 European Data Protection Law Review. 
59 F. Boehm, 'Assessing The New Instruments In EU-US Data Protection Law For Law Enforcement And 
Surveillance Purposes' (2016) 2 European Data Protection Law Review. 
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údaji disponuje. Takový disponent si může za vyřízení požadavku zprostředkování 

těchto osobních údajů naúčtovat poplatek kolem 17 euro.  

Příběh 
John a Vanessa často dostávají e-mailem spamové zprávy od společností, o kterých 

nikdy předtím neslyšeli. Zajímalo by je, jakým způsobem chrání GDPR jejich 

práva: 

 

Jak vidno, spotřebitelská práva ve výše znázorněném schématu podle GDPR 

zahrnují: 

• Právo na přenosnost dat 

• Právo na přístup k informacím o osobních údajích 

• Právo na opravu nesprávně uvedeného osobního údaje 

• Právo “být zapomenut” (vymazání osobního údaje) 
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• Práva v rozsahu uděleným souhlasem 

 

Je právo na vymazání osobních údajů (právo být zapomenut) bezpodmínečné? 

• Ano 

• Ne 

 

Kdo je na Kypru povolán k ochraně osobních údajů? 

• Obchodní rejstřík 

• Ministerstvo vnitra 

• Kyperský komisař osobních údajů 

Kvíz 

1. Jak spolu souvisí soukromí a ochrana osobních údajů? 

a. Ochrana údajů je podmnožinou soukromí. 
b. Soukromí je podmnožinou ochrany údajů. 
c. Jsou jedno a totéž. 
d. Bez ochrany osobních údajů nemůže existovat soukromí. 

2. Které z níže uvedených není prostředkem nápravy porušení důvěrnosti 
informace?: 

a. Náhrada škody 
b. Soudní příkaz 
c. specifické plnění 
d. Všechny možnosti jsou správné. 
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3. Všeobecné nařízeí o ochraně osobních údajů (GDPR) je založeno na 
principu přiměřenosti a subsidiarity. Jaký je význam “přiměřenosti” v 
tomto kontextu? 

a. Osobní údaje mohou být zpracována pouze s uvedením účelu jejich zpracování. 
b. Osobní údaje nemohou být znovu použity bez výslovného souhlasu. 
c. Osobní údaje mohou být zpracovány pouze v případě, kdy není jiné cesty k zamýšlenému 

cíli. 
d. Osobní data musí být adekvátní, relevantní a nikoli excesivní ve 

vztahu ke sledovanému cíli. 

4. Jaká je definice osobních údajů?  

a. každá informace týkající se určité nebo určitelné fyzické osoby 
b. každá informace, o jejíž ochranu Evropský občan stojí 
c. údaje které přímo nebo nepřímo odhalují něcí rasový či etnický původ, náboženské postoje 

a údaje týkající se zdraví a sexuální orientace  
d. zachování důvěrnost, celistvosty a přístupnosti informací 

5. Jaký je hlavní smysl GDPR?  

a. Být společným základem, na kterém mohou jednotlivé státy přijmout vlastní zákony.  
b. Donutit země mimo EU respektovat právo občanů EU na ochranu osobních údajů. 
c. Zajistit soukromí jakžto základní lidské právo pro každého.  
d. Posílit a sjednotit ochranu údajů pro jednotlivce v Evropské unii. 

6. Jaký zákon upravuje ochranu osobních údajů na Kypru? 

_______________________________  (Zákon o ochraně osobních údajů 
fyzických osob před zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
(2018) 
 
7. Který z následujících případů je příkladem výměny osobních údajů: 

a. Email 
b. Adresa 
c. Datum narození 
d. Všechny uvedené možnosti 

8. Mohu vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů? 

a. Ano  
b. Ne 
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9. Mohu být informován o tom, které mé osobní údaje jsou 
zpracovávány a proč? 

a.  Ano  
b.  Ne 

     10. Mám právo “být zapomenut”? 

a.  Ano 
b.  Ne 
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BASIC PRINCIPLES OF NATIONAL LEGAL SYSTEM 

 

The legal system (legal system) is the sum of all legal norms that are 

within a given period of time in the territory of that State. Legal standards are 

grouped together into broad units, depending on how they relate relationships and 

what is the subject legislation. The most general division of the legal system is the 

division into private law and public law. This division has become of crucial 

importance since the year 2014, in which the new Civil Law (the new Civil Code) 

contains a basic regulation of all legal branches of private law. 

 

The legal norms are divided into several sectors according to the constitutional, 

family, criminal, labor, civil, commercial, administrative, financial law. The sources 

of law are the forms, the forms in which the law enters into. Legal theory 

distinguishes between the two law groups from the time of Roman law: 

Private - whose primary concern is the protection of the interest of the individual, 

is regulated social relations on the basis of equality of the participants, this includes 

the right of civil, family, business 

Public - includes regulations issued for the benefit of the entire society, governed by 

the state relations in which the State acts as a superior participant, the bearer of power 

(authorities state) against subordinates such as constitutional, criminal, 

administrative, financial 

There is no precise boundary between public and private law - we can 

include, for example, labor law. 

Constitutional law is a pillar of law. It is part of public law. It mainly regulates: 
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- values and principles that determine the nature of state power (republic, 

democracy, rule of law, etc.) 

- the structure of the state bodies and their functions (status of parliament, 

government, courts, president, etc.) 

- territorial organization, the status of municipalities, 

- addressing national issues, the status of minorities, the status of a citizen 

(citizen status, citizenship issues, fundamental rights and freedoms, citizens' 

obligations) 

- principles of foreign policy, position in the international community. 

Legislation creation and application can still be within a single state internally divided. 

This is especially true if the state is established as a federal one. Czechoslovakia was 

also a federation between 1969 and 1992. At that time, Czechoslovakia had its own 

bodies, Slovakia had its bodies, and federal bodies were superior to them. At that 

time existed the Czech National Assembly, the Slovak National Assembly and the 

Federal Assembly. The Federal Assembly adopted regulations on the basic issues of 

the functioning of the state, while the individual national authorities adjusted their 

own affairs. 

This was the case, for example, in the territory of today's Czech Republic at the time 

of the existence of Austria-Hungary (creation of dualism: 1867). First there was the 

Habsburg constitution - Austrian, where the Hungarians were one of the nations, 

just like the Czechs. Unlike the Czechs, however, the Hungarians gained the origin 

of dualism. That means that the monarchy began to be called Austria-Hungary: it 

was obvious that Hungary wanted to modify its own affairs. Therefore, some issues 

related to defense policy, military matters and similarly important issues were 

addressed at federal level, but other common issues were taken by the Austrian and 

Hungarian legislatures in particular. 

A similar division functioned in the time of the Czechoslovak federation (name) 

ČSFR did not apply until 1989, i.e. the title has been given a "federative" attribute 
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since the fall of totalitarianism, but this does not mean that there was no federation 

before 1989 - it is not essential whether it is in the title - the name prior to 1989 was 

governed by ideological). 

The character of the Czech state summarizes the first article of the Constitution of 

the Czech Republic, stating that Czech the republic is a democratic, sovereign, 

unified, legal state. At the same time, the democratic attribute means that public 

power is exercised through representatives who are elected in free parliamentary 

elections. The fact that the state is sovereign means that the Czech authorities cannot 

have the sovereignty of an international body. The Czech Republic is a united state 

because it is not divided according to a federal arrangement. Finally, the legal state 

means that the state authorities must comply with the law. They have to rule the law, 

not the specific authorities or officials and their interests (the fact is that in history 

the dictatorial regimes also tried to impress the government of the law, but in reality 

the law and the courts were heavily abused to fulfill political interests). In history, 

however, in some phases it was true that the sovereign was not limited to anyone at 

all (sometimes God, but sometimes the sovereignty of God is identified) or nothing. 

Part of the legal order, or the individual legal branches, are also legal principles = 

certain rules. Legal principles have been shaped by classical Roman lawyers - hence 

have undergone a long history of social development. Today, their existence is related 

to the contemporary state of the law, whether or not expressly expressed in current 

legal norms. 

It is said that the legal principles rationalize the whole legal order, that they are its 

starting point and criterion, leading ideas. Sometimes they are explicitly expressed in 

a legal regulation, sometimes they are not written, but regardless of this, they always 

apply - by their very nature. They are ranked among the sources of law, but no 

specific rule of conduct is contained, they are highly abstract - they are also called 

"standards without concrete testimony". This shows the direction that is followed or 

does not hinder specific legislation. A particular standard reads everyone out of the 
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prescription, but without at least an intuitive knowledge of the principles on which 

that regulation stands, a superficial observer can hardly differentiate the correct 

interpretation of the norm from the wrong one. Nevertheless, let us never forget that 

legal principles are not values in themselves, they are not self-serving, they are neither 

dogmas nor higher goals to which the legal regulation would be - even the highest 

legal principles are still just instruments to serve achieving one, to achieve justice. 

The most important purpose of legal principles is their role in the legislative process 

and further in the process of interpretation or application of law (legal principles 

extend the argumentation space, fill the "gaps" in the law, or fill in vague legal terms). 

A high degree of generality of legal principles often leads to a very subjective 

consideration of a given authority (e.g. a judge) - when interpreting a law, sometimes 

the court is obliged to deviate from a clear text and focus on the purpose and purpose 

of the law, taking into account relevant legal principles, cases where the text of the 

law would obviously lead to absurd and perhaps irrational situations ⇒ The 

Constitutional Court of the Czech Republic has declared that the court is not 

expressly bound by the literal wording of the statutory provision but may and may 

even deviate from it if it is necessary for serious reasons the purpose of the law, a 

systematic link, or one of the principles. However, it is necessary to avoid 

arbitrariness in such cases and the court's decision must be based on rational 

reasoning - the purpose and purpose of the law cannot be sought only in the words 

and sentences of a legal regulation, since the law contains and must always contain 

principles recognized by democratic legal states. 

In interpreting or applying the law, it is therefore necessary to take into account the 

possibility of applying legal principles, but at the same time taking into account the 

degree of generality. It is therefore desirable to distinguish principles relating to the 

entire scope of a particular legal order and principles which are valid only for a 

particular branch of law or legal institution. There are, for example, principles 

operating within the civil procedural law and also principles relating to criminal 

proceedings, which in one and the same case may contradict each other in the 
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application, but given their distinction to principles falling within a particular branch 

of law, they cannot be identified as principles that collide. 

The current trend is the development of legal principles, particularly at international 

level ⇒ the principles of European contract law (European Contract Law) have 

emerged within the framework of the European Contract Law Commission, which 

is made up of a group of independent lawyers and academics. 

Legal principles are considered to be the source of law at all, others are typical of 

public or private law, and others are relevant even for special legal branches. 

Among the municipal principles we can include: 

• ignoratia iuris non excusat - ignorance of the law 

•  lex posterior derogat priori - the law later abolishes the earlier law 

• in dubio pro reo - in doubt in favor of the defendant 

• lex retro non agit - the law does not act backwards 

• lex specialis derogat generali - a special regulation abolishes the general rules 

• lex superior derogat inferiori - the law of higher legal force cancels the law of 

lower legal force 

• nemo ultra posse obligatur - no one is obligated 

• nullum crimen, nulla poena sine lege - no crime, no punishment without law 

• pacta sunt servanda - contracts must be observed 

• neminem leadere - do not harm others 

And other principles such as the principle of justice, the principle of no harm, 

equality before the law (it follows directly from the principle of justice, the law applies 

equally to all subjects, means exclusion of privileges, and exclusion of respect for 

status - nobleman, subject or social class) the principle of the rule of law, the principle 

of legal certainty, the principle of the rule of law, the principle of legality (the rule of 

law is the basic prerequisite for the good functioning of law, a state which fails to 
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respect its own laws, is not competent to fairly demand their fulfillment by its 

citizens, a prerequisite for fulfilling the idea of justice). 

 

 

ESTABLISHMENT OF THE CZECH REPUBLIC 

As mentioned above, the Czech Republic has been in the Austro-Hungarian Empire 

since the mid-17th century. From the 17th to the 19th Century, the centralization of 

the monarchy facilitated the preference of the German language in state and church 

self-government. At the end of the 18th century, the Czech national revival began to 

grow, i.e. the effort to revive Czech culture and language, and later to gain political 

power by parties representing the interests of Czech ethnicity. 

In the second half of the 19th century, Czech political figures, such as Frantisek 

Palacky, took the view that federalized Austria could be a suitable living space for 

the Czech nation and other Slavic nations. This idea was linked to the idea of so-

called Austro-Slavism = the political opinion that the Slavs are or should be the 

mainstay of the Habsburg monarchy, the wider cultural and economic cooperation 

of the Slavs in the Habsburg monarchy, especially the Czechs (and Czechoslovaks) 

and the South Slavs. 

After the First World War and after the defeat of Austria-Hungary, after October 28, 

1918, the Bohemian Crowns, parts of the Kingdom of Hungary, including the 

Carpathian Ruthenia, were connected to a new state unit, Czechoslovakia. His first 

president was Tomáš Garrigue Masaryk. 

After the declaration of independence, border conflicts with Poland and Hungary 

took place, as well as the riots in the German regions of the country. In 1938, 
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Czechoslovakia was forced to transfer Germany to a large border area (the 

Sudetenland) by the Munich Agreement. The southern regions of Slovakia and the 

Carpathian region fell to Hungary. A small part of the Czechoslovak territory, 

especially the Tesin region, was occupied by Poland. The name of this truncated state 

department began to be written with a hyphen (Czecho-Slovakia). For the remaining 

short period of time since the Munich Agreement, until the complete break-up of 

Czechoslovakia in March 1939, the Second Republic was named. On March 14, 1939, 

Slovakia declared independence, and after the occupation by German troops on 15 

March 1939, the Protectorate of Bohemia and Moravia was declared the rest of 

Czechoslovak territory. The German occupation of Czechoslovakia met the massive 

resistance of the country's population and groups supported from abroad. In May 

1945, the liberation of Czechoslovakia was completed, and a formally democratic 

state was restored. The 1945-1948 period is sometimes called the Third Republic. 

After World War II, the country became a totalitarian state and part of the Eastern 

Bloc under the Soviet Union. In 1960, the new constitution was changed to the 

Czechoslovak Socialist Republic (CSSR). At the end of the 1950s and in the 1960s 

liberalization gradually progressed, until January 1, 1969, the unitary state formally 

turned into a federation of two sovereign national states - the Czech Socialist 

Republic (CSR) and the Slovak Socialist Republic (SSR). The Velvet Revolution, 

launched on November 17, 1989, overthrew the Communist regime and enabled the 

restoration of democracy and free enterprise. There have been contradictions 

between the Czech Republic and the Slovak Republic which eventually led to the 

collapse of the common state. Czechoslovakia ceased to exist in the peace process 

on 31 December 1992. The former National Republic has taken over the legal order 

of the divestiture federation and divided its assets and liabilities. 

On March 12, 1999, the Czech Republic was admitted to NATO and on 1 May 2004 

it joined the European Union. In 2004, it acceded to the Schengen agreements, which 

became part of the Schengen area on 21 December 2007. 
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CZECH REPUBLIC AND EUROPEAN UNION 

The Czech Republic officially applied for membership in 1996 when Prime Minister 

Vaclav Klaus submitted the Czech Republic's application for accession to the 

European Union. Accession negotiations began in March 1998. Five years later, 

President Vaclav Klaus and Prime Minister Vladimir Spidla signed an Accession 

Treaty in Athens, which entered into force on 1 May 2004, when the Czech Republic 

became a full member of the European Union. 

Accession negotiations concerned the free movement of persons, the free movement 

of services, goods and capital, the enforceability of law, the redistribution of money 

within the EU and the common currency. 

Free movement of persons 

- The purpose of free movement of persons is to work freely in any state of the 

European Union. 

- Many old Member States did not allow immediate entry of citizens of the new 

Member States into their labor market. Citizens of the Czech Republic were 

able to work without restrictions only in Great Britain, Ireland and Sweden. 

The Czech Republic did not require any transitional periods, so citizens of 

other Member States could apply for work without any discriminatory 

restrictions in the Czech Republic. 

- The so-called 2 + 3 + 2 system was introduced, when, after the end of the 

multi-year period, the countries had to argue that opening up the labor market 

is a direct threat to their economies and threatens them with internal 

problems. This issue was reopened at the European Commission in January 

2006. 
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- Since 1 May 2006, the possibility of working in the following countries has 

opened: Greece, Portugal, Finland and Spain. France did so in the summer of 

2008. Germany and Austria opened their labor markets for Czech citizens only 

in 2011. 

- On 22 December 2007, the Czech Republic also became part of the Schengen 

area, which removes border controls with other EU countries. 

 

Free movement of services, goods and capital 

- the territory of the European Union is a customs union where goods lawfully 

marketed in one Member State may be exported to other Member States 

without customs or quantitative restrictions. Czech companies have also 

opened a multi-market service market. The free movement of capital has 

created new investment opportunities 

- prior to joining, a survey of Eurochambers' European Chambers of 

Commerce on readiness to join the EU was conducted in the candidate 

countries in which Czech businesses were considered ready (70%) 

 

Law Enforcement 

- When applying for EU accession, the Czech Republic had to adopt norms, 

laws and decrees in the legislative order to harmonize Czech law with 

European law. However, this unification is not over, and given that the 

European Parliament is not giving up and creating new and new laws that are 

also new to the Czech Republic, it is subsequently obliged to accept them 

-  It is easy to say that EU law is standard in interpreting other norms, Czech 

law. If there is a discrepancy between the legal regulations of the European 

regulations and the Czech laws, priority is given to the interpretation of 

European law. It is the Czech legislator's responsibility to harmonize Czech 

regulations according to EU standards. The Czech Republic is bound by EU 

law logically from the accession of the Czech Republic to the EU, as of 1 May 



11 
 

2004. The Czech Republic lost part of the legislative initiative because it is 

handed over to the EU. Here is the basic legislative body of the European 

Parliament. 

- Directly effective European legal standards can be invoked by citizens before 

national courts. In criminal law, Member States recognize one another as the 

European Arrest Warrant 

- With regard to the priority, direct effect and obligation of Euroconform 

interpretation, EU law and, in part, EU law is required to be applied by all the 

authorities of the Member States. However, the application of general and 

administrative courts is particularly important as a form of dispute resolution. 

They receive a Union mandate and become co-sponsors of EU law. EU law 

most often occurs before administrative courts because it resolves disputes 

over the exercise of state authority, which is largely bound by EU law. The 

first and preferred application of Community law in the area of administrative 

law takes place in administrative proceedings before the administrative 

authorities, which have an obligation to apply Community law on their own 

initiative and to prioritize Community law in the event of a conflict with a 

national standard.  

Redistribution of money within the EU 

- The Czech Republic, as the acceding State in 2004, entered the running 

budget period 2000-2006. The first drawdown took place by the end of 2006 

- Since the beginning of its membership, the Czech Republic has become the 

so-called "net beneficiary", i.e. that the EU budget revenues exceeded the 

expenditure 

-  In 2013, the Czech Republic gained 84 billion net budget revenue from the 

EU thanks to the acceleration in the use of the EU Structural Funds, thus 

continuing to be the net beneficiary; for the year 2017 the net income was 

55.4 billion 
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- The Czech Republic used the European Social Fund to improve the 

employment situation. It is one of the four Structural Funds of the European 

Union and aims to improve the employment situation. It is not just about 

developing employment or reducing unemployment, but also promoting 

equal opportunities and the integration of socially disadvantaged people. 

- In the first budget, three operational programs of the European Social Fund 

(ESF) were implemented: OP Human Resources Development, the Single 

Program for the Capital City of Prague (SPD3) and the EQUAL Initiative 

(CIP EQUAL), which concerned the integration of socially disadvantaged 

fellow citizens . The Joint Regional Operational Program (JROP) is 

associated with the aim of supporting the balanced and sustainable economic 

development of all regions of the Czech Republic 

The common currency 

- The commitment to adopt the euro was also part of the EU accession, but 

the commitment does not provide for a concrete date of adoption 

- The European currency unit, or the EURO (symbol €), is the currency of the 

European Economic and Monetary Union 

- Members of the European Economic and Monetary Union are all EU 

countries. All countries must cooperate and respect the decision taken by the 

European Central Bank. Another group of countries with established 

currency is euro area members. These countries have entered the third stage 

by accepting the euro as their currency. 

- The Czech National Bank will take care of monetary policy in the 

introduction of the euro, and the Ministry of Finance will take over the 

institutional adoption of the euro. Since 20 February 2006, the National 

Coordination Group has also been working on the adoption of the Euro, and 

this group is in charge of the cooperation of all the institutions involved. 

- The adoption of the euro in the Czech Republic is expected at the earliest in 

2019 or 2020 
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JUDICIAL PROCES 

The judiciary is in addition to the legislative power and executive power of one of 

the three branches of state power. The judiciary therefore performs specific state 

authorities, which are independent courts. Judicial power is not derived from any 

other state power but always from the sovereign that the citizens are in the 

democratic states as those from which the existence of state power and its legitimacy 

are based. The autonomy and independence of the judiciary is therefore also one of 

the basic features of the modern rule of law, and its exercise is therefore governed 

by certain general principles: 

• the principle of independence and impartiality of judges 

- the separation of judiciary and administration, looser ties in the 

organization of the courts, the binding of the court only by law, not by 

subordinate regulation, decision-making according to internal 

convictions and conscience, stems from the nature of the judicial 

power, the court as an unincorporated third party 

- Personal guarantees - judge, appointment of judges, irrevocability, 

incompatibility, untranslatable, disciplinary liability, employment status, 

criminal liability, immunity 

- procedural guarantees - impartiality, public, consistency, directness, free 

evaluation of evidence, secrecy of voting polls, senate decision-making 

• the principle of the exercise of justice only by the court 

- the judiciary is all that requires a solution only by an independent court, 

the exercise of justice belongs exclusively to the state, it means both the 

status of the court in the system of state bodies and the fundamental 

judicial protection of the violated or threatened rights and interests, the 

judiciary is exercised in the name of the republic, the constituted system 

of courts 
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-  it does not mean that other authorities (notaries, arbitrators, arbitration 

tribunals, court bailiffs) cannot decide - it is in case of dissatisfaction 

that they can go to court. Other authorities use elements of persuasion, 

only the court can enforce coercion 

• the principle of the legal judge 

- The jurisdiction of the court and the judge is laid down by the law, no 

one may be taken away from his lawful judge, and it is a legal regulation, 

not a subordinate - the direct influence is the legislative power not the 

executive. Determining the legal judge avoids any undue influence on 

the judge. 

