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The Lower House of Parliament on 7 June 2012 approved within its First Reading 

proposal of the amendments for Govermental savings. In the tax field it includes 

especially the following: 

- Increase of the VAT rates by 1%, i.e. to 15% and 21%. 

- Implementation of the new solidarity tax for employees and 

enterpreneurs with the income exceeding 4 times the average salary 

(approx. CZK 100 thousand per month). 7% tax will be applied on the 

difference. 

- Increase of the real estate transfer tax by 1% to 4%. 

- Cancelation of the cap on health insurance contributions. 

 

This proposal will undergo further legislative process and may thus be changed. 

We will inform you on the further process. 
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Sněmovna dne 7.6. 2012 schválila v rámci prvního čtení návrh úsporných 

rozpočtových změn. V daňové oblasti obsahuje zejména následující: 

- Zvýšení sazeb DPH o 1%, tj. na 15% a 21%. 

- Zavedení solidárního příspěvku pro zaměstnance a podnikatele s 

příjmem nad 4 násobek průměrné mzdy (zhruba 100 tisíc korun 

měsíčně). Z rozdílu mezi touto částkou a příjmem budou odvádět 7%.  

- Zvýšení daně z převodu nemovitosti o 1% na 4%. 

- Zrušení stropu na zdravotní pojištění. 

 

Tento návrh ještě projde dalším legislativním procesem a tudíž muže dojít k jeho 

změnám. O dalším průběhu Vás budeme informovat. 
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As of January 4, 2012 the Act No. 435/2004 Coll., On Employment, was 

amended (the "AoE”).  

According to Section 136 thereof it is now the duty of the employer to have copies 

of the work contracts or other documents proving the work relationship on the 

place of work, especially regarding workers present on the place of work and in 

case that foreigners are present, also document proving the legitimacy of their 

stay in the Czech Republic. This duty is subject to control of the Work Inspection 

Office and its violation is considered to be a breach of  the ban of illegal 

employment. 

 

Amendment to Ministerial Order No. 484/2000 Coll., regulating the payment 

tariff for attorneys-at-law  (the “Ministerial Order”).     

Also we would like to draw your attention to the fact that as of March 1, 2012 the 

Ministerial Order which sets the fixed payment tariff for representation by an 

attorney or a notary when deciding on the compensation of costs of the civil 

proceedings, was amended. In case of victory in such dispute with its value up to 

CZK 1.000 the party represented by an attorney or notary will receive 

compensation from CZK 1.000 to CZK 2.500 instead of former CZK 4.500.  

 

We again draw your attention to the crucial amendment to Act No. 513/91 

Coll., the Commercial Code, as amended („CC“) regarding the limitation of 

damages and termination of the contact upon the payment of agreed 

compensation effective from 2012.  

The contracting parties may agree upon the limitation of damages that may be 

incurred by any of the party in the future due to the breach of its contracting 

obligations or exclude such damages. Such clause would be invalid if the damage 

was caused intentionally, the clause would restrict the consumers´ rights or it was 

against good manners.   

As of 2012 any contracting party, if agreed so, may terminate the agreement on 

the basis of payment of agreed compensation even though the party has already 

rendered or accepted the performance (until the end of 2011 it was not possible to 

do so). The crucial part of such agreement would be regulation of their mutual 

claims under the contact (ownership titles, claims from defects etc.) which should 

be valid and effective after the termination thereof.  Presumably, such agreements 

may be practical for the long –term contracts, high risky transactions or the 

contracts with great volume of performance.      
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Od 4. ledna 2012 došlo k novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“).  

Nově je podle § 136 ZoZ povinností zaměstnavatelů mít na pracovišti kopie 

dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu osob, které se na 

pracovišti vyskytují a v případě, že se na pracovišti zaměstnavatele vyskytují 

cizinci, rovněž kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území 

České republiky. Tato povinnost podléhá kontrole ze strany inspektorátu práce a 

její nesplnění je považováno za porušení zákazu nelegálního zaměstnávání. 

 

Novela vyhlášky č. 484/2000 Sb. kterou se upravují paušální sazby výše 

odměny advokátů (dále jen „Vyhláška“).   

Dále si dovolujeme upozornit, že od 1.3.2012 došlo k novelizaci Vyhlášky, kterou 

se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem 

nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, 

ve znění pozdějších předpisů. V případě vítězství ve sporu s výši jistiny do 1.000 

Kč nyní bude účastníkovi zastupovanému advokátem nebo notářem přiznána 

náhrada nákladů ve výší od 1.000 do 2.500 Kč, namísto dřívějších 4.500 Kč. 

 

Znovu upozorňujeme na významné změny zákona číslo 513/91 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBchZ“), platné 
od roku 2012 v otázkách limitace náhrady škody a ukončení smlouvy 
zaplacením odstupného.  

Strany si mohou ve smlouvě sjednat omezení rozsahu nároku na náhradu škody, 
která by mohla v budoucnu některé ze stran v souvislosti s porušením smluvních 
povinností vzniknout, nebo tento nárok zcela vyloučit. V případě škody způsobené 
úmyslně takové ujednání bude neplatné, stejně tak v případě, že by bylo 
v rozporu s dobrými mravy nebo omezovalo práva spotřebitele.  

Od roku 2012 může jakákoliv strana, je-li ve to smlouvě sjednáno, ukončit 
smlouvu zaplacením odstupného ve výši  ve smlouvě určené, přestože již přijala 
nebo poskytla plnění (což do konce roku 2011 nebylo možné). Nutnou součástí 
takové smlouvy bude dohoda stran o úpravě vzájemných nároků (vlastnická 
práva, nároky z vad apod.) založených smlouvou, která by měla být platná a 
účinná i po ukončení smlouvy. Praktické uplatnění takové dohody lze očekávat 
zejména u dlouhodobých smluv, rizikových obchodů či smluv s velkým objemem 
plnění.  
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