• the principle of choir (senate) decision making 

- both judges and presiding judges can be held in the senate, connected 

with the principle of participation of laymen in court proceedings; in 

the case of a single judge, it is actually the exclusion of a lay member 

- the composition of the Chambers is determined by the Constitution 

• the parties have equal status before the court (including the state as a 

separate legal entity) 

In the system of courts, there are no relations of superiority and subordination. In 

the Czech Republic, this system is four-member: 

• Supreme courts (namely the Supreme Court and the Supreme Administrative 

Court) 

• High courts 

• regional courts 

• District courts 

The Constitutional Court is a special constitutional body of judicial type that 

protects constitutionality by assessing the conformity of both the laws and the 

decisions of other institutions with the Constitution on a qualified proposal. 
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• Requirements for the court and judges are: a court established by law, 

independence, and impartiality. 

• Requirements for court proceedings: public, public declaration of the 

judgment, fair hearing, speed of proceedings, 

• Warranties of the accused: the presumption of innocence - the principle of 

presumption of innocence guaranteed in Article 6 2 of the Convention, is 

recognized as a criminal offense, such a person shall be considered as 

innocent unless proven guilty according to law 

     the right to be informed of the allegations - to make 

each accused acquainted in detail and urgently with the nature and cause of the 

charge in a language he understands 

     the right of defense - the other guarantor of the 

person against whom the criminal proceedings are brought is the right of defense, 

this right includes other rights and the right to adequate preparation of the defense, 

the right to defend itself or to choose the defense counsel, or the defense counsel 

under certain conditions 

     free assistance to the interpreter 

 

SUMMARY 

The character of the Czech state summarizes the first article of the Constitution of 

the Czech Republic, stating that the Czech Republic is a democratic, sovereign, 

unified, legal state. At the same time, the democratic attribute means that public 

power is exercised through representatives who are elected in free parliamentary 

elections. The fact that the state is sovereign means that the Czech authorities cannot 
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have the sovereignty of an international body. The Czech Republic is the united 

state because it is not divided according to a federal arrangement. Finally, the legal 

state means that the state authorities must comply with the law. They have to rule 

the law, not the specific authorities or the officials and their interests. 

 

Part of the legal order or legal branches, where appropriate, are also legal principles 

= certain rules = ignorance of the law, the later act repeals the earlier law, in doubt 

in favor of the accused, the law does not act retroactively, special regulation cancels 

the legal regulation in general, the law of higher legal force cancels the law lower 

legal power, impossible, no one is bound, no crime, no punishment without law, 

contracts must be observed, no harm to others. 

 

Czechoslovakia ceased to exist in the peace process on 31 December 1992. The 

former National Republic has taken over the legal order of the divestiture federation 

and divided its assets and liabilities. On March 12, 1999, the Czech Republic was 

admitted to NATO and on 1 May 2004 it joined the European Union. In 2004, it 

acceded to the Schengen agreements, which became part of the Schengen area on 

21 December 2007. 

The judiciary is in addition to the legislative power and executive power of one of 

the three branches of state power. The judiciary therefore performs specific state 

authorities, which are independent courts. Judicial power is not derived from any 

other state power but always from the sovereign. 
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CONTRACT 

The contract is generally understood as a will of two contracting parties, which 

directs to secure an investment from a jointly profitable project. The project can be 

understood as something as simple as buying goods, or something as complex as the 

construction of a skyscraper. By the treaty, the parties have the will to establish a 

commitment among them and to govern the content of the treaty. The performance 

that is the subject of the obligation must be nature of property and correspond to 

the interest of the creditor, even if that interest is not merely property. The obligation 

arises from a contract, from an act of unlawful conduct or from another legal fact 

that is eligible under the law. The obligation cannot be changed without the creditor 

and the borrower, unless the law provides otherwise. The creation and duration of 

an obligation shall not prevent, unless a statement is made of the basis on which the 

debtor is obliged to perform; the creditor is obliged to prove the reason for the 

commitment. 

Contracts may be synallagmatic -> where the parties have mutual obligations or 

asyllagmatics when the obligation arises only on one side. If the parties are rational, 

they will want to conclude the contract only on the condition that the benefit will be 

in their own interest and will only agree to terms of the contract that will improve 

their position. In order for a contract to be effective, the essential functions of 

contract law must be vital, which form the basis for concluding effective contracts. 

It is therefore necessary to allow cooperation on the part of the parties and thus to 

create a legal framework that will support this cooperation (cooperation will be more 

profitable than breach of the obligation). It is also necessary for contract law to set 

up such rules (mandatory and constructive contract law standards) that effectively 

fill in contract gaps and thus reduce total transaction costs. Another precondition for 

contract law is the allocation of risk that should be allocated to the most efficient 

(cheapest) assurance from an economic analysis point of view. In the end, it is still 
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necessary to mention the motivation of the parties to effectively disclose information 

in the contractual relationship, as only fully informed contractual the parties can 

effectively act, spend resources, and more accurately assess potential risks in the 

future. 

From the point of view of the Civil Code (here and after as “CC”), it must be said 

that it offers more freedom to the parties. The provisions on contract law are 

fundamentally dispositive, and the contract applies to the principle of non-

formalities, where the CC states that everyone has the right to choose arbitrary form 

of law if not limited by law (such as the establishment or transfer of rights in rem ) 

or an agreement with the other. Efficiency has a high correlation with transaction 

costs, which may be minimal, on the one hand, to motivate the parties to conclude 

the contract or, on the other hand, so high that the parties cannot enter into a 

commitment. 

 

 

CONTRACT FORMATION 

The process of concluding the contract consists of 2 steps, namely the proposal to 

conclude the contract (offer) and accept the offer (acceptance). The bidder (offeror) 

and the person who accepts the offer (the acceptant) appear in the process of 

concluding the contract. The proposal to conclude a contract ("offer") must make it 

clear that the person who makes it intends to conclude a contract with the person to 

whom the offer is made. Legal negotiation is a tender if it contains the essential 

elements of the contract in such a way that the contract can be concluded by its 

simple and unconditional acceptance and if it results from the applicant's will to be 

bound by the contract if the offer is accepted. The offer made orally must be accepted 

without delay, unless something else stems from its content or the circumstances in 
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which it occurred. This is also the case if a person's offer has been submitted in 

writing. Offer made in writing to an absent person must be received within the time 

limit specified in the tender. If the deadline is not specified, the offer may be accepted 

at a time of reasonableness in the proposed contract and the speed of the funds used 

by the proposer to send the tender. Even if the offer is revocable, it cannot be 

withdrawn within the time limit for receipt, unless it is reserved in the offer. A 

revocable offer may be appealed only if an appeal is made to the other party before 

it has sent the offer. The offer cannot be appealed if irrevocability is expressed in the 

offer and if the offer is rejected, it expires with the refusal effect. Should one of the 

parties die or lose its right to enter into a contract, the offer shall cease as soon as it 

is apparent from the offer itself or from the nature and purpose of the proposed 

contract. 

The offer also includes advertising of goods or services in the catalog or the display 

of goods if this has happened in the seller's business. If such offer is accepted, the 

business must meet the contract. This obligation is only forfeited by the exhaustion 

of inventories or the loss of their ability to meet the contract. 

The offer must be accepted by the person who is the bidder (the addressee) and who 

accepts it with his explicit consent. If the person is silent, this does not mean consent, 

and if the person fails to comment on the offer, he / she is deemed not to have 

accepted the offer and has not concluded the contract. 

If the addressee will be interested in signing the contract but with some amended or 

modified terms, it is not a contract. From the legal point of view, it presents a new 

offer. The proposal to conclude a contract may be directed to more than one person, 

for example, when buying a co-ownership of more than one person, the offer will be 

addressed to all co-owners. The contracts are then concluded by accepting all the 

addresses. 

It is also possible to cancel acceptance of the offer. The condition is that the abolition 

of the acceptance occurred to the proposer at the latest with this acceptance. In 
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practice, it is customary that offer will not be accepted by explicit expression of will 

but by simple negotiation by the acceptor in accordance with the contract. This 

means that the customer orders the goods by e-mail and the supplier, without 

confirming the order, supplies the goods. The agreement is concluded as soon as the 

parties have negotiated its content. Within the limits of the law, the parties are left 

free to negotiate the contract and determine its content. In negotiating the conclusion 

of a contract, the parties shall communicate to each other all the factual and legal 

circumstances of which they know or must to know, so that each of the parties may 

be convinced of the possibility of entering into a valid agreement and that each of 

the parties is manifestly willing to conclude the contract. If the parties reach so much 

in the negotiation of a contract that the conclusion of the contract is highly likely, 

the party who acts unfairly against the justified side of the other party in the 

conclusion of the contract for the conclusion of the contract will act unfairly without 

having a fair reason for doing so. A party that acts unfairly will compensate the other 

party for damage, but at most to the extent that corresponds to the loss of the 

uncontracted contract in similar cases. 

The parties to the contract may also agree that a third party or court shall designate 

an agreement. The most common case will be the agreement that the buyer's 

purchase price is determined by the expert's opinion. This is a stand-by condition 

and the contract becomes effective as soon as the missing person completes the 

requisite. At one negotiating, the parties may enter into several contracts, yet each 

such contract, its validity, performance and duration are assessed separately. It is also 

possible to conclude the opposite agreement and make several separate contracts 

dependent on each other, so the duration of one contract is a precondition for others. 

An example of such a contract is that when the lease is concluded, the parties may 

agree that the tenant will provide some other services to the lessor, but the 

termination of the lease will also terminate the provision of these services. 

As to the form of the contract, it means how the contract is to be concluded, whether 

a written form is required or that oral proceedings are sufficient. It is also possible to 
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conclude a treaty without words, but it is required that the will of the parties to be 

concluded and the requirements of the agreement be clearly demonstrated. A typical 

example is the purchase of goods in the supermarket. 

We also know special ways of concluding contracts, namely auctioning, public tender 

for the most appropriate offer and public competition. At the auction, the contract 

is closed by a strike, the offer made is canceled if a higher offer is made, or the auction 

terminates otherwise than by a strike. The offer will be defined in written form, at 

least in general terms, the subject matter of the performance and the other content 

of the intended contract, and determine the manner in which the offer will be 

submitted and the deadline for ofering as well as the time limit for the notification 

of the selected tender. The contest conditions will be published in the appropriate 

manner. The bidder selects the most appropriate of the offers and announces its 

acceptance in the manner and within the time specified in the competition terms.  

The public offer is an expression of the will of the petitioner, addressing indefinite 

persons with a proposal to conclude the contract. On the basis of a public offer, the 

contract is concluded with the person who promptly announces in a timely manner 

and in accordance with it that the public offer is accepted. If a public offer 

simultaneously takes several persons, the contract is concluded with the one chosen 

by the petitioner.  

Invalid is a contract whereby somebody abuses the distress, inexperience, intellectual 

weakness, excitement or recklessness of the other party, and gives to himself or to 

another promise or to provide a transaction whose value is to grossly meet one 

another. 

 

PARTIES OBLIGATIONS  
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The agreement of the parties is binding and may be amended or revoked only with 

the consent of all parties, or for other legitimate reasons. For others, the contract 

acts only in cases specified in the law. 

From the commitment, the creditor has the right to a certain claim as against the 

debtor, and the debtor is obliged to satisfy this right by fulfilling the debt. From the 

obligation, the borrower is obliged to give something, to do something, to abstain, 

or to tolerate something, and the creditor is entitled to demand it from him. 

If, after the conclusion of the contract, circumstances change to the extent that 

performance under the contract becomes more difficult for one party, it does not 

alter its obligations to meet the debt. If the change in circumstances is so significant 

that the change establishes in the rights and obligations of the parties a particularly 

gross imbalance by disadvantaging one of them either by an unreasonable increase 

in the cost of performance or by a disproportionate reduction in the value of the 

subject of the transaction, the party concerned has the right to claim the restoration 

of the negotiation of the contract , if it proves that the change could not reasonably 

have been assumed or influenced and that the fact came only after the conclusion of 

the contract, or that the party concerned became known only after the conclusion of 

the contract. The exercise of this right does not entitle the party concerned to 

postpone the performance. The right of the party concerned does not arise if he has 

assumed the risk of changing circumstances. 

If, under the contract, the debtor is to be served on a third party, the creditor may 

require the debtor to do so. If one undertakes to secure for the other party to fulfill 

the third party, he undertakes to assume the third party to provide the rendered 

service. However, if someone is required to fulfill what has been agreed, the third 

party will compensate for the damage suffered by the creditor, unless the fulfillment 

occurs. 
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SAMPLE CONTRACTS 

The most common types of contracts include, for example, a purchase contract, a 

loan, a lease, a credit, a deposit, transport contract, a contract of work. 

Purchase contract 

The Purchase Contract serves to make a transfer of ownership of the property from 

one person (the seller) to the other (the buyer). This agreement contains the 

obligation for the seller to surrender the purchased item to the buyer and to allow 

him / her to acquire ownership of it. The buyer has an obligation to take over the 

item in question and to pay the purchase price, but the purchase price does not have 

to be paid until he has the opportunity to check it. Any costs incurred by the seller 

in connection with the delivery of the item at the place of performance are paid by 

the seller himself, e.g. packaging, transport to the place of performance. Similarly, 

the costs associated with the takeover of the item at the place of delivery are covered 

by the buyer himself, e.g. transport from the place of performance. 

 

Danger of damage to the case (after the risk of damage to the goods from the seller 

to the buyer no longer causes damage to the seller to violate the obligation to perform 

properly and to deliver the damaged item undamaged) goes hand in hand with the 

charging of the property right. 

To conclude the purchase agreement, it is necessary for the parties to agree on at 

least the essential requirements - the expression of the thing to sell and buy 

something, to specify the thing, to determine the purchase price for which it is being 

transferred. By negotiation of these requirements a purchase contract will be 

established. In the case of a purchase contract for movable assets, it is possible to 

conclude the contract without fixing the purchase price. The agreed purchase price 
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is the price at which the comparable item is sold at the time of the purchase 

agreement under similar terms. 

The seller is obliged to alert the purchaser in the negotiation of the purchase contract 

of the defects he knows about. Buyers are obligated to follow the maintenance 

instructions of the seller. Otherwise, if buyers fail to obey instructions, they lose the 

warranty. 

The purchase agreement may be negotiated as a sub-arrangement, such as reservation 

of the right of ownership, reservation of the re-sale and sale, pre-emption right, trial 

purchase, clause of the better buyer, price clause.  

Loan 

We know 3 types of loans: 

1. An informal contract whereby the lender free of charge gives the client a 

specific intended use without the duration of the sale or the purpose for which 

it is intended to be used. This is a friendly help. It is not stipulated that the 

subject must be an unusable thing. The debtor must return the matter to the 

borrower on request or at any time, but it may not cause the lender to cause 

difficulties (for example, returning at an inappropriate time or inappropriate 

manner) against his will. The Prosecutor shall compensate for the damage 

caused to the case unless it is the damage that arose from the normal use of 

the thing to be counted on. 

2. The second type as a borrowing provides more obligations to both parties 

than the lender, first of all the temporary use of the non-usable property, that 

is, the arrangement of the duration of the loan. The loan is free of charge, but 

it is necessary to negotiate the purpose of using the item, unless agreed, should 

be used in a reasonable way. The borrower may not leave the matter to another 

person without the permission of the lender. If this happens, the lender may 

request the return of the case back before the expiration of the agreed duration 
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of the borrower. The general may require the borrower to return the property 

prematurely only if the borrower uses it in contravention of the contract or it 

is possible to negotiate the reason for early repayment, which the lender could 

not predict. The borrower is obliged to give the borrower a thing in a state fit 

for its use and instruct the borrower to use the thing unless it is a generally 

known rule. 

3. The third type of a loan is an agreement by which the borrower undertakes to 

leave a species-specific representative thing to the borrower and the borrower 

undertakes to return the thing of the same kind over time. If the money is 

subject to interest, interest can also be negotiated, but this is not necessary. 

The loan is not determined for what purpose the funds are to be used. 

 

Lease agreement 

 

By the lease, the landlord undertakes to leave the tenant for temporary use. The 

Lessee undertakes to pay to the Lessor a consideration known as rent. The subject 

of the lease may be a real estate (or part of it) or a movable thing. It is also possible 

to rent a thing that will only occur in the future if it is possible to determine it 

sufficiently precisely when the lease is concluded. 

 

The contract can be concluded verbally, only for renting an apartment and a house 

with a view to securing housing needs prescribed by law in a mandatory written form 

The rental agreement should include a description of the subject of the lease, the 

date of the lease of the subject of the lease to the lessee, the condition in which the 

subject of the lease is situated upon its taking over by the lessee, the purpose of the 

lease, the period to which it is concluded, the amount of the rent, the rights and 

obligations of the parties, (the deposit is typical), the possibility of premature 

termination of the lease, the possibility of making changes, etc. 
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The lease agreement can be negotiated for a fixed or indefinite period. If the contract 

does not specify the time agreed, the lease is negotiated for an indefinite period. 

The rent is paid in the agreed amount(money) and in the agreed terms. Rent may also 

be negotiated in a currency other than the Czech crowns or, for example, in regular 

rentals of the tenant. 

Lessor: 

• has the right to secure its claims against the lessee by the lawful detention 

right, 

• handed over a thing with everything that is necessary for proper use of the 

thing, 

• has an obligation to provide the lessee with undisturbed use of the property 

for the duration of the lease 

•  is not responsible for the defect of the leased thing, which at the time of 

conclusion of the lease was known by the parties and which does not prevent 

the use of the case 
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Tenant: 

• is obliged to use the thing as a proper economic operator for the purpose or 

for the usual purpose, and to pay the rent 

• if the defect is to be remedied by the landlord, the lessee can only use the 

thing with difficulty and the landlord has not received a defect even after the 

tenant has informed the tenant of the right to a reasonable rent discount or 

he can make the repair himself and claim the costs 

• has an obligation to notify the landlord that the rented property has a defect 

to be remedied by the landlord as soon as it has been discovered or discovered 

• has an obligation to enable the landlord to inspect, lease or access the rented 

property for the purpose of carrying out the necessary repairs or maintenance 

of the item, the lessor must notify the lessee in advance of the inspection in 

good time 

 

Credit / Loan 

The CC does not stipulate formal requirements and the conclusion of the credit 

agreement, so it can also be concluded orally. A credit/loan is a pledge contract, 

since the borrower is entitled to interest. It is a consensual contract. The creditor 

undertakes, under the terms agreed by the parties, to provide the borrowed on 

demand funds up to a certain maximum amount. 

The loan can also be negotiated as a bond for a particular purpose. Breach of this 

obligation creates the right of the creditor to withdraw from the contract. If the time 

for the funds to be returned is not agreed, it is returned within one month of the 

request. 

Deposit 

 

Within the deposit/custody, the occupier undertakes to take over from the 
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custodian to keep it for him. The subject of custody can be both a foreign matter 

and a thing of its own. For safekeeping, it is necessary to set up the custody of the 

parties. For example, a forgotten coat in a restaurant does not mean a safe deposit. 

   

Transport contract 

The contract of carriage deals with the relationship between the passenger (sender 

of the consignment) and the carrier. In the case of a foreign element, that is, in cross-

border movement, the content of the contractual relationship is usually governed by 

international treaties, such as the Convention on the Contract for the International 

Carriage of Goods by Road. 

The CC refers to the so-called transport rules, which may include, for example, 

transport documents, the rights and obligations of the carrier and the passenger in 

the course of transport, contracts for the transport of persons and things need not 

be in writing. If the carrier carries a thing, it has the right to require the sender to 

confirm the shipment's order.  

The essential terms of the contract are, in the case of passenger transport, the 

designation of the carrier and the passenger, the beginning and end of the shipment 

and the passenger's obligation to pay the carrier fares. In the case of the transport 

of a thing, the essential part of the contract is the designation of the sender and the 

consignment, the place of dispatch, and the destination and the sender's obligation 

to pay the freight. 

The basic rule for liability for damage to the consignment is that the carrier is 

responsible for the damage which is detrimental to professional care, within the time 

frame between the takeover and the unloading at the place of destination. The carrier 

has a notification obligation in the event of a loss event.  

 

Contract for work 
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By a contract for work, the contractor undertakes to carry out the work at his own 

expense and for the client and the client undertakes to take over the work and pay 

the price for it. 

Whether it is a contract of work or a contract of sale in a specific case, it must be 

considered in several respects: 

1. Material aspect - if the thing is made of material that was mostly brought by 

the client or the work predominates over the material, it is a contract of work 

2. the nature of the subject of performance - in the case of maintenance, repair 

or modification of the thing, it is a contract of work 

 

The works contract does not have to be written in writing, the essential terms of the 

contract for the work are the designer and the client, the specification of the work 

and the obligation to pay the price of the work. 

If the defective performance is a material breach of contract, the Customer is entitled 

to: 

• to eliminate the defect by delivering a new item without defect or by supplying 

the missing item 

• to remove the defect by repairing the item 

• a reasonable discount on the price of the work 

•  withdraw from the contract 
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TERMINATION OF CONTRACTS  

 

Fulfilling is a typical way to end the commitment. The filling must be in the manner 

at the place and time as agreed. What is to be accomplished will result from a 

concluded contract, with the debtor being obliged to perform only what has been 

arranged and the lender cannot compel him to provide anything else. The creditor 

cannot be forced to accept some other fulfillment from the debtor. The parties can 

arrange for the commitment to be fulfilled in a number of ways - issuing bills, 

checking, opening a letter of credit. The borrower has to meet his debt at his expense 

and danger, properly and on time. 

If the party fails properly, it is a faulty performance. Faults are divided into legal and 

factual. Legal defect - If a third party applies a right to the subject of performance 

without knowing the acquirer. Faulty deficiency - if the provided performance is 

lacking in features that have been set or negotiated by the parties, we are talking 

about factual defects. The liability for defects depends on whether the defects are 

removable or irreparable. For removable defects, the transferee may request a repair 

or addition of what is missing, or exercise the right to a discount on the price. In the 

case of unavoidable defects for which the item cannot be properly used, the 

purchaser may request reasonable discounts on the price of the goods or, if 

necessary, withdraw from the contract and request a refund. 

If one of the parties fails to discharge its debt properly and in good time, it becomes 

late, in the event of a serious breach of the contractual obligations, the other party 

may withdraw from the contract, thereby ending the obligation. 

 

Other ways of discharging the obligations are agreement, netting (if the parties have 

mutual obligations to perform the same kind), termination by payment of severance 

pay, merger of the person of the creditor and the debtor, debt forgiveness, 
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termination, resignation, subsequent impossibility of fulfillment and death of the 

debtor or the creditor. 

 

 

SUMMARY 

By the treaty, the parties have the will to establish a commitment among them and 

to govern the content of the treaty. The performance that is the subject of the 

obligation must be nature of property and correspond to the interest of the creditor, 

even if that interest is not merely property. The obligation arises from a contract, 

from an act of unlawful conduct or from another legal fact that is eligible under the 

law. The process of concluding the contract consists of 2 steps, namely the proposal 

to conclude the contract (offer) and accept the offer (acceptance). The bidder 

(offeror) and the person who accepts the offer (the acceptant) appear in the process 

of concluding the contract.  

Invalid is a contract whereby somebody abuses the distress, inexperience, intellectual 

weakness, excitement or recklessness of the other party, and gives to himself or to 

another promise or to provide a transaction whose value is to grossly meet one 

another. 

From the commitment, the creditor has the right to a certain claim as against the 

debtor, and the debtor is obliged to satisfy this right by fulfilling the debt. From the 

obligation, the borrower is obliged to give something, to do something, to abstain, 

or to tolerate something, and the creditor is entitled to demand it from him. 

 

The most common types of contracts include, for example, a purchase contract, a 

loan, a lease, a credit, a deposit, transport contract, a contract of work. 
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Methods of termination of obligations include fulfillment, agreement, offsetting (if 

the parties have mutual obligations to perform the same kind of obligations), 

termination by payment of severance pay, merger of the person of the creditor and 

the debtor, debt forgiveness, termination, resignation, subsequent impossibility of 

fulfillment and death of the debtor or the creditor. 
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STORY 

Felipe and Isabella need to rent an apartment. They are not so experienced in that 

sphere and that is why they decide to take the real estate agency like a consultant. 

They specify the requirements for the apartment (location, size and budget) and the 

real estate agency will offer them the most suitable offers. It is possible to sign the 

mediation contract between them and the real estate agency, but it is not a duty and 

the agreement can be only mutual. The usual commission/fee for rent mediation is 

one monthly rent and it is paid after signing of rental agreement with the owner of 

the property. These are the following steps in the process of renting apartment: 

• Searching the suitable property (via internet or by real estate agency) 

https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/6051/grada/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast4-hlava1-dil7
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• The viewing of the properties 

• finding od all important information concerning the chosen property 

(furnishings of apartment, monthly rent with the way of payment, period of 

rent, notice period, deposit guarantee, parking, date of taking over, services 

fee – electricity, gas, internet etc.) All that information should be specified in 

the rental agreement 

• signing of the rental contract – the contract can be in English and it is 

necessary to specify all above mentioned information. The template of the 

rental contract is available here. 

• The first payment of the rent together with deposit guarantee (usually in the 

amount of 1 – 3 mothly rent) 

• Taking over the apartment and signing of the taking over protocol with the 

detailed specification of furnishings, gauge states and number of keys. The 

template of the taking over protocol is available here. 

• It possible that the owner will ask to transfer the payment of the services 

(electricity, gas, water etc.) directly to the tenant. It is not unusual situation and 

it is necessary to change the payer at the particular offices. Those process is 

usually possible to arrange online , but sometimes it is necessary the personal 

visit, it depends on the local provider. 

• Transfer of the commission fee to real estate agency 
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Chapter 3 

Employment Law 
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Every day, one million people meet in the Czech Republic with labor law. The first 
document on the territory of today's Czech Republic, which also contained legal 
aspects of the work, was "Ius regale montanorum" - the upper code of Wenceslas II. 
from the years 1300-13051. Labor law has historically emerged from the need to 
protect the weaker party - employee. The aggregate designation for all obligations 
governed by labor law are called employment relationships and are governed by the 
Labor Code, the New Civil Code and the Law on employment. The Labor Code sets 
out the basic principles of the labor relations they express values that protect public 
order2:  

a) special legal protection of the status of an employee, 
b) satisfactory and safe working conditions, 
c)  fair remuneration of the employee, 
d) proper performance of work by employees in accordance with the legitimate 

interests of the employer, 
e) equal treatment of workers and the prohibition of discrimination between 

them 

These labor relations are shared individually and collectively. The difference between 
them is in the subjects between which rights and obligations arise. If they are an 
employee and the employer, we are talking about an individual employment 
relationship. If they are subjects union organization and employer (or employers' 
association), we speak on collective labor relations. In the other parts we will focus 
mainly on individual employment relationships. 

Individual labor relations are divided into basic and secondary relations depending 
on what is theirs legal reason for the occurrence. Basic labor relations include 
relationships based on a contract of employment or an agreement to work outside 
the employment. In all other cases, we are talking about secondary labor relations, 
for example an act of unlawful conduct that establishes the obligation of one party 
to compensate for damage or in case of death of an employee when a liability arises 
between the employer and the surviving spouse / wife (the subject of the obligation 
is the employee's financial rights against the employer at the time of his death).  

Labor law is based on the rule that labor relations can only come into being with the 
free consent of the individual and the employer. Until the creation of a labor law the 
relationship between the Contracting Parties is equal. Czech labor law distinguishes 
2 ways of setting up an employment relationship, through a contract of employment 
and appointment. 

 

 

                                                           
1 BĚLINA, Miroslav. Employment Law. 4th edition. Prague: C.H.Beck, 2010. 624p. 
 
2   Law no. 262/2006 Codex.: Labor code. 
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EMPLOYMENT CONTRACT 

In most cases, the employment relationship is based on a contract of employment. 
The emergence of an employment relationship by appointment is an extraordinary 
way that results from the choice of the competent authority. 

As mentioned above, employers and employees are participants in individual 
employment relationships. Employers may be a person (natural person) or a legal 
person. If the employer is a natural person, the ability of a natural person to have 
rights and obligations in employment relationships as an employer, i.e. a legal person, 
is made by birth. The legal person acting as an employer may be a natural person 
who is right. Co-legitimacy arises from reaching the age of 18 or marrying. More 
often, however, the employer is a legal entity, especially a business corporation. 
Employers may also be the Czech Republic itself as a state. In this case, the relevant 
organizational component is the state.  

Employee can only be a person a natural person who has a legal personality and 
authority, and who gets 15 years of age. Persons under the age of 15 and those who 
have not completed compulsory schooling may perform artistic, cultural, sporting or 
advertising activities under the conditions laid down in the Employment Act.  

The employer is not limited in how he chooses his employee, it is the employer's 
internal affair. However, in relation to the Charter of Fundamental Rights and 
Freedoms, it is not possible to deny a person the right to employment on grounds 
of race, color, gender, sexual orientation, language, religion, political opinion, 
membership of political movements, trade unions and other associations, state of 
health, marital status. The employer is entitled to require from the employee only 
data that are directly related to the conclusion of the employment contract before 
the employment. The Labor Code lists the information that is of a personal nature 
and is not directly related to the performance of the job and the employment 
relationship and therefore its employer cannot require information: 

• pregnancy 

• Family and property affairs 

• Sexual orientation  

• Origin 

•  membership in a trade union organization 

•  membership in political parties or movements 

• accessories to the church or to religious societies 

•  Criminal Integrity 
 
Employer cannot obtain this information even from third parties. The only case 
when the employer may require this information is if it is based on the nature of the 
work to be performed. On the other hand, the employer is obliged, prior to the 
conclusion of the employment contract, to identify the natural person with the rights 
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and obligations which would result from the employment contract, the terms and 
conditions of remuneration to be performed by the employer. Also, the employer is 
required to ensure that the person is subjected to an initial medical check-up (for 
example, at night work) prior to the establishment of the employment relationship 
in some statutory cases. When establishing an employment relationship, the 
employer establishes a personnel record of the employee that he / she has to carry 
out in relation to himself / herself, employees and authorities that are entitled to 
require some information (courts, police, labor offices, etc.). This personal record 
contains the data: 

• name, surname, title, date and place of birth, permanent address, nationality 

•  identification number 

•  evidence of the creation, change, termination of the employment relationship 

•  Copies of previous employment documents 

•  Qualification data 

•  data on medical fitness for work - medical report from the preliminary 
preventive inspection 

•  medical fitness data 

The most common way of setting up an employment relationship is to conclude a 
contract of employment, but this does not give rise to employment. A labor contract 
is a bilateral legal action consisting of a concurrent speech of the natural person and 
the employer to enter into an employment relationship. 

The contract of employment must have basic legal requirements and must be 
concluded in writing and each party must receive one copy of the contract. An 
employment relationship may also be based on an orally negotiated employment 
contract if the parties have already begun to fulfill its content. 

Non-compliance with the written form of the employment contract may be 
sanctioned. The employment contract must be concluded prior to the entry of the 
employee into work or at the latest on the date of commencement of work before 
work commences. The employment contract must include: 

a) the type of work to be performed by the employee for the employer, 
b) the place or places where the work is to be carried out, 
c)  the date of commencement of work. 

Unless the parties agree on these matters, the contract of employment will not arise. 

Defining the type of work means defining the work tasks to which the employee is 
employed undertakes and is not obliged to perform work of any other kind. In other 
words, the type of work is working a position which is defined by the concurrent 
expression of the will of the Contracting Parties. Type of work can be defined 
narrower or wider, it´s not legally defined as it should be exactly defined. The place 
of work can also be defined wider (region), narrower (specific address) or 
alternatively. The last essential requirement is the day of going to work that can be 



40 
 

either determined by a precise calendar date or may be otherwise specified, for 
example by day following the successful completion of the employee's study. 
Arranging the day of joining work is an important requirement, as this is a working 
day. If employee does not come to work on the agreed day without hindering any 
obstacleor the employer does not know about this obstacle within a week, the 
employer may withdraw from contract. 

In some countries of the European Union there is no obligation to enter into 
employment contracts in writing form, so the employer is required to inform the 
employee in writing form about the content of the work ratio.  

The Czech Republic, as a Member State of the European Union, can take up 
employment without the conditions of anyone from another EU country. We 
distinguish three categories of foreigners whose legal regime is regulated in a different 
way. This is an alien: 

• Permanent residence on the basis of a residence permit in the Czech Republic. 
Their status is proved by these foreigners after reaching the age of 15 years 
with a certificate of residence permit issued by the Police of the Czech 
Republic. These foreigners are considered to be employed as nationals of the 
Czech Republic. They do not need a work permit and, with the exception of 
certain professions where the law requires citizenship (e.g. civil service), are 
not restricted in choosing employment. 

• citizens of the Member States of the European Union and their family 
members. These citizens are in labor relations in the Czech Republic have the 
same legal status as citizens of the Czech Republic. Citizens of the EU 
therefore in The Czech Republic does not need a work permit and has the 
right to stay during this period of employment. Similarly, EU citizens are also 
considered citizens of the European Economic Area (EEA) countries, from 
Norway, Iceland and Liechtenstein. They do not need work permits 
citizens of Switzerland. 

•  citizens from third countries. These foreigners need a work permit from the 
competent Labor Office for recruitment and throughout their employment in 
the Czech Republic. Exceptions are the cases when another arrangement is 
made by an international treaty to which the Czech Republic is bound. These 
foreigners also need a residence permit for employment purposes. This 
permission is issued to them by the Alien Police on the basis of a request 
attested by a work permit. 

If a citizen of the European Union or a foreigner who is not required to enter the 
work without work permit (for example, a permanent resident, an asylum-seeker, a 
resident), is the employer or the legal or natural person to which those natural 
persons are entitled the foreign employer is sent on the basis of an employment 
contract, is obliged to do so to inform the relevant labor office in writing at the latest 
on the day of their arrival work. A similar obligation applies to cases where the 
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duration of employment occurs the fact that these people no longer need work 
permits. This obligation to inform the employer must be fulfilled within 10 calendar 
days from the date, when there is a fact that does not require a work permit. 

Written information includes the records kept in the records the employer is required 
to keep. The employer or the legal or natural person to whom those persons were 
entitled foreign employer on the basis of the contract sent to work, is obliged within 
10 calendar days at the latest, notify the competent employment office of their 
termination of employment or posting. 

 
 

DIFFERENT TYPES OF EMPLOYMENT 

 

From the point of view of specifying the rights and obligations of the employee and 
the employer, the employment conditions can be classified according to the duration 
of the employment relationship, according to the person of the employer, according 
to the place of work, according to the way of establishment and by the amount of 
working hours. By the duration of the employment relationship, we divide 
employment into fixed-term and indefinite employment. An atypical form of 
employment in the broader sense refers to those employment relationships that are 
not for an indefinite or non-full-time basis. In practice, however, the notion of 
atypical employment is used in a narrower sense, irrespective of the type of 
employment and the duration of the employment relationship. The basic feature is 
the smaller regulation of these types of labor relations, with the parties having a 
greater degree of freedom.3 From the notion of "atypical" it is obvious that this is 
something unusual. However, fixed-term employment has a strong presence in the 
labor market. In the Czech Republic, a fixed-term employment relationship of almost 
10% of employees aged 15-64 has been negotiated, and this is even greater in the 
EU.4 Therefore, it can be speculated whether fixed-term employment relationships 
can be subordinated to atypical employment. In most publications this is so. Fixed-
term employment relationships are regulated in the Labor Code. The difference from 
the indefinite employment is in the arrangement of the future duration of the 
employment relationship.5 It is clear that the law prefers employment for an 
indefinite period. Unless the duration of the employment relationship has been 
explicitly agreed, an irrefutable legal presumption exists that the employment 
relationship is negotiated indefinitely.6 The preference of negotiating employment 

                                                           
3PICHRT, Jan. Generally, atypical forms of employment. In: PICHRT, Jan; MORÁVEK, Jakub. (eds.) Atypical 
employment - the way to higher employment?Prague: Wolters Kluwer, 2015, p. 13-14. 
  
4Employment statistics. Eurostat: Statistics Explained [online]. 2015 [cit. 30. 01. 2018].  
5GALVAS, Milan a kol. Employment Law. 2nd edition. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 259.  
6 KOTTNAUER, Antonín. Labor law in practice. Basic Labor Relations and Recodification. Prague: Leges, 2014, p. 158 
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for an indefinite period can also be found in the context of changing the employment 
relationship from a certain period to an indefinite period of employment.  

Reference negotiating employment contracts for an indefinite period is a 
consequence of the principle of special legal protection status of employees governed 
by the Labor Code, on the other hand, cannot be employed on fixed-term contracts 
be completely removed from the legal order, since it has the effect of encouraging 
labor market flexibility. The negotiation of the duration of the employment 
relationship is therefore not an essential part of the employment contract and it is 
only on the parties whether they negotiate a fixed-term contract or not. The purpose 
of negotiating fixed-term employment relationships is to guarantee the duration of 
that employment relationship. In many cases, the employer is unable to provide the 
employee with a contract of indefinite duration, in particular in the case of 
operational reasons, the limited duration of specific work or the staff member on 
maternity leave. Also, by negotiating a fixed-term contract, the probationary period 
is replaced in practice.  

In many cases, however, a fixed-term employment relationship is only negotiated 
because of a better employer's position. The employer has a relaxed situation in the 
event of a cancellation of the employment relationship, which will be discussed in 
the following chapters. It is also more advantageous for employers to negotiate a 
fixed-term employment relationship in terms of severance pay, since termination of 
employment does not involve severance payments upon termination of employment.  

If the parties negotiate the duration of the employment relationship, it is a fixed-term 
employment relationship. This arrangement is usually a contract of employment, but 
it can also be arranged in a separate contract. The duration of the employment 
relationship must not be concluded for more than 3 years. Thus, the duration of the 
employment relationship can be agreed with a specific date (eg until 1 January 2018) 
or by specifying a time period (e.g., 7 months). The parties are also able to negotiate 
the duration of the employment relationship based on facts that do not refer to a 
specific date. However, such facts must be objectively detectable.  

The reason for negotiating a fixed-term employment relationship is often the 
impossibility of employing employees for an indefinite period of time for various 
reasons, lack of jobs. In practice, a probationary period is normally replaced by a 
fixed-term employment contract. However, it may be negotiated at the same time as 
a fixed-term contract. The Labor Code regulates the probationary period and 
stipulates that the probationary period must not exceed 3 months from the beginning 
of the employment relationship, or 6 months from the head of the employee. The 
probationary period must not be negotiated for more than half of the duration of the 
fixed-term employment relationship. If the probation period is negotiated over a 
three-month period, it will result in invalidity. However, the trial period will be only 
partially inaccurate than the maximum agreed time.  



43 
 

In addition to the abovementioned fixed-term employment contracts, the Labor 
Code regulates their repetition. The duration of fixed-term employment relationships 
can be negotiated for a maximum of 3 years and can be repeated up to two times. A 
renewal of the fixed-term employment relationship is also considered. The maximum 
possible duration of the fixed-term employment relationship can then be repeated 
for up to 9 years.  

Czech Labor Law also recognizes agency employment. Such employment is classified 
as an atypical form of employment where an employee does not work for a labor 
agency as employer, but does it for the user. The employee then follows the 
instructions of the user. The reason for different arrangements for negotiating and 
repeating fixed-term employment is mainly the purpose of agency employment, 
which is to provide shorter-term needs for a specific workforce for the user. The 
employment agency can negotiate an unlimited number of fixed-term employment 
contracts with a hired employee if it is a work for the user. However, the exception 
is not applicable to employees of the employment agency who do not work for the 
user. 

Among the basic labor relations we include not only the employment relationship, 
but also legal relationships based on agreements on work done outside the 
employment relationship. Although agreements on work done outside the 
employment relationship in the Czech Republic are widespread, they are classified as 
atypical forms of employment. These agreements are a looser employment 
relationship between the employer and the employee, where there is a greater degree 
of flexibility and freedom of contract between the parties. These employers can 
effectively perform their tasks. On the other hand, employees are less protected than 
in employment. Non-employment agreements include work-performance 
agreements and work-related agreements. 

Under a negotiated work performance agreement, the scope of the work may not 
exceed 300 hours per calendar year, with the work also taking into account the work 
done by the employee under another employment agreement with the same 
employer. An agreement on work may be closed if the average size of work does not 
exceed half the weekly working time. The scope of the work can be more than 300 
hours per calendar year. For both the labor agreement and the labor agreement, the 
law provides for the duration of such an agreement as an agreement. However, the 
agreement may also be negotiated indefinitely.7 

 

BASIC OBLIGATIONS OF THE PARTIES 
 
The labor-law relationship is far more affected by a number of constraints that affect 
the "absolute" choice of decision-making. This restriction stems from the public 

                                                           
7VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Labor Code. Comment. 5th edition. Prague: Wolters Kluwer, 2015,  p. 197  
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interest of the state in the protection of entities that are in the labor relations in the 
position of the weaker, i.e. the employees. The limitation of the state's autonomy lies 
in the protection of values such as the protection of the health and life of citizens, as 
well as the Institute of Health and Safety at Work. The state also oversees the area 
of social affairs, for example, the state employment policy (implementation of active 
employment policy) and the resulting employer's duty to create job vacancies, jobs 
for a special group, and people with health restrictions or women taking care of 
young children.8 Of course, most employers are trying to avoid employing people 
with disabilities, it is not their duty. We are talking about small companies whose 
number of employees does not exceed ten. Employers with more than 25 employees 
with the employment contract are obliged to employ persons with disabilities in the 
amount of the mandatory share of these persons in the total number of employees 
of the employer. The mandatory share is 4%. 
 
It's not easy for women with small children. Here, the employer is often absent and 
tries to avoid unnecessary complications. In the event that they employ such a 
woman, she already has the duty and the woman to have the right to protect her in 
the form of mandatory standards. 
  
Competitive clause  
 
The Employer has the right to enter in the labor contract the clause on the 
competition clause, i.e. the agreement to prevent abuse of information acquired in 
connection with the performance of employment, which the employee undertakes 
to take for a certain period of time after the end of his employment, for a period of 
one year, refrain from engaging in a gainful activity which is identical to, or is of, a 
competitive nature. That is fine, the employer has the right to do so, but violation on 
his part is that he interprets this provision by his own interpretation, that is to say, 
contrary to the law, and forgets that he is obliged to provide the employee with 
adequate financial compensation but at least the average monthly earnings for each 
month of performance of the commitment, but not longer than one year. It relies on 
the employee's ignorance and part of the performance in the contract is missing. He 
should also consider what internal information, knowledge, technology the employee 
comes into contact with. However, if an employee enters into a termination 
agreement, the employer will pay cash compensation, and it is incumbent on him to 
refrain from acting in a manner that would be contrary to the agreement. The 
employer is also entitled to negotiate a contractual fine for the violation or may 
withdraw from the agreement if the employee has changed his previous work and no 
longer comes into contact with important information. Conversely, an employee may 
terminate the agreement if the employer fails to pay off, 15 days after maturity. 
 

                                                           
8 PRŮŠA, L. Economics of Social Services. 2. edit. Prague : ASPI, a.s. , 2007. p. 11-19. 
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The employment contracts often contain a chapter on sanctions. Employers consider 
that they can grant them to employees for breach of their duties, sanctions for failure 
to prepare the records for the transactions executed, summaries of the agreed 
working meetings, prepared travel books on a certain date of the following month 
or part of the employment contract are sanctions for late arrivals. However, such a 
procedure does not comply with the Labor Code. Under the principles of the Labor 
Code, the employer determines that an employer may not impose financial penalties 
on the employee for breach of the obligation arising from the employment 
relationship unless it is a matter for which the employee is responsible. 
 
Initial medical examination 
 
For certain jobs, it is the duty of the employer to ensure, in cases specified by the 
state health authorities, that the employee undergo an initial medical checkup. If it is 
not communicated to a doctor, it is possible to attend a doctor. The employer should 
prefer a doctor who knows the work environment.  
 
Reporting obligation  
 
At the time of the first employee's arrival, the employer is obliged to notify the 
relevant health insurance company about the basic information within 8 days after 
the start of the employment, and is obliged to register with the health insurance 
company for the payment of the employee's insurance premium. This obligation does 
not end, but it must notify the relevant social security administration within 8 days 
of the entry of the employee, and it is also the duty to notify the employment of each 
of his employees  also within 8 days. The same obligation is also at the end of the 
employment relationship, again within 8 days. 
 
Working hours 
 
Even in the current economic crisis, the employer has to start from the statutory 
working hours (it must not exceed 40 hours a week) and due to poor sales, he cannot 
set shorter working hours. Arranging shorter working hours is a free expression of 
the will of both parties - employees and employers. There is no legal entitlement to 
shorter working hours. Setting weekly working hours may not be part of a contract. 
 
 
Switching to another job  
 
If the employee is unable to perform the job according to his employment contract, 
the employer has the obligation to transfer it to another job. In some personal events 
in the life of the employee, which make it impossible for him / her to work, labor 
law seeks to protect employees from termination of employment (even against his / 
her will). In such situations, the employer is obliged to impose other work on the 
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employee. The Act regulates these cases in the framework of the modification - 
compulsory and optional: 

• the employer is obliged to transfer the employee to another job 

• the employer can transfer employees to another jo; 

•  Employer transfers employees unilaterally 

• Employer transfers employees with his / her consent. 
 
What matters is how the employment contract is adjusted. If more than one type of 
work is agreed in a contractual relationship, the employer does not need permission 
if he transfers employees to another job under a contract of employment. We are 
talking here about the device. Using the layout does not change the content of the 
employment relationship. It is the employer's responsibility to allocate a kind of 
contract work. 
A change in content in a contract of employment occurs when the employee is 
transferred to another type of work. This is a one-sided interference with the agreed 
contractual basis of employment. The content is changed and the employee is obliged 
to perform the work according to the type of transfer. The employer has the right to 
assign work by type of transfer. However, the transfer to another type of work can 
only be done in accordance with the law.   
We distinguish several situations. The first, if the employer cannot assign the job, can 
be transferred even without the employee's consent, because the obligation is 
imposed by law. The second case is the transfer of the employee at his own 
discretion. The last variant comes with the employee's approval. 
 

 

 

 

BASIC RIGHTS OF EMPLOYEES STEMMING FROM 

LEGISLATION  

 

The Labor Code has a higher level of protection for employees who are worse off 
seeking employment on the labor market for reasons of a biological or social event. 
These are disabled people, women and adolescents. Women are not allowed to 
perform work that would endanger their pregnancy. The employer is obliged to 
transfer them to another job under the same financial terms. For women who are 
breastfeeding, they are obliged to establish a room for their rest and breastfeeding 
breaks. 

Right to rest 
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Relaxation, we could call it an activity where an employee in this time span between 
the work shifts should supplement and draw strength, restore the organism, 
regenerate. The employer has an obligation to assign work to employees during 
working hours. In addition, the employee has a break and a resting place. Rest periods 
are not working hours. On the working day there is a change of work and rest. With 
the rest, we can meet in the form of breaks in work, relaxation between two shifts, 
safety break, rest between working weeks (weekend days), holidays and holidays. 

The purpose of the break in work is to determine the optimal layout of the work 
performance and the necessary rest of the employee. It can be provided at any time 
during the working hours in order to meet the employee's recreational purpose and 
meals. It should not be at the beginning and at the end of the shift, it is forbidden by 
the Labor Code. It is not excluded that the break may be divided into several breaks, 
the condition is that one part lasts at least fifteen minutes, and at most after six hours 
of continuous work the total breaks will be thirty minutes. Allowed breaks in meal 
work do not count towards working time. For longer-lasting shifts or subsequent 
overtime, a break of thirty minutes is required after a further six hours. Thus, if the 
employee works part-time, for less than six hours of working time, the employer 
does not have to give him a break for food and rest. The break is not working time, 
so the employee can leave his workplace for a specified period of time. 

For work activities that cannot be interrupted, guarding of objects, a break into 
working hours is counted. Employee is therefore entitled to a reasonable period of 
time in which to eat and to rest. Employer's duties do not include recording of breaks 
at work but are required to keep records of working time, overtime and standby. 
Juveniles up to 18 years of age are tightened by working conditions; breaks must be 
provided for up to 4.5 hours of continuous work. 

Right to wage and salary 

The Labor Code defines the provision of remuneration for personal performance as 
the primary duty of the employer. The term "remuneration for work done" can be 
found in all forms of basic labor relations, which are the employment relationship 
and the legal relations established by the labor agreement and the activity agreement. 

The law excludes the conduct of dependent work without payment. Wages are cash 
benefits provided by the employer to the employee for their work. The employer 
also has the option of providing part of the wage in a natural form. The amount of 
wages is negotiated on the basis of the autonomy of the will by the subjects of the 
labor-law relationship. 

The minimum wage has two basic functions in relation to employees and employers. 
The task is to achieve its balanced level from the point of view both of the employees, 
employees and employers. 

The social protection function of the minimum wage should protect employees from 
poverty and allow them to live at the level of modest consumption and social 
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contacts. Employers have a minimum wage protection function to ensure a level 
playing field for wage competition.  

The economic-critical function of the minimum wage creates prerequisites for the 
income motivation of citizens to seek, receive and perform work, for the benefit of 
employees through work income to persons with social income. For employers, the 
minimum wage is the lowest level of wage costs for employees. If the pay (if paid or 
remunerated from the agreement) is not equal to the minimum wage in the calendar 
month, the employer is obliged to provide the employee with a wage supplement 
equal to the difference between the wage reached in the calendar month and the 
respective minimum monthly wage or the difference between wage 1 hour worked 
and the corresponding minimum hourly wage. The employer has the obligation to 
provide the employee with a supplement, regardless of whether it was lower or not. 
The minimum wage in the year 2018 is 12 200 CZK / month for employees 
remunerated with monthly wages for weekly working hours of 40 hours. The salary 
bill serves as a one-sided action on the part of the employer and determines the salary 
of the employee in public services. Salary is defined as the employee's cash benefits 
provided by the employer. Therefore, it is not possible to provide a part in the form 
of a natural fulfillment. 

A salary tariff creates the employee's right to a certain wage component at a certain 
amount. The type of work in the employment contract and the catalog of work is 
decisive for the inclusion of an employee in a particular grade. The applicable salary 
rates are set out in the Labor Code. 

 

Personal obstacles on the part of the employee 

These are the types of work barriers where the employee does not ask for a job, 
because the mere fact of existence proved by the employee by the employer creates 
an obligation for the employer to excuse the employee's absence at work. The 
employee is obliged to always prove such an obstacle and to announce in good time. 

Labor law respects that there may be objective reasons in the employee's life to make 
it impossible to perform work. Obstacles at work need to be taken into account for 
the fact that employees are prevented from doing their job and are recognized by law 
or by employers. 

In addition to incapacity for work during the first fourteen days when the employer 
is required to provide employees, the employer is not obliged to pay wages or salaries 
to employees other than those for whom the Government prescribes a set of 
obstacles at work, the amount of working time and pay. Obstacles include maternity 
leave, the worker is responsible for giving birth for twenty-eight weeks) and two or 
more children for thirty-seven weeks. At the maternity leave the female worker enters 
the six weeks before the birth. The employer is obliged to provide a worker or 
employee with parental leave at their request, up to the age of three years of the child. 
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The law divides the employee's barriers to personal barriers to work where he or she 
carries out the usual work for himself / herself (temporary incapacity for work, 
maternity and parental leave, care for a child under 10 years of age, examination or 
treatment, marriage, funeral, childbirth); to obstacles at work due to the general 
interest, ie for the society or in the interest of the state (exercise of public office, 
blood donation, military duty, military exercise). 

 

 

TERMINATION OF EMPLOYMENT 

 

Ending the employment relationship for most people is not a pleasant matter. 
Whether it's on the part of the employee or the employer. Discontinuation of 
employment can only be in accordance with the law: 

a) by the agreement 
b)  statements. 
c)  immediate withdrawal, 
d)  cancellation in probation period. 

If the employee has an agreed fixed-term employment relationship, he / she ends 
with the expiration of the period. 

Agreement on termination of employment 

First of all, let us provide an agreement This is a bilateral legal act where the consent 
of both sides, employees and employers is needed, and the employment relationship 
ends on the date on which it is negotiated. However, the day of termination may not 
be set by a specific date, but also by another fact that does not raise any doubts, such 
as the end of a particular job or season. The agreement becomes valid as soon as the 
two parties agree on a concrete form of termination of the labor-law relationship. If 
it is not made in writing, it is invalid. 

  

Testimony  

As far as the termination is concerned, it falls into the category of unilateral legal 
acts, unlike the agreement. One of the participants, the employer or the employee, 
expresses the will to terminate the employment without agreeing with the other. 
Termination must be delivered in writing to the other participant in his / her hands, 
otherwise he / she will not become valid. Employee protection will take effect if the 
employer gives it. He has the obligation to give a clear explanatory reason. Employee 
does not need to. The reasons are exhaustively listed in the Labor Code: 
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a) if the employer or part of it is withdrawn, 
b) where the employer or part of the employer moves, 
c) if the employee becomes redundant in relation to the employer's decision, 
d)  if the employee is not allowed to carry out the work already done for 
e) accident at work, occupational disease or for the threat of such illness 
f) if the employee does not fulfill the preconditions stipulated by the legal 

regulations for the performance of the negotiated work or fails to fulfill the 
requirements for the proper performance of the work without fault of the 
employer, 

g) if the employee is given reasons for which the employer could immediately 
terminate the employment relationship or for serious violation of the 
obligations arising from the legislation applicable to the employee employed. 

An important safeguard before termination of the employment relationship is the 
employer's constraint towards an employee who may be in a difficult personal or 
healthcare situation for some time. The legal regulation directly prohibits the 
disclosure of data to such persons. The period of protection is called a protective 
period. 

Already above, we have provided the reasons for the employer's disclosure of the 
data, the following are the facts where it cannot. An example is temporary incapacity 
for work if it is not intentional or has not been caused by the employee in a state of 
drunkenness or use of an addictive substance, pregnancy or maternity leave. An 
appropriate and frequent example of the termination of employment is the return 
after maternity leave, and there is often a violation of the fundamental rights of 
female workers. 

At the end of maternity or parental leave, the woman may return to work and the 
employer must place her in a position corresponding to her employment contract. 
Nevertheless, there have recently been cases of employers reorganizing women after 
maternity leave and parental leave, and women have been forced to terminate their 
employment because their place has disappeared for organizational reasons. 
Employers may have their parent or parent on parental leave terminated by the 
employer only if the employer is abolished or relocated. The mere removal of the 
place of the employee on maternity or parental leave is not a reason to terminate the 
employment relationship. 

Immediate cancellation of the employment relationship 

This is a one-sided legal act and termination occurs by delivery. Termination of the 
employer's taxable reasons if the employee is legally convicted of an intentional 
criminal offense or if the employee violates the duty resulting from his work in a 
gross manner and on the part of the employee if, according to the medical opinion, 
he cannot continue to work or the employer has not paid his salary or pay within 15 
days of the maturity date. 
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Canceling the trial period  

This is the beginning of the employment relationship, which serves to mutual 
understanding of the employee and the employer. At this time, either party may 
terminate the employment relationship without giving any reason and without the 
consent of the other party, ie unilaterally. Of course, even at this time, it is possible 
to find protective elements on the part of the employee where the employer cannot 
cancel the employment during the first 14 calendar days of the temporary incapacity 
to work. 

 

 

SUMMARY 

Czech labor law distinguishes between two ways of establishing an employment 
relationship, namely a contract of employment and appointment. The most common 
way of establishing the employment relationship is to conclude a contract of 
employment, but this does not give rise to employment. A labor contract is a bilateral 
legal action consisting of a concurrent speech of the natural person and the employer 
to enter into an employment relationship. The employment contract must be 
concluded prior to the entry of the employee into work or at the latest on the date 
of commencement of work before work commences. The employment contract 
must include the type of work to be performed by the employee for the employer, 
the place or places of work in which the work is to be performed and the date of 
commencement of work. However, in relation to the Charter of Fundamental Rights 
and Freedoms, it is not possible to deny a person the right to employment on 
grounds of race, color, gender, sexual orientation, language, religion, political 
opinion, membership of political movements, trade unions and other associations, 
state of health, marital status. 

From the point of view of specifying the rights and obligations of the employee and 
the employer, the employment conditions can be classified according to the duration 
of the employment relationship, according to the person of the employer, according 
to the place of work, according to the way of establishment and by the working 
hours. By the duration of the employment relationship, we divide employment into 
fixed-term and indefinite employment. 

The rights of the employee include the right to rest, the right to remuneration for 
work, the right to health and safety at work, information on the risks of his work, 
and information on the measures to protect them from their activities; information 
must be comprehensible to employees. 

Discontinuance of employment may only be in accordance with the law of 
agreement, termination, immediate revocation, cancellation in probationary time. If 
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the employee has an agreed fixed-term employment relationship, he / she ends with 
the expiration of the period. 

Story 

Felipe is working like the manager in the international company and that is why he 
is the citizen of EU, he does not need any work permission. He concluded a fixed-
term contract for 2 years with the location in Prague. He has the status of the 
employee, so he does not have to worry about paying the health and social insurance 
paid by his employer.  

Isabella is considering to begin with her business in the Czech Republic and at this 
point she collects the necessary information for the successful start of the business 
in the Czech Republic. She wants to know the Czech retail market and that is why 
she wants to work for the part time job like a shop assistance in a patisserie. She still 
needs to have a time for children, especially for Lisa and she still receives a parental 
allowance for Lisa. What are her possibilities to be employed? Is it possible at the 
same time to receive the parental allowance and to have another benefit/salary? What 
contract could you recommend her? 

Answer:  

1. First of all, the concept of maternity benefit (PPM), which is the sick pay paid 
by the Czech Social Security Administration, is to be distinguished from the 
state social support benefit - the parental allowance. The conditions for 
receiving the parental allowance are laid down in the State Social Support Act. 
The concurrence of parental allowance and employment is possible. It is 
important to ensure child care for the duration of work by another adult 
person. An employee may work with another employer of the same type of 
work agreed in the employment contract with the current employer as well as 
work of another type. In the case of work for another employer, once again, 
account must be taken of restrictions in accordance with the provisions of § 
304 of the Labor Code (the same subject of the employer's activity).  

2. For the purpose of the part time job we can recommend her 2 possibilities of 
working contract: 

a. Work-performace agreement (DPP) - an advantageous way of legally 
securing some of the one-time jobs to the employee who just needs a 
job. The agreement must be in writing. Employees can conclude an 
employment agreement with any number of employers, with each 
employer up to 300 hours per year. The maximum amount of the 
reward is not limited. Employee and employer do not pay health, social 
or sickness insurance benefits from bonuses of CZK 10,000 or less per 
month (gross) per employer. It may have such income with more than 
one employer. Of the rewards exceeding CZK 10 thousand per month, 
social, health and sickness insurance is paid as in the case of normal 
employment, from the whole amount. The same applies in cases where 
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the employee concludes more agreements with one employer at the 
same time and the sum of the monthly remuneration from the 
agreements exceeds CZK 10,000. 

b. Working-life agreement (DPČ) –an advantageous way of employing 
less on time for regular employee activity, which is enough to make a 
living. If it is closed to a maximum of CZK 2500 per month, no health 
or social insurance is paid out of the rewards. If we need activities of a 
one-off character, we will use the Work- performance agreement. We 
can conclude an employment agreement for a work that does not 
exceed an average of half the weekly working time (assessed over the 
entire duration of the Agreement, but at most 52 weeks). The work 
agreement must be in writing and must state the agreed work, the 
agreed amount of working hours and the time at which the agreement 
is concluded (fixed or indefinite). More in the "Social Insurance" 
section below. Rewards from the Work-life Agreement are taxed in the 
same way as income from employment. This means that the employer 
deducts 15% from the remuneration of the income tax. 

Even if you are earning a work-performance agreement (DPP) or a working-life 
agreement (DPČ), the minimum wage threshold applies to you, you cannot get the 
least work. Starting January 2018, the minimum wage is 12.200 CZK a month, and 
per hour of CZK 73 per 20 hellers. 

For the first part time job we would recommend to Isabella to conclude Working-
performance agreement. When she missed planned 300 hours, she can negotiate with 
her employer Working-life agreement (DPČ). 
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The beginnings of business law can be found in ancient civilizations. Currently, 

commercial law is part of the legal order of the Czech Republic; it is a sector of 

private law, which means that the principles of private law, such as the principle of 

equality of participants in commercial law relations and the principle of contractual 

freedom, will apply. 

Commercial law is a set of legal norms that regulate the property status of 

entrepreneurs and the relationships that arise between them in connection with their 

business activities. Business is an activity performed by a businessman: 

• Consistently 

• Independently 

• by own name 

• At your own responsibility 

• To make a profit 

All these business characters must be fulfilled at the same time. 

Businessman is a person: 

• Registered in the Commercial Register (public list in which the statutory 

data on entrepreneurs are entered and is kept in electronic form) 

• Who is doing business under a trade license 

• Or who is doing business under a non-trade license 

• Or who operates agricultural production and is registered in accordance with 

special regulations 

Businessman shall identify himself / herself with the following particulars which he 

/ she is required to state in the commercial documents: 

➢ business name / name - the name under which the entrepreneur is entered 

in the Commercial Register and is the name under which the entrepreneur 

carries out legal acts in his / her business activity. This name serves to identify 

the entrepreneur, his products and services and distinguish it from other 

entrepreneurs. It also has a promotional function and guarantees consumers 

and business partners a certain quality of products and services. A person shall 

be entered in the Commercial Register under a commercial firm usually 

formed on his behalf. The business name can only be used by the entrepreneur 

who has his first name in the Commercial Register and the name must not be 

misleading. 
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➢ seat - place / address of the business entered in the business register 

➢ the legal form of a legal entity 

➢ identification number, if assigned 

An enterprise is a summary of things, rights (receivables) and other (goodwill) that 

belong to the entrepreneur and serve for the operation of the enterprise. 
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BUSINESS CORPORATIONS 

 The issue of commercial corporations is regulated by Act No. 90/2012 Coll. 

on Commercial Companies and Cooperatives (Act on Commercial Corporations) 

and Act No. 89/2012 Coll. Civil Code. 

Business corporations are legal entities, and as a body of rights having rights and 

obligations, they will therefore be accountable for their obligations. By law, business 

corporations and cooperatives are considered commercial corporations. Commercial 

companies include a public limited company, a limited partnership, a limited liability 

company, a joint stock company and a European company and a European 

economic interest group. Cooperatives are a cooperative and a European cooperative 

society. A public limited company and a limited partnership are partnerships, and a 

limited liability company and joint-stock company are capital companies. 

The reason for which business companies are set up is in most cases to carry out a 

business plan or to manage their own assets. Legal proceedings relating to the 

establishment, creation, change, cancellation or termination of a business 

corporation require a written form with officially authenticated signatures, otherwise 

they are invalid. It is important to divide the founding and emergence of society. The 

founding of a trading company takes place at the moment of signing the founding 

document, which is a social contract (see below). The social contract establishing a 

capital company requires the form of an authentic instrument. The collective 

agreement which establishes the cooperative is concluded by the adoption of 

constitutive meetings. The formation of the company takes place only after its 

registration in the Commercial Register. If the application for registration of a 

company is not filed in the Commercial Register within 6 months from the date of 

its establishment, the same effects shall apply as in the case of withdrawal or, in the 

case of a cooperative, as if all the applicants for membership have withdrawn their 

application. 

Even after the formation of a business corporation, the court can declare it, even 

without its own motion, as invalid if 

a) the social contract was not taken in the prescribed form, 

b) the minimum redemption value of the capital has not been complied with, or 

c) finds incapacity for legal acts of all founding members. 
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The court shall, on the proposal of the person having a legal interest therein, or at 

the request of the Public Prosecutor's Office, if it finds that there is a serious public 

interest, cancel the commercial corporation and order its liquidation if 

a) has lost all business rights; this is not true if it is also established for the 

purpose of managing its own assets or for any purpose other than business, 

b) is not able to carry out his / her activity for more than one year and fulfills his 

/ her purpose, 

c) cannot exercise his activities for insurmountable disputes between partners, 

or 

d) operates an activity which, according to another legal regulation, can be 

performed only by natural persons, without the help of these persons. 

 

PUBLIC LIMITED COMPANY 

 A public limited company is a personal company, belongs to the historically 

oldest forms of business companies. This form of business is used in a small 

private business where the risk of unlimited liability is relatively small and 

controllable (e.g. craft, retail, family businesses).  

Basic characters 

- is a company of at least two persons involved in its business or the 

management of its assets and is guarantor of its debts jointly and severally 

- in the case where the partner is a legal person, he exercises the social rights and 

obligations of the authorized agent, who may be only a natural person 

- may originate for the purpose of business or administration of its own assets 

- Establishment of a company depends on writing and signing a social contract 

 Social contract 

- a contract governing the mutual legal relations of the shareholders and, unless 

otherwise agreed in the social contract, the shares of the shareholders are equal 

and the minimum amount of the registered capital is not determined unless it is 

formed on the basis of a social contract 
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- it also contains the name of the company, the subject of the company's business 

or the indication that it was established for the purpose of managing its own 

property, and the identification of the shareholders by stating the name or 

surname, in the case of a legal person the name, 

- the contract can be changed only by the agreement of all the partners, each 

member having one vote, unless the social contract determines otherwise 

- the shareholder may join or withdraw from the company by changing the social 

contract, the acceding partner is also liable for the debts of the company that 

arose prior to its accession, but may require other partners to provide him with 

full compensation for the provided service and to cover the costs associated with 

Statutory authority 

- the statutory body of the company is all members of the company who meet 

the requirements laid down by the law, namely integrity, who did not experience 

the obstacle to the pursuit of a trade, the one in which the assets or assets of the 

business corporation in which he operates or worked in the past 3 years member 

of the body, no insolvency proceedings were conducted or if there is no other 

impediment to the office 

- without the permission of all other partners, the partner may not engage in the 

business of the company, nor for the benefit of others, nor mediate the company's 

business for another 

- a partner may not be a member of a statutory or other body of another 

commercial corporation having a similar business 

- profit and loss are shared equally among the shareholders 

- after the termination of the company's participation, the partner is liable only 

for the debts of the company that arose before the expiry of his participation 

- the shareholder has the right to a 25% share of the amount in which he has 

fulfilled his deposit obligation 

- the transfer of a shareholder's share in a public company is prohibited 

Dissolution of the company 

- the company is repealed: 
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a) the shareholder's testimony filed not later than 6 months before the end of 

the accounting period, on the last day of the accounting period, unless the 

social contract determines the time limit by another, 

b) on the day on which the decision of the court, 

c) the death of the partner, unless the social contract permits the inheritance 

of the share, 

d) the dissolution of a legal entity partner, unless the social contract permits 

the transfer of a share in the legal successor, 

e) the day on which the decision to adjudicate bankruptcy of the assets of one 

of the shareholders or the rejection of an application for the opening of 

insolvency proceedings for lack of property or the adjournment of 

bankruptcy because the property of the partner is totally inadequate, 

f) on the day on which the decision to grant the debts of one of the 

shareholders, 

g) a final decision on the execution of a decision by the affiliation of a 

shareholder in a company or by the law of the enforcement order to affect 

the share of an associate in the company after the expiry of the deadline 

stated in the call for fulfillment of the enforced obligation under a special 

legal regulation and if within this period suspension of execution, the 

power of decision on this, 

h) the date on which none of the partners will meet the above requirements 

i) the exclusion of a member, in particular, if the partner seriously violates 

his obligations or is unable to achieve the purpose for which the company 

was founded; or 

j) other reasons specified in the social contract 

 

LIMITED PARTNERSHIP 

 A limited partnership is a part of a private company even though it is not a 

typical personal company. 

Basic characters 

- is a company in which at least one partner guarantees for its debts limited 

(Kommanditist) and at least one partner unlimited (Complementary) 

- the Public Limited Company provision applies to limited partnerships 
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Social contract 

- contains the determination of which of the partners is a complementary and 

who is a Kommanditist, the amount of the contribution of each Kommanditist 

- the shares of the co-candidates shall be determined according to the proportion 

of their deposits 

- Kommanditist fulfills the deposit obligation in the amount and manner specified 

in the social contract, otherwise in cash and without undue delay after the 

establishment of its participation in the company 

- for the debts of the company, the Kommanditist with the other partners jointly 

and severally guarantees the amount of their unpaid deposit according to the state 

of registration in the Commercial Register 

- if the social contract determines that the Kommanditists are liable for the debts 

of the company up to the amount specified (limited amount), this amount shall 

be entered in the social contract, no lower amount may be agreed than the amount 

of the deposit 

Statutory authority 

- the statutory body of the company are all members of the company, the social 

contract may stipulate that the statutory body of the company is only some of the 

complementaries or one of them 

- unless otherwise agreed by the social contract, all members shall decide in 

matters not attributable to the statutory body, with the special vote of the 

Complementaries and the Special Commanders 

- profit and loss are divided between the company and the complementary, unless 

the social contract determines the division, divides the profit and the loss between 

the company and the complementary in half 

Dissolution of the company 

- it is sufficient to abolish the limited partnership that none of the 

complementaries meet the requirements to be a member of a business 

corporation under the law, such as integrity, barrier to maintenance and other 
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LIMITED LIABILITY COMPANY 

 Limited Liability Company is a historically new company and a very popular 

business company. It is the simplest type of capital companies, although it 

contains many elements of a personal company. 

Basic characters 

- a company whose debts are jointly and severally liable by the shareholders 

in the amount in which they failed to fulfill the deposit obligations 

according to the state registered in the Commercial Register at the time 

when they were called upon to fulfill the obligation 

- a company comprised of 1-50 shareholders 

- compulsory deposit into the company - the minimum deposit amount is 

CZK 1, unless the social contract determines that the amount of the deposit is 

higher 

- they are obliged to create bodies 

Social contract 

- the contract includes the name of the company, the object of business or the 

activity of the company, the identification of the shareholders by indicating the 

name and the place of residence or the place of residence, the determination of 

the types of shares of each partner and the rights and obligations attached thereto, 

the amount of the deposit or deposits attributable to the share or shares, and the 

manner of their actions for the company, the deposit obligation of the founders, 

including the deadline for its fulfillment, an indication of who the founders 

determine by the executive or the directors 

- the contract may be changed by agreement of all shareholders; a public 

document is required for this agreement 

- before submitting the application for registration of the company in the 

Commercial Register, the entire deposit shall be paid and at least 30% 
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- the partner fulfills the deposit obligation within the term stipulated by the social 

contract, but not later than 5 years from the date of the company's establishment 

or from the assumption of the deposit obligation for the duration of the company 

- the contribution may also be non-monetary, which is appreciated by an expert 

selected from the list of experts, the experts are selected by the founders when 

establishing the company, otherwise the manager 

- the contract may allow the creation of different types of shares, if the social 

contract so determines, the shareholder may own more shares, even of different 

kinds 

- the shareholder's share can be represented by a share certificate and each 

shareholder can transfer his share to another member 

Statutory authority 

- Company bodies - Managing Director, General Meeting, and Supervisory Board 

- the statutory body of the company is one or more directors, if the social 

contract is determined, more than one member of the collective body 

- the directors are responsible for the management of the company, if the 

company has more directors who do not constitute a collective body, the consent 

of majority of the company is required 

- the manager ensures proper keeping of the prescribed records and accounts, 

manages the list of shareholders and informs the shareholders about the matters 

of the company 

- the company will establish a supervisory board if the social contract so 

determines 

- the Supervisory Board supervises the activities of the directors, looks into the 

commercial and accounting books, other documents and financial statements and 

controls the data contained therein, reports once a year on its activities to the 

general meeting, the member of the Supervisory Board cannot be a company 

executive 

- the shareholders exercise their right to participate in the management of the 

company at or outside the general meeting 

- the general meeting is convened at least once for the accounting period 
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- unless otherwise agreed by the social contract, the General Meeting is able to 

quote if partners are present who have at least half of all votes (each partner has 

one vote for each CZK 1 contribution) 

- the general meeting decides by a simple majority of the shareholders present 

- the consent of at least two thirds of the votes of all shareholders is required: 

a) to adopt a decision to change the content of a social contract, 

b) to a decision resulting in a change in the social contract, 

c) the decision to accept a non - monetary contribution, and 

d) the decision to wind up the company with liquidation 

- Companions are listed on the list of shareholders who run the company 

- the shareholders participate in the profits determined by the General Meeting for 

distribution among the shareholders in proportion of their shares, unless the social 

contract determines otherwise, unless the social contract or the general meeting 

specifies otherwise, the share in the profit is paid in the money 

- a partner may lose his participation in the company by performing a partner, an 

agreement to terminate the shareholder's participation, the exclusion of the 

partner, the cancellation of the shareholder's participation by the court 

 

Dissolution of the company 

- the company is dissolved by a partnership agreement, which takes the form of an 

authentic instrument 

 

JOINT-STOCK COMPANY 

 The joint-stock company is a separate entity of law and full legal capacity. 

Basic characters 

- a company whose registered capital is allocated to a certain number of shares 

- the company treats the same conditions with all shareholders equally 

- the share capital of a public limited company is at least CZK 2,000,000 or 

EUR 80,000 
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- the share is a security or book-entry security to which the rights of the shareholder 

are associated as a shareholder to participate under this Act and the Company's 

Articles of Association on its management, its profits and the liquidation balance 

upon its dissolution with liquidation 

Statutes 

- the establishment of a company requires the adoption of a statute, the person who 

has adopted the statutes and participates in the subscription of the shares is the 

founder 

- the articles of association contain the name and subject matter of the business or 

activity, the amount of the share capital, the number of shares, their nominal value, 

the determination of whether and how many shares will be in the name or the owner 

if shares of different species are to be issued, the number of votes attaching to one 

share and the manner of voting at the general meeting; if the shares are to be issued 

with various nominal values, the Articles of Association also contain the number of 

votes relating to the amount of the nominal value of the shares and the total number 

of votes in the company, an indication of the internal structure of the company and 

the rules for determining the number of members the Board of Directors or the 

Supervisory Board, other data, if this law so provides 

Statutory authority 

- corporate bodies: the board of directors (the company's management) and the 

supervisory board (overseeing the exercise of the powers of the board of directors 

and the company's activities) = dual system 

   the Board of Directors (3 members) and the statutory director 

(appointed by the Management Board) = monistic system 

- a company may change the system of its internal structure by changing its statutes 

- shareholders exercise their right to participate in the management of the company 

at or outside the general meeting 

- the General Meeting is able to quote if Shareholders holding Shares whose nominal 

value or number exceeds 30% of the registered capital are present unless the Articles 

of Association determine otherwise 

- the general meeting decides by resolution and majority of the shareholders present 



67 
 

- the shareholder pays the issue price of the subscribed shares at the time specified 

in the Articles of Association or the General Meeting's decision to increase the 

registered capital, but not later than 1 year from the date of the company's 

establishment or from the increase in the registered capital 

- the shareholder cannot be exempted from the deposit obligation unless it is a 

reduction in the share capital 

- if the shareholder is in default or part of the deposit, the Board of Directors shall 

invite the Board of Directors to execute it within the additional time limit specified 

by the Company's Articles of Association, otherwise within 60 days from the date of 

delivery of the notice 

- the excluded shareholder guarantees the redemption of the issue price of subscribed 

shares 

- the shareholder is entitled to attend and vote on the General Meeting, the Articles 

of Association may restrict the exercise of voting rights by stipulating the highest 

number of votes of one shareholder 

- if the Articles of Association so determine, the members of the company's organs 

are elected by a cumulative vote 

Dissolution of the company 

- the decision to abolish the limitation is a matter for the General Assembly, where 

the two-thirds majority of the shareholders is required 

 

COOPERATIVE 

 There are close relationships between business and cooperative societies, even 

if they are separate from each other. 

Basic characters 

- a community of uncommitted number of persons established for the purpose 

of mutual support of its members or third parties, possibly for the purpose of 

doing business 

- has at least 3 members 
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- the founder of the cooperative is the person who submitted the application to the 

founding cooperative no later than the start of the constituent meeting, did not take 

it back, its application was approved and fulfilled the conditions for membership and 

its creation, except for the fulfillment of the deposit obligation or the creation of an 

employment relationship 

- the cooperative may be residential = in order to secure the housing needs of its 

members, it can manage houses with apartments and non-residential premises owned 

by other persons 

    social = systematically develops community-based 

activities aimed at promoting social cohesion for the purpose of labor and social 

integration of disadvantaged persons into society, with the priority of meeting local 

needs and using local resources according to the place of residence and the 

competence of the social cooperative, especially in the field of job creation, social 

services and health care, education, housing and sustainable development 

Statutes 

- the constituent meeting of the cooperative shall, in addition to the adoption of the 

Articles of Association, elect members of the cooperative bodies and approve the 

method of fulfillment of the basic membership fee and, if necessary, the entry fee 

- the draft statutes shall be drafted by a co-author, who is a natural person in writing 

authorized to do so by the applicant for founding a cooperative 

Statutory authority 

- Cooperative bodies are 

a) Membership meeting - the members of the cooperative, the liquidator and the 

persons to whom a different legal regulation has the right to participate in a 

member meeting shall be able to resign if a majority of all members having a 

majority of all votes are present, the members of the cooperative , each 

member shall have 1 vote in a poll 

b) the Board of Directors - it is the statutory body of a cooperative, it is responsible 

for the management of the cooperative, it fulfills the resolutions of a member 

meeting, if it is not in conflict with the legal regulations, ensures the proper 

keeping of the accounting, presents to the member meeting for approval the 

financial statements and, profits or losses, has three members, elects its 

chairman and, if appropriate, one or more Vice-Presidents, unless the statutes 
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determine that they are elected by a general meeting, by majority vote of all its 

members 

c) the Audit Commission - controls all activity of the cooperative, discusses 

members' complaints and may require any information and documents on the 

management of the cooperative, in the exercise of its competence the 

commission is independent of the other bodies of the cooperative, gives a 

written opinion on each financial statement, payment of the loss of the 

cooperative and the proposal for a decision on the payment of the members' 

fees, to the deficiencies noted by the Audit Committee, to the Board of 

Directors, to supervise the recovery, to 3 members, to elect its chairman and, 

if necessary, one or more vice-chairpersons 

d) other bodies set up by statutes 

- a member of the cooperative body may be only a member of the cooperative, each 

member of the cooperative having one vote in the body of the cooperative, the term 

of office shall not exceed 5 years, the term of office of the members of the elected 

body ends with all its members in the same way 

- in a cooperative with fewer than 50 members, the statutes may stipulate that the 

board of directors is not established and the statutory body is the chairman of the 

cooperative 

- each member participates in the basic capital of the cooperative by a basic 

membership fee 

- the amount of the basic membership is equal for all members of the cooperative, 

the deposit obligation within the range of the difference between the basic 

membership deposit and the entry deposit must be fulfilled within the time limit 

specified in the statutes, which may not exceed 3 years 

Dissolution of the company 

- the cooperative is canceled by a resolution of a member meeting, by a court 

decision, upon expiry of the period for which the cooperative was established, by the 

achievement of the purpose 
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SUMMARY 

 Business is an activity performed by a businessman consistently, 

independently, by own name, at your own responsibility and to make a profit. All 

these business characters must be fulfilled at the same time. 

Businessman is a person registered in the Commercial Register (public list in which 

the statutory data on entrepreneurs are entered and is kept in electronic form)who is 

doing business under a trade license, or who is doing business under a non-trade 

license, or who operates agricultural production and is registered in accordance with 

special regulations. 

The issue of commercial corporations is regulated by Act No. 90/2012 Coll. on 

Commercial Companies and Cooperatives (Act on Commercial Corporations) and 

Act No. 89/2012 Coll. Civil Code. 

Business corporations are legal entities, and as a body of rights having rights and 

obligations, they will therefore be accountable for their obligations. By law, business 

corporations and cooperatives are considered commercial corporations. Commercial 

companies include a public limited company, a limited partnership, a limited liability 

company, a joint stock company and a European company and a European 

economic interest group. Cooperatives are a cooperative and a European cooperative 

society. 
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POKORNÁ, HOLEŠOVSKÝ, LASÁK, PEKÁREK A KOL. Business 

companies and cooperatives. Prague: C.H.Beck, 2014. p.448  
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Isabella has obtained the rich experience during working like the employee with the 

sweets and she would like to start her own business in the Czech Republic. She 

considers to begin the entrepreneur with the Spanish sweets. Isabella has a several 

opportunities how to start with her own business: 

1. to establish a trade license – the basic form of the independent business 

activity with no need of enter expenses. The first step in the process of getting 

a Trade License is choosing what trades you want to include in your Trade 

License. There are 80 Unqualified Trades that can be included in the Trade 

License. Another 32 trades (optician, driving instruction, water rescue service, 

etc.) are within Professional Trades.  You must provide related 

education and/or experience if you want to include Professional Trades in 

your Trade License. 

Conditions to get the Trade licence 

o being over 18 years old 

o having to criminal record in the chosen fields 

How To Get A Trade License – Required Documents (Unqualified 

Trades Only) 

- Application form  

- Passport 

- proof of business address 

- list of chosen Trades 

- 1 000 CZK administrative fee for the Trade License authority 

- Criminal Background Check from your country of origin/Affidavit saying 

that you have never been convicted for any crime (the affidavit only 

applies to certain nationalities) 

 

To establish a limited liability company (s.r.o.) - The Czech limited liability 

company is usually preferred by small and medium sized businesses and it is 

a popular legal entity, due to its requirements. It can be established either 

by one founder (person or legal entity) or by an association of maximum 50 

persons. An SRO with a single shareholder can’t set up or be the sole 

shareholder of another SRO. At the same time, one individual can be the sole 

shareholder of only three other limited liability companies. The minimum 

compulsory deposit amount is CZK 1, unless the social contract determines that 

the amount of the deposit is higher. 

 

https://www.czechcompanyincorporation.com/set-up-llc-in-czech-republic
https://www.czechcompanyincorporation.com/set-up-llc-in-czech-republic
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What are the main requirements for company formation in Czech 

Republic?  

 The new company set up in Czech Republic has to be registered with the Trade 

License Office and this is a compulsory requirement for businesses set up in this 

country. To obtain the trade license, the following documents are required 

when starting a company in Czech Republic:  

  

- the statutory document for companies that have not yet been 

registered with the Commercial Register; 

- the excerpt from the Register – this is applicable for companies that 

have already been established; 

- the lease agreement of the office space, which shows that 

the company has an official business address; 

- the payment proof of the administrative fee, imposed to all 

companies requiring this service.  

 In not more than 90 days since the company was set up or the trade license was 

released, the businessmen must register with the Commercial Register of 

the Regional Commercial Court. Along with the standard application, the 

founders must submit: 

  

- the articles of association – the main statutory documents of a business 

set up in Czech Republic; 

- documents attesting the right to develop business activities on 

the Czech Republic territory; 

- confirmation from the administrator of the registered capital and 

an extract from the Trade Licenses Register; 

- a certificate from the bank stating the deposited capital, which can 

vary depending on the company’s business form; 

- a list with the company managers and their signature and consent for 

the registration into the Commercial Register; 

- clean criminal records for all representatives and members of 

the company registered here. 

  

The owners must submit an application at the Tax Office for the income 

tax, withholding tax and payroll tax registration and for 

https://www.czechcompanyincorporation.com/register-company-czech-republic
https://www.czechcompanyincorporation.com/register-company-czech-republic
https://www.czechcompanyincorporation.com/set-up-a-sole-trader-in-czech-republic
https://www.czechcompanyincorporation.com/articles-of-association-of-a-czech-company
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the VAT registration no later than 15 days since the company was registered. As 

a result, the newly formed entity will receive a tax identification number. The last 

step of incorporation is the registration for social security and health 

insurance, within eight days after the first employee was hired.   

 

2. To transfer  the foreign company to the Czech Republic from Spain – 

The foreign company may operate in the Czech Republic, either by 

establishing a branch office registered in the Czech Republic or by establishing 

a Czech company 

Isabella has decided to establish the the trade licence in the beginning of the own 

business in the Czech Republic. When the business will be successful, she will 

consider to establish a limited company. 

  

https://www.czechcompanyincorporation.com/vat-in-czech-republic
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Chapter 5 

Important Aspects of Civil 

Law and Public Law 
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VALID MARRIAGE AND DIVORCE 

 

 Marriage is regulated in the Czech Republic by the Civil Code in the family 

law section, as a private law. Basic principles of family law include the principle of 

child welfare, the principle of equality of family law subjects and the principle of 

mutual assistance. 

Marriage is a permanent bond between man and woman, the main purpose of 

marriage is to found a family, to properly educate children, and to support and help 

each other. Marriage is the result of a free and complete affirmation of the will of 

men and women (engaged couple) who intend to marry together. 

 

This may be a civic or religious marriage. If the spouses show the will to marry 

together, in person, before a public authority executing a marriage ceremony in the 

presence of the Registrar, it is a civil marriage. If the spouses show willingness to 

marry together personally before a church body or a religious organization 

authorized to do so under another law, this is a church marriage. If a marriage is to 

be enforced, the spouse must first submit a certificate issued by the registry office in 

whose jurisdiction the marriage is to be closed. The certificate must include a 

statement that the spouse has met all the requirements laid down by the law for 

marriage. No more than six months have elapsed since the certificate was issued for 

the marriage ceremony. If the marriage was closed, the marriage partner is obliged to 

deliver the marriage record to the registry office in whose administrative district the 

marriage was concluded within three working days of marriage. 

The marriage ceremony is public and festive; it is done in the presence of two 

witnesses. At the marriage ceremony, they shall declare that the surname of one of 

them shall be their common surname, or shall retain both surnames, or the surname 

of one of them shall be their surname in common, and the surname of which shall 
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not be a common surname shall be added to the common surname in the second 

place his last name. If the couple retains their last name, they shall declare at the 

marriage ceremony which of their surnames will be the surname of their joint 

children. 

A citizen of the Czech Republic may also marry outside the territory of the Republic 

before the diplomatic mission or consular office of the Czech Republic. 

 

Legal obstacles to marriage 

➢ marriage cannot close a minor who is not fully right 

In exceptional circumstances, the court may authorize marriage to a minor who is 

not fully entitled and has reached the age of sixteen if there are important reasons 

for doing so. 

➢ marriage cannot be concluded by a person whose jurisdiction was limited in this area 

➢ marriage cannot be concluded by a person who has previously married or a person who has 

previously entered into a registered partnership or other similar foreign-registered partnership 

and that marriage, registered partnership or other similar aliens concluded abroad 

➢ marriage cannot be concluded between ancestors and offspring, nor among siblings; the same 

applies to persons whose kinship was born by adoption 

➢ marriage cannot be concluded between the guardian and the guardian, between the child and 

the person in whose custody the child was entrusted, or the foster parent and the entrusted 

child 

If a marriage has been concluded, although a legal impediment has been prevented 

by it, the court shall declare the marriage invalid at the request of anyone having a 

legal interest therein unless the marriage hinders the impediment of limited authority. 

A marriage is considered valid until it is declared void. If the marriage was declared 

invalid, it is considered like it never happened.  
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A marriage cannot be declared invalid if it has ceased to exist or if correction has 

already taken place. Nor can a marriage be declared invalid if it has been concluded 

by a minor who is not wholly entitled or by a person whose legal capacity has been 

limited in that area and a child born alive has been conceived. 

 

Duties and rights of the spouses 

Spouses have equal responsibilities and equal rights. Spouses are obliged to respect 

each other; they are obliged to live together, to be faithful, to respect each other's 

dignity, to promote themselves, to maintain a family community, to create a healthy 

family environment and to take care of children together. 

The husband has the right to have his / her second husband communicate his / her 

income and wealth, as well as his / her current and contemplated work, study and 

similar activities. And when choosing his / her work, study and similar activities, he 

/ she must take into account the interest of the family, the other spouse and the 

minor who has not acquired full authority and who lives together with the spouses 

in the family household and, if applicable, other family members. 

 

A husband has the right to represent his spouse in his normal affairs. Husbands have 

mutual maintenance obligations to the extent that they both provide essentially the 

same material and cultural level. The maintenance obligation between spouses is 

preceded by the maintenance obligations of both the child and the parents. 

What belongs to the husband has property value and is not excluded from the law, 

is part of the joint property of the spouses. This does not apply if the common 

property ceases to exist on the basis of the law. 

Termination of marriage 

Marriage expires only for the purposes of the law, by divorce, by the death of one of 

the spouses, by the declaration of the dead. 
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Marriage can be divorced if cohabitation is deeply, permanently and irreparably 

distorted, and cannot be expected to be restored. Although marital coexistence is 

disrupted, marriage cannot be divorced if divorce is in conflict: 

a) with the interest of a minor child of the spouse who has not acquired full 

authority, the interest of the child in the marriage is also determined by the 

court by a question asked by the guardian appointed by the court for the 

procedure for adjusting the relationship to the child for the period after the 

divorce; 

b) with the interest of a spouse who, in particular, did not participate in the 

divorce by breach of matrimonial matters and which would be particularly 

gravely prejudiced by the divorce, with extraordinary circumstances in favor 

of the maintenance of the marriage unless the spouses have been living 

together for at least three years. 

If the spouse has a minor who is not wholly entitled, the marriage will not be heard 

until it decides on the child's circumstances in the time after divorce. 

 

If the spouse joins the marriage divorce by the other spouse, divorce the marriage 

court without identifying the causes of the marriage breakdown if it concludes that 

the same claim of the spouses as to the divorce of the marriage and the intention to 

divorce is true and if: 

a) at the date of commencement of divorce proceedings, the marriage took at 

least one year and the spouses have not lived together for more than six 

months, 

b) the spouses who are parents of a minor who has not acquired full jurisdiction 

have agreed to adjust the child's circumstances for the period after the divorce 

and the court has approved the agreement, 

c) the spouses have agreed to adjust their property, housing and, where 

applicable, maintenance for the period after that divorce. 
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LEASE AGREEMENTS AND ACQUISITION OF REAL 

ESTATE 

 A lease is a well-known contract type that is often encountered both by 

entrepreneurs and by individuals. The lease contract deals with the Civil Code. By 

the lease, the landlord undertakes to leave the tenant for temporary use. The Lessee 

undertakes to pay to the Lessor a consideration known as rent. The subject of the 

lease may be a real estate (or part of it) or a movable thing. It is also possible to rent 

a thing that will only occur in the future if it is possible to determine it sufficiently 

precisely when the lease is concluded. 

The contract can be concluded verbally, only for renting an apartment and a house 

with a view to securing housing needs prescribed by law in a mandatory written form. 

The rental agreement should include a description of the subject of the lease, the 

date of the lease of the subject of the lease to the lessee, the condition in which the 

subject of the lease is situated upon its taking over by the lessee, the purpose of the 

lease, the period to which it is concluded, the amount of the rent, the rights and 

obligations of the parties, (the deposit is typical), the possibility of premature 

termination of the lease, the possibility of making changes, etc. 

 

The lease agreement can be negotiated for a fixed or indefinite period. If the contract 

does not specify the time agreed, the lease is negotiated for an indefinite period. 

Rent may be negotiated as exclusive or non-exclusive. In the case of exclusive leasing, 

only the tenant has the exclusive right to use the thing that is the subject of the lease. 

The rent is paid in the agreed amount (money) and in the agreed terms. Rent may 

also be negotiated in a currency other than the Czech crowns or, for example, in 
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regular rentals of the tenant. Landlords often require an annual adjustment (increase) 

in rents to reflect the rise in consumer price inflation. As a basis, inflation can be 

published annually by the Czech Statistical Office. It is at the parties' agreement 

whether the rent will be changed annually automatically, or the lessee will inform the 

lessee of the change in the rent (in advance) and whether it will be reduced if 

necessary. 

The law generally does not limit the amount of security (deposit) that the lessee is 

obliged to provide to the lessor as security of his obligations under the lease. It is at 

the landlord's decision. 

Lessor: 

• has the right to secure its claims against the lessee by the lawful detention 

right, 

• handed over a thing with everything that is necessary for proper use of the 

thing, 

• has an obligation to provide the lessee with undisturbed use of the property 

for the duration of the lease 

•  is not responsible for the defect of the leased thing, which at the time of 

conclusion of the lease was known by the parties and which does not prevent 

the use of the case 

Tenant: 

• is obliged to use the thing as a proper economic operator for the purpose or 

for the usual purpose, and to pay the rent 

• if the defect is to be remedied by the landlord, the lessee can only use the 

thing with difficulty and the landlord has not received a defect even after the 

tenant has informed the tenant of the right to a reasonable rent discount or 

he can make the repair himself and claim the costs 



81 
 

• has an obligation to notify the landlord that the rented property has a defect 

to be remedied by the landlord as soon as it has been discovered or discovered 

• has an obligation to enable the landlord to inspect, lease or access the rented 

property for the purpose of carrying out the necessary repairs or maintenance 

of the item, the lessor must notify the lessee in advance of the inspection in 

good time 

Sub-lease  

 If the lessor agrees, the lessee may establish a third party to the right of use; if the 

lease is concluded in written form, the landlord's consent also requires a written form. 

The lease may result in the termination of the leased property, the parties' agreement 

on the premature termination of the lease, the termination of the lessee without the 

successor, the expiry of the term or the unilateral termination of the lease. 

Lease agreed for an indefinite period terminates with one of the parties. If the matter 

is movable, the notice period is one month, if it is immovable, it is three months. 

The statement need not be justified; this does not apply if the party has the right to 

terminate the lease without notice. 

If the tenant uses the thing even after the lease term and the lessor does not ask him 

/ her to surrender the thing within one month, the rental agreement shall be 

reintroduced under the conditions previously agreed. If the rental period was initially 

more than one year, it is now valid for one year; if less than one year, it is now valid 

for this period. 

 

Business lease of movables 

 Entrepreneurs doing business in the field of renting things rent a movable thing for 

money. It is more likely to be a short-term rent. The most frequent case of 

entrepreneurial lease is the lease of technological equipment, tools, equipment of the 
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premises, etc. The tenant has the right to terminate the lease at any time, the tenure 

is ten days. 

Hire of means of transport 

By a lease, the lessor undertakes to let the tenant for a certain period of time using 

the means of transport and the tenant undertakes to pay the rent to the lessor. The 

lessor submits the means of transport to the lessee together with the documents 

necessary for its operation, at the agreed time, otherwise without delay after the 

conclusion of the contract. The renter will only cover the means of transport if it has 

been arranged. The lessee pays the rent after termination of use of the means of 

transport; however, if the lease is agreed for a period longer than three months, the 

tenant pays the rent at the end of each calendar month. 

 

TAX OBLIGATIONS  

 

 The tax system of the Czech Republic is similar in its main features to the 

systems of most advanced countries, especially European ones. Tax revenues come 

roughly equally from indirect and direct taxes. 

Direct taxes include: personal income tax, corporation tax, real estate tax, road tax, 

property tax. 

Indirect taxes include: value added tax, excise duty. 

The statutory deadlines for tax compliance differ not only according to the type of 

tax but also according to the range of goods or type of business concerned. Tax 

payers who, according to Act. No 353/2003 Coll. on excise duties, as amended, the 

obligation to pay the tax arises, they are obliged to file a tax return separately for each 
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tax to the customs office within the 25th day after the end of the taxable period in 

which this obligation was created unless the Act on excise duties provides otherwise. 

When importing selected products, a tax declaration is considered to be a customs 

declaration proposing the release of selected products into the relevant customs 

procedure. 

Pursuant to the specific provisions of the Excise Duties Act, legal and natural 

persons who have the status of taxpayers have the right to ask for tax refund if they 

have purchased or have themselves manufactured and demonstrably used, for 

example, mineral oils for heat production and selected mineral oils for agricultural 

primary production and forest management, which have been purchased or 

produced by other (technical) gasoline and proven to be used for purposes other 

than for sale, for propulsion of engines, for the production of heat or for the 

production of mixtures. 

 

Value added tax 

The subject of the tax is: 

• the supply of goods for consideration by a taxable person in the course of an 

economic activity with a place of performance within the country, 

• provision of services for consideration by a taxable person in the course of an 

economic activity with a place of performance in the Czech Republic, 

• Acquisition of goods from another Member State of the European Union for 

consideration effected within the country by a taxable person in the course of 

an economic activity or a non-taxable legal person (not established or set up 

for business purposes) or acquisition of a new means of transport from 

another Member State the State for consideration by a person who is not a 

taxable person, 
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• Import of goods with place of performance in the Czech Republic 

 

A taxable person is a natural or legal person who independently carries out economic 

activities, unless the law provides otherwise. A taxable person is also a legal person 

who was not established or established for the purpose of doing business when 

carrying out economic activities. The state, regions, municipalities, organizational 

units of the state, regions and municipalities, voluntary unions of municipalities, the 

capital city of Prague and its city districts, and legal persons established or established 

by special legal regulation or pursuant to a special legal regulation are not considered 

to be in the exercise of powers in the field of public administration taxable persons, 

even when they charge a fee for the exercise of those powers. 

The taxpayer becomes a taxable person established in the Czech Republic whose 

turnover for a maximum of 12 immediately preceding consecutive calendar months 

exceeds CZK 1 000 000, with the exception of a person who only carries out exempt 

transactions with no tax deduction. The taxable person is a payer from the first day 

of the second month following the month in which he exceeded the turnover 

determined if he has not been paid by the payer in advance. 

Under the Value Added Tax (VAT) VAT Transfer Scheme, it will be extended by 

July to provide workers for construction or assembly work, to deliver goods as a 

guarantee, to deliver real estate sold by the debtor from a court decision or to arrange 

delivery of investment gold. It is considering an amendment to the VAT Act with 

the expected effect from July, as reported by the Financial Administration. 

 

The transferred tax liability is based on the principle that, in the case of the provision 

of services or goods, VAT is not recognized by the seller but by the customer. The 

vendor will issue a tax document where it will not show the amount of VAT against 

the current tax document. Instead, it states that the amount of the tax is to be added 

and awarded to the customer. The aim is to avoid fraud and speculation in 

connection with VAT. However, the measure does not concern end-user small 
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consumers, but it is a measure at the level of VAT payers, i.e. companies and 

entrepreneurs. 

 

Foreigners who work in the territory of the Czech Republic have the same tax rights 

and obligations as citizens of the Czech Republic. If the foreigner is a tax resident 

(tax payer) of the Czech Republic, then it means that he has unlimited tax liability in 

the Czech Republic. The Czech Republic's tax residents are those foreigners who 

reside or usually stay in the Czech Republic for more than 183 days during the tax 

year. On the contrary, a non-resident foreigner does not usually reside in the Czech 

Republic and usually stays here only temporarily, for example for the purpose of 

healing or study, etc., and has a permanent residence in another state. 

A foreigner who is a taxpayer of the Czech Republic has a general obligation to 

include in his tax return not only income from sources in the Czech Republic but 

also his income from abroad. Revenue from abroad means revenue that flows from 

abroad and is taxed abroad. In order to avoid double taxation of the same income, 

of the same property, both in the State of the source and in the State of the recipient, 

and, where appropriate, that some income does not remain unpaid, there are double 

taxation treaties between States. 

 

 

SUMMARY 

 

Marriage is a permanent bond between men and women, the main purpose of 

marriage is to found a family, to properly educate children, and to support and help 

each other. Marriage is the result of a free and complete affirmation of the will of 

men and women (engaged couple) who intend to marry together. 

 

Marriage expires only for the purposes of the law, by divorce, by the death of one of 

the spouses, by the declaration of the dead. Marriage can be divorced if cohabitation 
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is deeply, permanently and irreparably distorted, and cannot be expected to be 

restored. This may be a civic or religious marriage. 

 

By the lease, the landlord undertakes to leave the tenant for temporary use. The 

Lessee undertakes to pay to the Lessor a consideration known as rent. The subject 

of the lease may be a real estate (or part of it) or a movable thing. It is also possible 

to rent a thing that will only occur in the future if it is possible to determine it 

sufficiently precisely when the lease is concluded. 

 

Tax revenues come roughly equally from indirect and direct taxes. 

Direct taxes include: personal income tax, corporation tax, real estate tax, road tax, 

property tax. 

Indirect taxes include: value added tax, excise duty. 
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NOVOTNÝ, Petr a kol. New Civil Code, Contract Law. Prague:Grada, 2014. p. 230 

Story 

Marriage in the Czech Republic falls under the jurisdiction of the Czech civil 

authorities, not the Embassy. An application for marriage (marriage license) should 

be submitted to the local Town Hall authorized to keep records for the area in which 

the bride or groom has a permanent residence. (There are some Town Halls that will 

perform marriages when neither bride nor groom are residents of the Czech 

Republic, but the applicant must check directly with the individual Town Hall to see 

if this will be possible.) With the exception of the passport, all must be translated 
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https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/6051/grada/
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into Czech by a Czech certified translator, and some must also be certified as 

authentic. 

• Valid unexpired passport 

• Original birth certificate (or copy certified with an Apostille from the state in 

which you were born) 

• If widowed, original death certificate (or certified copy) of former spouse 

• If divorced, a legally valid final divorce decree 

• Document confirming citizenship, permanent residence and legal ability to 

marry. 

• Czech Foreigners Police statement that the person is in the Czech Republic 

legally. 

Document number 5 may take the form of an affidavit sworn by the American citizen 

in person before a U.S. consular officer at this Embassy or a notary public in the 

United States. The document should include the American’s full name, marital status, 

the number of his/her passport, date and place of its issuance, permanent residence 

address, confirmation that according to the respective state’s laws he/she is free to 

marry. The document must also contain the full name and address of the non-

American fiance(e), as well as his/her country of citizenship. An American may come 

to the Embassy to execute this document and have it notarized by a U.S. consular 

officer by appointment. Please make an appointment online before you visit the 

Consular section. The fee for the service is $50 (also payable in Czech crowns). The 

document must then be translated, like all other English-language documents. 

NOTE: The birth certificate, any divorce or death certificates, and any other 

American documents described above, must be certified by the State in which the 

document was executed. Under a treaty to which both the U.S. and the Czech 

Republic are now party, a special certification is acceptable proof that a U.S. 

document is valid and authentic. This certification is called a “Hague Convention 

Apostille.” It can be obtained only in the U.S. for American-issued documents; 

information on how and where to obtain the certification is available at the Consular 
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Section of the State Department website (www.travel.state.gov) under “International 

Judicial Assistance;” look for The Hague Convention information under “Notarial 

and Authentication Services.” 

 

 

  

 

 

  

http://www.travel.state.gov/
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Chapter 6 

Data protection 
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LEGISLATION ON THE PROTECTION OF PERSONAL 

DATA 

 

 Personal data protection is regulated in the Czech Republic by a legal 

regulation, namely Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data and 

on Amendments to Certain Acts, and Other Legislation. In Czech constitutional law, 

the protection of personal data and privacy is also enshrined in the Charter of 

Fundamental Rights and Freedoms. 

The right to protection of personal data is also regulated by super legally binding 

instruments. The Basic Extra-legal Legislation is the Council of Europe Convention 

No 108 of 28 January 1981 on the Protection of Individuals with regard to Automatic 

Processing of Personal Data, promulgated under No. 115/2001 Coll., which entered 

into force for the Czech Republic on 1 November 2001. This Convention is 

supplemented by the Additional Protocol of the Council of Europe of 8 November 

2001 No. 181 to the Convention for the Protection of Individuals with regard to 

Automatic Processing of Personal Data on Surveillance and Data Flow 

Transboundary Control Authorities, promulgated under No. 29/2005 Coll., which 

for the Czech Republic entered into force on 1 July 2004. 

From the point of view of the European Union, the Treaty on the Functioning of 

the European Union, as amended by the Treaty of Lisbon and the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union, is the foundation in the protection of 

persons. The legal regulation is based on Directive 95/46 / EC of the European 

Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals 

with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 

data, which from 25 May 2018 will be replaced by the General Regulation on the 

protection of personal data (GDPR) because it does not keep pace with technological 
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developments. And the Czech law on the protection of personal data will be replaced 

by the GDPR and the Czech Adaptation Act. 

GDPR is a legal framework for the protection of personal data across the EU that 

protects the rights of its citizens against unauthorized treatment of their data and 

personal data. The GDPR takes over all existing data protection and processing 

principles on which the EU's privacy system stands and confirms that protection 

travels across borders along with personal data. 

From May 25, 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) adds new 

obligations: 

Records of activities - all - will need to keep track of the activities that take place 

with personal data. 

Reporting of breaches of security - all - the second generally valid obligation is to 

report violations of personal data breaches to the Office for Personal Data 

Protection within 72 hours of the occurrence of such an incident. Serious incidents 

with serious consequences are to be reported. If a data leak occurs, for example, in a 

bank where you have money deposited, and you might be threatened to lose it, the 

bank will be required to notify you and, in the extreme case, also by publicly reporting 

such a serious incident. 

Codes and Certificates - Voluntarily - If some business, such as business, is 

performing the same or very similar activities with personal data, a Code of Conduct 

may be developed, for example by a professional association. 

Data Protection Officer - Only Someone - Authorities and other bodies that decide 

on citizens' rights, including schools, will have to appoint personal data protection 

officers, a person who will deal with this issue and draw attention to potential 

shortcomings. It is assumed that the issue of personal data protection in the relevant 

industry will be understood. The delegate may be both an employee and an outsider. 

It is quite possible to use the possibility that a commissioner will be able to perform 
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such activities for several offices, schools and hospitals, as they will also have the 

duty to nominate a commissioner in terms of a large amount of data on the health 

status of patients in the hospital's information system. However, the Chief of Staff 

cannot be the head of the organization or the IT department because it would be in 

conflict of interest. 

Impact assessment and consultation with the Authority - just someone - As well 

as the appointment of the Delegate, the impact assessment on personal data 

protection and the prior consultation with the Office for Personal Data Protection 

is not generally valid, it concerns those who intend to carry out large-scale risk 

operations with personal data such as large-scale profiling of people via the Internet, 

where detailed information about their private life is gained for marketing purposes, 

or the risk is using new technologies used, such as a large amount of patient health 

data. The list of these operations will be published by the Office for Personal Data 

Protection. 

Penalties - always proportionate - violations of the general regulation of obligations 

imposed on high-volume, high-volume risk operations, generally large 

multinationals, may be subject to the maximum, large-scale, large-scale sanctions. 

Possible sanctions for breach of the obligations of the General Regulation will, as 

yet, be reasonable and in no case can they be liquidated.

 

PERSONAL DATA 

 Personal information is any information related to a natural person = the 

data subject => the person to whom the data relate, this data subject is considered 

to be determined or determinable if the data subject can be identified, directly or 

indirectly, by virtue of, in particular, more elements specific to its physical, 
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physiological, psychological, economic, cultural or social identity. 

 

Some personal data are of such a nature that the data subject can harm himself or 

herself in society, at work or at school, and may discriminate against them. For this 

reason, a group of data that is considered to be sensitive to the data subject and which 

is provided with increased protection during processing is defined (exhaustively). 

Personal information may be sensitive or anonymous. Sensitive data is personal 

data of ethnic, racial or ethnic origin, political attitudes, membership of trade unions, 

religion and philosophical beliefs, convictions for the offense, health status and 

sexuality of the data subject and the genetic data of the data subject; sensitive data is 

also a biometric data that allows direct identification or authentication of the data 

subject = physical person. An anonymous indication is one that either in its 

original form or after processing cannot be attributed to a designated or identifiable 

data subject. 

The processing of personal data means any operation or set of operations that the 

controller or processor manages systematically with personal data by automated or 

other means. These include, in particular, collecting, storing information, accessing, 

modifying or altering, searching, using, transmitting, disseminating, publishing, 

storing, exchanging, sorting or combining, blocking and disposing. Automated 

means that it is information system processing, i.e. through software that is 

automated from logic. It can therefore be simplified by means of computerized 

automation. 

The processing principles are: 

• legality, fairness, transparency - the controller must process personal data 

based on at least one legal reason and on the data subject in a transparent and 

correct manner, 
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• purpose limitation - Personal data must be collected for certain and legitimate 

purposes and must not be processed in an incompatible manner with those 

purposes, 

• Data minimization - Personal data must be reasonable and relevant to the 

purpose for which they are processed, 

• Accuracy - Personal data must be accurate, 

• limitation of storage - personal data should be stored in a form that allows the 

data subject to be identified only for the necessary time for the purposes for 

which they are processed, 

• integrity and confidentiality - technical and organizational security of personal 

data. 

The data subject has the right to be informed about the processing of his or her 

personal data. This means the right to certain information about the processing of 

his or her personal data so that the principle of transparency of processing is met in 

particular. This includes information about the purpose of the processing, the 

identity of the controller, his legitimate interests, and the recipients of the personal 

data. In this case, it is a passive right, as the activity has to be developed by the 

controller against the data subject, so that the required information provided in the 

general regulation of the data subject provides, respectively, accessed. 

Other rights of the data subject, which are often based on the data subject's 

(application) activity, include: 

• the right of access to personal data, 

• the right to repair, or supplement, 

• the right to delete, 

• the right to limit the processing, 

• the right to data portability, 

• the right to object, 
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• the right not to be subject to automated individual decision making with legal 

or similar effects, including profiling. 

 

PERSONAL DATA MANAGER 

 An administrator is any entity, does not decide what legal forms, which 

determines the purpose and means of processing personal data, processes and is 

responsible for it. An administrator may be a natural person or a legal entity where 

the legal entity is a legal person and not an employee or a member of the company. 

The responsibility for the processing of personal data lies with the legal person as 

such. 

An administrator may authorize or authorize the processor to process the personal 

data. The processor is then any entity that processes personal data under a special 

law or administrator. It is not the responsibility of an administrator to hire a 

processor. From an administrator, the processor differs by the fact that, within the 

framework of an activity for an administrator, he can perform only such processing 

operations as the administrator entrusts or derives from the activity for which the 

processor has been entrusted by the trustee. It should be noted that the processor is 

the processor only in relation to the personal data provided by the controller, not the 

personal data it processes for the purposes that are of direct concern to it. A typical 

processor is, for example, an external wage accounting firm (or a tradesman) or a 

cloud provider (repository, etc.). As with the administrator, the legal form does not 

determine the processor. 

Administrator's responsibilities are: 

a) determine the purpose for which personal data are to be processed, 

b) to determine the means and method of processing personal data, 
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c) process only the accurate personal data he has obtained in accordance with the law 

- if necessary, update the personal data if the controller finds that the personal 

data processed by him / her are not accurate with regard to the intended 

purpose, without undue delay, takes reasonable measures, in particular the 

processing is blocked and the personal data are repaired or supplemented, 

otherwise personal data will be liquidated 

- Inaccurate personal data must be marked 

- informations on the blocking, correction, supplementation or liquidation of 

personal data is the controller obliged to pass on to all recipients without 

undue delay, 

d) to collect personal data corresponding only to the intended purpose and to the extent necessary 

for the fulfillment of the purpose, 

e) to retain personal data only for such time as is necessary for the purpose of its processing 

- at the end of this period, personal data may be retained for the purposes of the 

State Statistical Service only, for scientific and archival purposes 

- when used for these purposes, the right to protection against unauthorized 

interference with the private and personal life of the subject must be respected 

and personal data anonymized as soon as possible, 

f) process personal data only in accordance with the purpose for which it was collected 

- processing personal data only within the limits set by law or, if the data subject 

has given its prior consent, 

g) to collect personal information only openly; it is excluded to collect data under the pretext of 

another purpose or other activity, 

h) not to associate personal data that have been obtained for different purposes 

 

The administrator may process personal data only with the consent of a natural 

person. Consent must be freely given specific, informed and explicit indication of his 
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wishes by which the data subject signifies a declaration or other obvious confirmation 

of his agreement to the processing of their personal data. It is an active and voluntary 

expression of the will of the data subject, which must not be compelled to do so. 

Consent is one of the legal grounds on which the administrator may process and 

process personal data if the processing cannot be subordinated to purposes for which 

consent is not required. 

Consent is always given for a particular purpose of processing that the data subject 

must know. Consent is revocable. Not always revoking consent means the obligation 

of the administrator to liquidate personal data, as withdrawal of consent is for a 

particular purpose for which personal data are processed and the controller may 

process personal data for other purposes for which it uses a different legal reason for 

processing than the consent of the data subject. In other words, in case of withdrawal 

of consent, the administrator is obliged to cease processing personal data for the 

purposes defined in the agreement. If consent was the only legal reason for 

processing, the dissolution of personal data will, as a rule, follow. 

 Without such consent, they may process: 

a) if it carries out the processing necessary to comply with the legal obligations 

of the controller, 

b) where the processing is necessary for the performance of the contract to 

which the data subject is party or for the negotiation of the conclusion or 

modification of a contract made on the proposal of the data subject, 

c) where necessary to protect the vital interests of the data subject, consent must 

be obtained without undue delay, and if the consent is not given, the 

administrator must terminate processing and discard the data, 

d) in the case of legitimately disclosed personal data in accordance with a special 

legal regulation, but without prejudice to the right to the protection of the 

personal and personal life of the data subject, 

e) where it is necessary to protect the rights and legitimate interests of the 

administrator, the recipient or other person concerned; such processing of 
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personal data shall not be contrary to the data subject's right to the protection 

of his or her private and personal life, 

f) if it provides personal data on a public official, officials or public servants who 

are testifying about his public or official activities, his or her function or job 

position or, 

g) if the processing is exclusively for the purposes of archiving pursuant to a 

special law. 

When processing the personal data, the administrator and the processor shall ensure 

that the data subject does not suffer prejudice to his or her rights, in particular the 

right to the preservation of human dignity, and shall also ensure that unauthorized 

interference with the private and personal life of the data subject is ensured. The data 

subject must be informed of the purpose of the processing and the personal data 

that the consent is given to, the controller and the period. The data subject's consent 

to the processing of personal data must be capable of being demonstrated by the 

controller throughout the processing. Disagreement with processing must be 

expressed in writing. 

If the processor finds out that the trustee is in breach of the obligations stipulated 

by this Act, he is obliged to immediately notify him / her and terminate the 

processing of personal data. Failing to do so, it shall be liable for any damage to the 

data subject, jointly and severally with the administrator. 

The data subject may also request information about the processing of his or her 

personal data, in which case the trustee is obliged to pass this information without 

undue delay to the entity. The Administrator is entitled to require reasonable 

compensation for the provision of the information, not exceeding the costs necessary 

to provide the information. 
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SANCTIONS  

 In some cases, a violation of the municipal regulation is a fine. Not for any 

violation of the General Regulation, the administrator may be warned, for example, 

that the intended processing operation is likely to be in breach of the general 

regulation or that an administrator whose processing operation has violated the 

General Regulation may be advised or may be ordered to comply the data subject's 

request. Administrators may also be ordered among others to bring the processing 

into compliance with the general regulation. 

Administrative fines are imposed on each individual case. In deciding whether to 

impose an administrative fine and deciding on the amount of an administrative fine 

in individual cases, due consideration shall be given to the following circumstances: 

a) the nature, gravity and duration of the infringement taking into account the 

nature, extent or purpose of the processing in question, as well as the number 

of data subjects concerned and the extent of the damage caused to them; 

b) whether the infringement was committed intentionally or negligently; 

c) steps taken by the administrator or processor to mitigate damage to data 

subjects; 

d)  the level of responsibility of the administrator or processor, taking into 

account the technical and organizational measures introduced by the 

controller; 

e) all relevant prior infringements by the administrator or processor; 

f) the level of cooperation with the surveillance authority to remedy the breach 

and mitigate its potential adverse effects; 

g) the category of personal data affected by the breach; 

h)  how the Supervisory Authority learned of the breach, in particular whether 

the administrator or the processor of the breach had reported and, if so, to 

what extent; 
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i) where measures have been previously imposed on the administrator or 

processor in relation to the same subject matter, the fulfillment of those 

measures; 

j) compliance with approved codes of conduct or an approved certification 

mechanism; and 

k) any other aggravating or attenuating circumstance relating to the 

circumstances of the case, such as the financial gain obtained or the avoidance 

of losses, whether directly or indirectly resulting from the breach. 

The amount of the fines is divided into two groups according to the violation the 

administrator has committed. A fine may be granted up to a maximum of EUR 10 

000 000 (or up to 2% of the total worldwide annual turnover in the case of an 

undertaking) or up to EUR 20 000 000 (or up to 4% of the total worldwide annual 

turnover if it´s a company). The division into two groups reflects the importance of 

breached obligations where the higher rate group has obligations whose breach is 

expected to increase the extent of interference with the right to protection of 

personal data provided by the General Regulation. 

 

OFFICE FOR PERSONAL DATA PROTECTION  

  

 The Office for the Protection of Personal Data (OPPD) is not responsible for 

the adaptation of the Czech legal environment and preparation for a general 

regulation. However, it professionally supports the work of the government and 

ministries. Some law-regulated areas, such as the media, labor law, behavior and 

responsibility of minors, may be the subject of legislative changes, which should be 

drafted by the relevant ministries, preferably this year. The Office is in the case of 

amendments to the personal data protection legislation. 



101 
 

Since the adoption of the General Regulation, the Office has been providing 

consultations with representatives of professional, professional and industrial 

associations on the impact of GDPR on the operation of data controllers and 

processors. In particular, it addresses specific proposals for dealing with the practical 

implications of the General Regulation. 

The OPPD is a member of the government working group, which is gradually 

discussing the issues and impacts of GDPR from autumn 2016. In addition to the 

experts of the Office, the group also includes representatives of ministries, industry 

and public experts. 

The setting up of the independent supervisory authority under the GDPR is the 

responsibility of the state, specifically the government, until its effectiveness begins. 

The Office fulfills its obligations under the current law on the protection of personal 

data. The Office carried out a basic analysis of the powers and tasks of the 

Supervisory Authority under the GDPR and on its basis elaborated the documents 

which were submitted to the Ministry of the Interior for use in the amendment of 

the Act on the Protection of Personal Data. 

The Office is an independent body, acts independently in its activities and is 

governed solely by laws and other legal regulations. The Office can intervene only 

on the basis of the law. 

The Office supervises the observance of the obligations stipulated by the law in the 

processing of personal data, maintains the register of processing of personal data, 

receives complaints and complaints about breaches of the obligations stipulated by 

the law in the processing of personal data and informs about their processing, 

prepares and publishes the annual report on its activities lawfully, deals with offenses 

and grants fines according to law, ensures the fulfillment of requirements arising 

from international treaties binding the Czech Republic and directly applicable 

European Union regulations, provides consultations on the protection of personal 

data, cooperates with similar authorities of other states, the European Union 
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institutions and the bodies of international organizations active in the field of 

personal data protection. In accordance with European Union law, the Office fulfills 

a reporting obligation via the institutions of the European Union. Employees of the 

Office are chairpersons, inspectors and other staff. The inspection activities of the 

Office are carried out by inspectors and authorized staff. 

 

SUMMARY 

➢ The processing of data, whether ordered by law, is carried out at the discretion 

of the trustee or by agreement or with the consent of the persons concerned, 

must be legitimate and must not be contrary to legal regulations or morals. 

➢ All data processing must be based on one of the basic reasons (legal titles 

for processing), most often contractual performance, legal obligations or legal 

authorization, the exercise of public authority or processing based on the 

consent of the person concerned. 

➢ Everyone who collects, processes and retains personal data must clearly define 

(define and be able to explain) the intended purpose - the purpose of the 

data processing. 

➢ All methods and forms, processing scope and retention time must always be 

appropriate to the purpose of processing. 

➢ If the details of the processing are laid down in a public law regulation, they 

cannot usually be deviated from them. Any processing in the public sector 

must have a clear legal basis; such processing cannot be replaced by consent 

to the processing of data. 

➢ Both the administrator and the person responsible for the processing of 

personal data must ensure that the personal data are adequately protected and 



103 
 

protected by organizational and technical measures - in proportion to the 

risk of processing. 

➢ Processing should be fair, fair and transparent to the individuals 

concerned. The processing information provided by the data subject must be 

clear, unambiguous and comprehensible, to the extent appropriate to 

the particular situation. 

➢ Processing must not interfere with privacy. Administrators can choose 

different reasonable means of processing, but in the case of modern 

technologies they are required to consider new risks and impacts on the 

privacy of individuals. In particular, it must consider the justification and 

justification of any sharing or publication of negative or otherwise sensitive 

data. 

➢ After fulfilling the purpose of the processing, the person is obliged to 

liquidate the personal data. Longer retention periods may be set by statutory 

rules on archiving or specific use of data (State Statistical Service, sickness and 

pension insurance, etc.). 

➢ Within the EU, the individual protection of personal data provided by the 

General Regulation (GDPR) is guaranteed in each Member State. The transfer 

of personal data outside the European Union can only take place under 

additional rules or under certain circumstances, such as the performance of a 

contract with the data subject. 

 

SOURCES 
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Beck Academy Seminars - GDPR IN PRACTICE AND LABOR MARKET - 

Kalašová, Radičová, Burian, Jiráková 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

Story  

From May 2018 it is valid the European legislative GDPR concerning the protection 

of personal data. Those legislativ eis important for all members of our family. Felipe 

should check the protection of his personal data by his employer. That protection 

should be specified in the work contract and felipe has to know how his employer 

will hadle with his personal data. He should also agree use of his photo and data on 

employer websites, newsletters and other related public documents. 

Isabella should be aware of the protection of the personal data of her potential 

employees and should specify that protection to the work agreement. 

That obligation is duty also for schools conecrning their childrens. 

The GDPR provides the following rights for individuals: 

➢ The right to be informed 

➢ The right of access 

➢ The right to rectification 

➢ The right to erasure 

➢ The right to restrict processing 

➢ The right to data portability 

➢ The right to object 

➢ Rights in relation to automated decision making and profiling. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


1. 
 

 

 

Modul 1 
 

Úvod do práva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiem této části, byste měli porozumět následujícímu: 
 

■ význam a povaha práva; 
 
■ druhy zákonů; 
 
■ způsob, jakým právo operuje; 
 

 

 

 

 

 

 

Úvod do práva 
 

Co je to právo? 
 

Právo je soubor zákonů, které mají hluboký dopad na naše životy. To, jak se lidé 
chovají a žijí od narození po smrt, je ovlivněno zákony. Ve většině společností, 
zákony regulují způsob, jakým pracujeme, způsob jakým relaxujeme a také 
vztahy, které vytváříme. Právo se neustále vyvíjí; jak se naše společnost více a 
více komplikuj, komplikuje se i právo. Z toho důvodu je zde nyní několik 
různých hlav (zákonů), jež regulují rozličné aspekty našich životů. Na příklad 
 

 

6 | Strana 



 

práce pro firmy a podniky je řízena několika zákony. Zákony, které upravují 
pracovní podmínky (např.: stanovením minimální životní a bezpečnostní úrovně), 
zákony regulující zrušení pracovněprávního vztahu, zákony upravující práva 
zaměstnanců (např.: zákon o rovném zacházení s pracovníky). Zákoník práce v 
tomto smyslu zahrnuje pracovní vztahy a prostředí. Zajišťuje minimální úrovně 
mezd a bezpečnosti práce. Trestní právo zakazuje či omezuje určité nespolečenské 
vlastnosti, jako je například konzumace alkoholu a trestné činy vůči osobám a 
majetku. Rodinné právo reguluje problémy vlastnictví a záležitostí domácích. 
 

Všechny zákony jsou pravidla, ale ne všechna pravidla jsou zákonem1. Zákon je 

pravidlo, jenž je uplatnitelné u soudů. Zákon je pravidlo, které je stanoveno 
zákonodárci, což je parlament, a které z většiny platí pro každou osobu v rámci 
jurisdikce. Zákony regulují vztahy mezi státem a jeho občany, stejně tak jako 
vztahy občanské. Tudíž Vám zákony říkají: 
 

• Co musíte dělat (Vaše povinnosti) 
 
• Co smíte dělat (Vaše práva) 
 
• Co nesmíte dělat (Vaše povinnosti) 
 

Ačkoliv je zde několik pravidel, která nám říkají jak se zachovat, např.: pravidla 
sociálního chování nás nutí být slušní k našim sousedům. Rozdíl mezi zákony a 
pravidly sociálního chování je, že pravidla jsou pouze sociálně zavedené normy, 
které nemají žádné jiné následky, jenž by nás nutily je dodržovat, kromě 
potencionální marginalizace osoby, která se neslučuje s tím, co společnost 
považuje za vhodné chování. Pravidlo ve hře nebo sportu není pravděpodobně 
zákonem. Sociální normy, jako třeba vyhýbání se mluvení s plnou pusou, nebo 
mluvení hanlivě o mrtvém, nejsou považovány za zákon protože, nejsou 
uplatnitelné u soudu. Tato neoficiální, ale závazná pravidla jsou pouze odrazem 
toho, co daná společnost vidí 
 

 

 

 
1Richard Chisholm, Garth Nettheim a Helena Chisholm, Understanding Law (LexisNexis Butterworths 2012). 
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jako přijatelné, normální a vhodné chování2. 
 

 

http://www.accidentlawkc.com/ 
 

Třídění zákonů 
 

Jak již bylo řečeno, zde jsou různé zákony, které vytvářejí první systém. Pro 
zjednodušení používání těchto zákonů soudem i občany, rozděluje právní teorie 
právo na několik různých kategorií. Tyto kategorie zahrnují: 
 

1) Právo soukromé a veřejné. Hlavní rozdíly mezi soukromým a veřejným 

právem jsou vyobrazeny v grafu níže od pediaa:3 
 

 
2 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (Yale University Press 2016). 
3http://pediaa.com/difference-between-public-and-private-law/ 
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Veřejné právo se týká vztahu mezi státem a jeho obyvateli. Tento právní řád se 
skládá z několika podkategorií: 
 

Ústavní právo týkající se funkce ústavy každé země. Reguluje operace 3 
hlavních větví vlády, tj. legislativa, justice a představenstva. Obsahuje také 
občanský zákoník. 
 

Správní právo, je právo řídící funkci vlády a její roli pro občany; toto právní pole 
reguluje oblasti, jako jsou například ustanovení starobního důchodu, státní podpory, 
dětských dávek, vydání povolení, atd. 
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Trestní právo se týká trestu pachatelů. Určitá provinění představují vážnou hrozbu 
pro společenský řád a jsou považována za porušování/zločinectví proti 
společnosti. Trestní právo vyhodnocuje takové provinění nebo trestné činy, jako 
trestuhodné. Trestní právo také reguluje státní moc v podezřívání, stíhání a 
trestání pachatelů. 
 

Soukromé právo je právní řád, jenž reguluje vztahy mezi soukromými osobami a 
stanovuje jejich práva a povinnosti. Stát se nevměšuje do tohoto pole zákonů jinak, 
než zprostředkováním civilizované metody řešení sporů. Tudíž, v takových 
případech záleží na jednotlivci, zda započne soudní řízení vedené proti jinému 
jedinci (např.: pokud Váš pouští hudbu příliš nahlas, stát nebude provádět žádné 
akce, dokud Vy nezahájíte soudní řízení proti nim). Soukromé právo (nebo 
veřejné, jak se také uvádí) se také skládá z několika hlav, které lze nejlépe 
klasifikovat na základě subjektu, ke kterému se odkazují. Na příklad, soukromé 
právo zahrnuje: 
 
 

Rodinné právo, tento právní řád spravuje rodinné záležitosti, jako je svatba, 
rozvod, majetkové vztahy, opatrovnictví a podporu dítěte. 
 

Smluvní právo pokrývá formálnosti, platnost, porušení a rozpuštění smluv, např.: 
smluvní právo reguluje nájemní smlouvy, smlouvy o nákupu zboží, atd. Na příklad, 
pokud zakoupíte auto, musíte splnit podmínky stanovené ve smluvním právu, 
abyste nabyli legálního vlastnictví.  
 

Trestní právo reguluje občanská provinění. Na příklad, pokud jdete do 
supermarketu a uklouznete na mokré podlaze, která nebyla řádně označena, máte 
na základě trestního práva nárok na vznešení žaloby proti majiteli supermarketu. 
 

Pozemkové právo regulující vlastnictví nemovitostí. 
 

Obchodní právo, atd. 
 

Trestní právo procesní a trestní právo hmotné. 
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Trestní právo procesní ustanovuje proceduru, jež má být dodržována u soudů a 
jiných nástrojů spravedlnosti. Odpovídá na otázku toho, jaký postup by měl soud 
zvolit v trestním řízení (např.: zda by měl vyslechnout svědky, zda přijmout 
nelegálně získané dokumenty jako důkaz, jaký soud by měl vyslyšet daný případ, 
atd.) a jestli je procedura vykonávána legálně a spravedlivě. Naopak trestní právo 
hmotné stanovuje naše práva a povinnosti, určuje, jaké jednání je trestné, nikoliv 
však postup, jakým je proces veden. V tomto ohledu jsou práva rodinné, 
pozemkové a trestní, právy věcnými.  
 

Co je to legislativa? 
 

Legislativa, též nazývána právním řádem, je zákon, který je odsouhlasen 
parlamentem. Orgán s autoritou pro přijímání právních předpisů, je znám jako 
zákonodárná moc. Členové zákonodárné moci tradičně vystaví právní předpis, který 
se stane předmětem dalšího jednání v rámci jeho uzákonění. Existují mnohé důvody, 
proč mít legislativu. Některé předpisy jsou autorizovány pro regulaci, typicky zákaz, 
daných činů. V ostatních případech jsou vyvíjeny pro povolení určitým řídícím 
orgánům vykonat jejich roli s větší pravomocí. Jsou zde i jiné důvody, jako třeba 
nabídka dotací. V mnohých případech, je legislativa vyvíjena na základech nebo 

v kontrastu s nějakým nelegislativním činem různých řídících zákonů4. 
 

Zákonodárné orgány, jako například poslanecká sněmovna nebo parlament, 
debatují o předpisech, před tím než je schválí. Schválení předpisu je většinou 
závislé na prioritách řídících orgánů. Osobám, které mohou odsouhlasit takové 
předpisy, se říká zákonodárci. Justice se odvolává na soudy, které musí soubor 
právních předpisů interpretovat, kdežto představenstvo odpovídá 
administrativnímu oddělení vlády, jenž dále vykonává na základě těchto předpisů 

další vládní projekty5. 

 
 

 

 

 
4Kath Hall, Legislation (Butterworths 2002) 
5Chisholm R., Nettheim G. & Chisholm H., Understanding Law (LexisNexis Butterworths 2012) 
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Kodifikace právních předpisů 
 

Kodexy jsou systematicky zpracované právní normy, které se věnují podobným 
problémům. Kodifikace práva je proces, při kterém je velká část z právních norem 
převedena právě na organizovaný kodex. To znamená, že jsou staré zdroje práva, 
jako například právní normy, právní hodnoty, staré rozsudky nebo dílčí zákony, 
převedeny do organizovaného souboru informací. Podle skotského politika 
Salmonda, je kodifikace redukcí celkového právního řádu do praktické a přijatelné 
formy. Výsledkem je vyšší konkrétnost. Také jím lépe porozumí i laici, tj. osoby 
bez právního školení. Nicméně existují také určité problémy, jež kodifikaci 
provázejí. Její zkostnatělost může vést k právním mezerám. Osoba, jež spáchala 
přestupek, se může vyhnout trestu obhájením se touto metodou. Přílišné spoléhání 
na kodexy může potlačit další vývoj práva. Je také skoro nemožné pro jakýkoliv 
kodex aby platil pro široké vzorce fakt, které se objevují v lidském životě. 
 

Typy kodexů 
 

Kodexy jsou zákony vytvářené procesy legislativy6: 
 

1. Ustálené Kodexy: 
 

V různých případech spojují kodexy existující pravidla. Kodex může ustálit 
běžné a statutární zákony, jako například v případě předběžných opatření 
Islámského práva. 
 

2. Kombinované kodexy 
 

Je možné, že vytvářený kodex má kreativní vlastnosti a je zároveň ustálený. 
Představuje nový zákon a také upevní staré zákony. Takové kodexy nazýváme 
„kombinované“.  
 

 

 

Funkce práva 
 

 

 
6Schulze R. and Zoll F., The Law Of Obligations In Europe (2015) 

 

 

 

12 | Strana 



Zřízení norem 
 

Zákony jsou vyvíjeny pro stanovení norem veřejnosti. Zákony jsou často vytvářeny 
pro kontrolování aktivit, jenž veřejnost považuje za trestné. Za zločin je 
považován čin, který je tak krutý, že lidé očekávají zásah státu jejich jménem. Jeden 
z nejstarších zaznamenaných zákonů je „oko za oko, zub za zub“ z Chamurappiho 
zákoníku z roku 1750 př. Kr. 
 
 

Udržování pořádku 
 

Udržování pořádku ve společnosti je další hlavní funkcí zákona. Zákony jsou často 
zřizovány k vyčlenění antisociálního chování a zajištění toho, že společnosti 
zůstane spořádaná. Zákony jsou vytvářeny s ohledem na společenské normy a 
očekávání. Pokud jsou následně užity stejné zákony, výsledkem je udržení 
společenského řádu. 
 

Řešení sporů 
 

Zákony pomáhají řešit spory. U lidských záležitostí je skoro nemožné se 
kompletně vyhnout sporům. Je důležité, že kdykoliv se spor objeví (ať už jsou 
komerčně založené nebo se vztahují k újmě), mohou lidé spoléhat na řadu pokynů 
spravujících jakýkoli konflikt. Soudní systém zahrnuje federální soudy a soudy 

nacházející se v každém kraji7. Dalšími prostředky pro řešení sporů mohou být 

alternativní metody řešení sporů, nebo ADRs (americké depozitní pokladny). 
 

Ochrana svobod a práv 
 

Zákony často poskytují minimální standarty pro osobní svobodu. Existují různá 
práva a svobody, které jsou uděleny a chráněny ústavou Spojených států a těmi 
ústavami, které si vytváří státy samé. Jednou hlavní rolí práva je zajistit, že 
občanská práva a svobody jsou ochráněny. Brání to vládě ve vytváření jakéhokoliv 
zákona, jež by porušoval právo občana na svobodu projevu. Pokud má kdokoliv 
pocit, že jsou jejich práva poškozována vládou, nebo kýmkoliv jiným, může 
navštívit soud a domáhat se spravedlnosti. Na příklad, pokud by byl Jan 
černochem, chránila by ho lidská práva od diskriminace na pracovišti. V celku 
slouží právo mnoha účelům. 
 

 

 

 
7Williams G. and Smith A., Learning the Law 
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Přestože jsme probrali pouze čtyři funkce, je jich mnohem více8.  
 

Shrnutí 
 

Jak lze říci z této kapitoly, zákony jsou základním souborem pravidel, která spravují 
náš způsob života. Bez funkčního právního systému, by byl svět pohromou. Lidé 
se řídili zákony již od počátku časů a zákony také organizují to, jak žijeme. 
Zákonodárná moc, implementování práv a předpisy zde nejsou jen jako přísná 
pravidla, ale také chrání naše občanská a lidská práva. Podstatu užívání práv nelze 
vyjádřit slovy, avšak podívejte se kolem sebe a uvidíte, jak zákony vytvářeli a stále 
vytváří způsob, jakým žijeme. 
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2. 
 

Úvod do práva EU 
 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 
 

Tato kapitola má za úkol obeznámit Vás s: 

▪ porozuměním zákonodárného procesu v Evropské Unii (EU)
 

 

▪ základním porozuměním Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
(ECHR)

 

 

▪ základní znalostí institucí EU
 

 

▪ dostatečnou znalostí hlavních oblastí důležitého práva EU
 

 

▪ zvýšeným povědomím o relativních otázkách práva EU
 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en 
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Co je to EU? 
 

Evropská Unie (‚EU‘) je společenstvím 28 národů Evropy. Její kořeny jsou 
v závazku mezi Francií a Německem pro vytvoření stabilního ekonomického a 
politického vztahu na kontinentě. EU vytvořila Euro (‚€‘), jednotnou měnu, stejně 
jako jednotný obchod mezi více než půl miliardou lidí. Občané EU mají povoleno 
se volně pohybovat mezi členskými státy a mohou pracovat a bydlet v tom 
členském státě, který si zvolí. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitál je jednou 

z hlavních zásad EU9. 
 

 

 

 

Původ EU 
 

EU byla formálně vytvořena až jako výsledek Maastrichtské dohody, oficiálně 
„Dohoda o Evropské Unii“ (‚TEU‘) 1. listopadu 1993. Před vytvořením této 
dohody byl počet dřívějších dohod, jako například Dohoda římská, která vedla 
k inauguraci Evropského hospodářského společenství, předchůdce současné 

unie10. 
 

Zatímco EU má své kritiky, kteří vidí unii jako kompromis suverenity, ohromující 
nadnárodní seskupení je uznáváno jako silný prostředek podporující ekonomický 
růst menších zemí ve světovém měřítku. Do značné míry podporují členské státy 

pragmatické činy ke správě a rozmachu EU11. 
 

Rozrůstání od roku 1993 
 

V roce 1993 vytvořila Evropská rada, předchůdce EU, která byla složena z 
dvanácti 
 

 

 
9Hallerberg, M. (2002). Introduction. European Union Politics, 3(2), 139-150. 

http://dx.doi.org/10.1177/1465116502003002001 
 
10Chalmers, D., Davies, G., & Monti, G. (2012). European Union Law (2nd ed., p. 267). Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 
 
11Hallerberg, M. (2002). Introduction. European Union Politics, 3(2), 139-150. 

http://dx.doi.org/10.1177/1465116502003002001 
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států (Dánsko, Německo, Belgii, Francii, Lucembursko, Itálii, Řecko, 
Portugalsko, Irsko, Nizozemsko, Španělsko a Velkou Británii) kritéria pro 
přijetí do EU. 
 

Nyní jsou tyto požadavky známé jako tzv. “Kodaňská kritéria“, tři požadavky, jenž 
mají vlastní náležitosti: 
 

1) Politické 
 

Kandidátská země musí mít funkční demokratickou vládu. To znamená, že 
všichni občané se podílejí stejným dílem na vytváření politických 
rozhodnutí na každé vládní úrovni. Demokracie také zahrnuje svobodné, 
tajné volby, svobodu tisku, svobodné zakládání politických stran a další 
práva. 

 
Podle kritérií může vláda vykonávat moc pouze podle 
zdokumentovaných zákonů a procedur. 

 
Stát musí také mít jasně stanovená směrnice o lidských právech, na základě 
kterých nemůže být žádný člověk zbaven práva na život, práva na zákonné 
stíhání druhé osoby (podle současných práv daného okamžiku), svobodu 
od mučení a otroctví, a také protekci minorit.  

 
2) Ekonomické 

 
Kandidátský stát musí mít funkční tržní hospodářství, které má kapacitu 
na to být konkurenční v rámci unie. Státy musí také splnit kritéria pro 
přijetí Eura. 

 
3) Legislativní 

 

Kandidátský stát musí nařídit legislativu, jejíž zákony budou v souladu se 
zákony EU. 

 

Tyto kritéria jsou navíc k pravidlům, která jsou založena na geografické bázi. 
 

Od roku 1993 vzrostla EU o trojnásobek její původní velikosti. V roce 1995 se 
připojilo k unii Rakousko, Švédsko a Finsko. V roce 2004 bylo přidáno deset členů,  
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převážně ze Sovětského bloku Evropy, a to Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 
Malta, Slovensko, Slovinsko, Polsko a také Česká republika. Kypr byl také mezi 
těmito deseti národy, které se připojily k EU ve stejném roce. Od té doby se také 

připojilo Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko12. 
 

 

 

Přenesení pravomocí 
 

Pravomoci jsou principem EU, ve kterém stojí, že právní řád může jednat pouze 
s autoritou, jenž je výslovně stanovena v různých úmluvách. Je to princip, který 
operuje podobným způsobem jako ve federacích (např.: Spojené státy americké, 
Kanada, Austrálie), kde individuální státy udělují autoritu centrální federální vládě. 
Podle zákona určující průběh rozhodování o přijetí zákonů, je EU sdružením 
členských států, a v důsledku toho rozhodují o její právní způsobilosti a zákonech 
právě tyto členské státy. EU nemá úplnou soudní pravomoc, takže má vliv pouze 
na záležitosti, které jsou výslovně uvedeny v jejích zásadách. Cokoliv, co není 
stanoveno v zákonech EU, mají v kompetenci už samostatné členské státy. Toto je 
vysvětleno v Článcích 4[1] a 5[2] Smlouvy o Evropské unii. Články ujasňují to, že 
EU koná pouze v limitech její moci, které dané státy připouští v Článku 4. 
 

[1] kompetence států, které nejsou schváleny EU dle Úmluv, zůstávají 
kompetencemi Členů [Států]’ 
 

V pokračování stojí, že každý členský stát si je rovný a EU musí respektovat 
jejich individuální národní identity, které jsou dědictvím jejich historie, 
základními strukturami státu, jako je například vláda a ústava a také jejich 

geografické území13. 
 

Zásada subsidiarity 
 

 

 
12Chalmers, D., Davies, G., & Monti, G. (2012). European Union Law (2nd ed., p. 267). Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 
 
13Tridimas, T. (2007). The general principles of EC law (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 
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Subsidiarita je zásada EU, ve které stojí, že unie má podnikat akce pouze tehdy, 
když její cíle nemohou být samostatným členským státem dostatečně dosaženy. 
Zásada subsidiarity, stejně tak jako zákon určující průběh rozhodování přijetí 

zákonů, zaručuje práva členským státům a určuje rozsah zákonné autority EU14. 

Tento princip zajišťuje to, že členské státy mají povoleno provádět vlastní akce a 
dělat vlastní rozhodnutí, ale také autorizuje EU k zakročení, pokud nedokáže 
členský stát samostatně dosáhnout vytyčených cílů, ‘ať již z důvodu velikosti nebo 
důsledku požadované akce.‘ Tento princip je důležitý, jelikož zachovává moc blíže 
u lidu a zajišťuje, že EU nepřebere kontrolu nad státní mocí. Relevantní sekce 
smluv zahrnující zásadu o subsidiaritě jsou Článek 5(3) Smlouvy o Evropské unii a 
Protokol (č. 2). 
 

Zásada proporcionality 
 

Proporcionalita je další zásadou, jenž reguluje moc EU. Hlavním zaměřením je 
zajišťování toho, že instituce EU se nebudou chovat ultra vires. Jinak řečeno, 
představa o principu proporcionality je taková, že instituce EU jsou vázány 
určitými limity. Zásada, vytyčená v Článku 5 Smlouvy o EU, také reguluje moc 
EU. Opět, akce Evropské unie jsou limitovány na ty, jenž jsou výhradně nutné pro 
dosažení cílů úmluvy – to znamená, že akce EU musí být v souladu s jejími cíli. 
Relevantní kritéria jsou dostupná v Protokolu (č. 2). 
 

 

 

 

Právo EU a jeho zdroje 
 

EU má své zákony a principy, které jsou stanoveny v jejích zakládajících smlouvách. 
Právní řád může přizpůsobit legislativu, kterou členské státy odsouhlasí a shodnou se 
na ní. Taková legislativa je následně rozdělena do třech kategorií: primární, 

sekundární a doplňkovou15. 
 

 

 

 
14Foster, N. (2008). EU law (1st ed.). Oxford: Oxford University Press. 
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Primární legislativa 
 

Primární legislativa je založena na smlouvách, které formují základy pro činy a 
rozhodnutí EU. Smlouvy stanovují příděl právní moci a jurisdikce mezi unii a 
členské státy. Primární zákon je založen na pozměňovacím návrhu smluv EU, 
protokolu připojeném ke všem smlouvám a smlouvách členských států, jež 
v nedávné době do EU vstoupily.  
 

Sekundární legislativa 
 

Sekundární legislativa se skládá ze smluv‘, zásad, směrnic a regulací. Sekundární 
zdroje také obsahují neliterární sekundární zákony, konvence, a dohody ostatních 
národů. Neliterární činy jsou ty, které jsou vypsány v Článku 288 Smlouvy o EU a 
ty, které nejsou vypsány, nýbrž jsou respektovanými komunikacemi a 
doporučeními. Konvence a dohody obsahují například mezinárodní dohody, 
dohody institucí EU a dohody členských států 
 

 

Doplňkové právo 
 

Doplňkové právo není obsaženo ve smlouvách, ale zahrnuje judikaturu, základní 
principy práva a mezinárodní právo. Doplňkové právo povoluje soudcům 
vyplňovat mezery v primární a sekundární legislativě. Soud je také značně 
ovlivněn mezinárodním právem, pokud vyvíjí nové zákony pro EU. 
 

Smlouvy 
 

Smlouva je kontrakt mezi národy. Smlouvy jsou známé jako důležitou částí 
mezinárodních zákonů. Smlouvy jsou také uváděny jako výměny dopisů, 
protokolů, mezinárodních dohod, konvencí, nebo paktů. Jak již bylo zmíněno, 
smlouvy jsou nedílnou součástí EU. Dávají EU oprávnění pro jakékoliv akce, které 
bude provádět, jelikož jsou odsouhlaseny všemi členskými státy. Smlouva je 
v samém nitru dohodou členských států EU. Smlouvy vytyčují cíle, pravidla pro 
instituce v EU a určují jejich vzájemné vztahy. Mohou být také změněny, aby byly 
stále aktuální a spravedlivé – to pomáhá EU stát se efektivnější a připravenou vítat 
nové členy. 
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Předními smlouvami EU jsou: 
 

1. Smlouva o fúzích (nebo také Bruselská) 
 

2. Jednotný evropský akt 
 

3. Římské smlouvy: EEC a EURATOM 
 

4. Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 
 

5. Amsterdamská smlouva 
 

6. Lisabonská smlouva 
 

7. Smlouva z Nice 
 

8. Smlouva o Evropské unii (také Maastrichtská smlouva) 
 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en 
 

Regulace 
 

Regulace je závazný zákon nebo pravidlo zřízené nějakou autoritou k regulaci 
určitého chování. Regulace jsou aplikovány napříč celou EU. Mnoho regulací se 
v EU používá pro kontrolu a udržování obchodních opatření a standardů. 
 

Směrnice 
Směrnice má daný cíl, který byl rozhodnut Evropskou unií, a který musí všichni 
členové dosáhnout. Avšak to jak na daný cíl členský stát dosáhne, záleží na jeho 
individuálních rozhodnutích. Aby měla směrnice nějaký efekt na národní úrovni, 
musí státy EU přizpůsobit určité zákony tak aby vyhovovali jak směrnici, tak 
legislativě. Takový stát musí 
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dosáhnout cíle, který je ve směrnici uveden. Národní autority musí nahlásit tyto 

změny Evropské komisi. 16Příkladem směrnice EU je směrnice o ochraně 

spotřebitelů. Hlava právního řádu zhodnotí obsah a kritéria směrnice a pak může 
daný členský stát rozhodnout, jakým přístupem docílí k jejímu splnění. Směrnice 
může na příklad referovat na skryté poplatky za zboží. Členské státy poté 
potřebují spolu s vnitrostátními právními předpisy a posilami zajistit, aby byly 
dané poplatky odstraněny. Státy EU mají také prostor pro upravení tohoto 

procesu, aby vzali v potaz také různé národní vlastnosti. 17 Začlenění směrnic do 

národního právního systému musí být v platnosti před uzávěrkou, která je 
stanovena přímo ve směrnici (většinou během 2 let). 
 

Základní práva a svobody EU 
 

Jednou z významných vlastností EU, je cesta, jakou výrazně zlepšila osobní 
svobodu a lidská práva.  
 

Charta základních práv Evropské unie je dokumentem EU (dále jen 
„Charta“), který je často modernizován s ohledem na měnící se sociální 
podmínky. Charta obsahuje různé sekce, s názvy "Důstojnost", "Solidarita", 
"Svoboda", "Rovnost", "Práva občanů", "Spravedlnost" a "Obecná 
ustanovení". 
 

Některé z práv uvedených v Chartě jsou zákazem otroctví, klonování lidí a trestu 
smrti. Charta také podporuje osobní svobody, jako například soukromí a svobodu 
volby náboženství, jazyka, svobodu shromažďování se a nároku na azyl. 
 

Charta objasňuje několik práv a svobod, které vychází z případů Soudního dvoru 
Evropské unie, jmenovitě z jeho judikatury, Evropské úmluvy o lidských právech 
a příslušných práv, stejně tak jako další práva, která jsou zřizována mezinárodními 
orgány a společnými hodnotami ústav členských států EU. 
 

 
16http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14527 
17http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14527 
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Charta je velmi moderním dokumentem. Má také ustanovení, která jsou známa 
jako základní práva „třetí generace“, která zahrnují záruky bioetiky, ochrany dat a 
transparentní administrativu. Dále také operuje v mezích principů solidarity a 
proporcionality. Důsledkem je, že tato ustanovení, jako je zákaz diskriminace, 
jsou relevantní pro instituce EU. Členské státy si stále ponechávají svobodu pro 

vývoj jejich specifických interních regulačních zřízení18. 
 

Shrnutí 
 

Pro kohokoliv, kdo chce porozumět kyperským zákonům a právnímu systému, je 
nejdůležitější alespoň stručně rozumět evropským zákonům. Evropská unie je 
velkým a respektovaným sdružením států a zemí díky tomu, že má vlastní zákony, 
jenž každý člen dodržuje. Struktura práva Evropské unie je poměrně složitá. Ve 
zkratce, všechny členské státy jsou zavázány k respektování těchto zákonů, a proto 
jim nemohou ani vnitrostátní zákony oponovat. Být součástí Evropské unie také 
zaručuje občanská práva a přístup ke spravedlnosti, který dovoluje občanům podat 
žalobu proti vlastní zemi před Evropský soudní dvůr 
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