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Kdo jsme?

Klíčové výhody:
 Geografické pokrytí: CEE and CIS

 Pocházíme ze střední Evropy

 Plně integrovaná struktura

 Jedna firma

 Nezávislost

Nejdůležitější údaje:
 9 plně vlastněných poboček v 9 zemích (Česká republika, Slovensko, Polsko, 

Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Bělorusko, Ukrajina, Rusko)

 na 150 právníků a daňových poradců

 Více než 1000 klientů působících v zemích CEE/CIS



Co nabízíme?

Specifické regionální know-how:
 Lokální znalost a regionální přístup

One-stop :
 Jeden hlavní kontakt a jedno místo pro objednání a dodání služeb (dle volby klienta)

 Jednotné výstupy pokrývající více jurisdikcí

 Jednotná metodologie práce v různých jurisdikcích

 Inovativní struktura honorářů za právní služby:
 Stejné hodinové sazby v celém regionu

 Paušální sazby pro práci ve více jurisdikcích

 Regionální slevy

 Regionální předplatné služeb (možno čerpat v kterékoliv zemi regionu)

Vztahy s klienty:
 Client satisfaction program

 Pravidelné návštěvy centrál našich klientů

 Jednoduchost, transparentnost, přístup bona fide



Právní odvětví

 Obory:
 Kapitálové trhy, bankovnictví, finance

 Corporate/M&A

 Právo EU

 Soutěžní právo

 Insolvence a reorganizace

 Právo IP/IT

 Pracovní právo

 Soudní spory a arbitráž

 Veřejné zakázky, PPP projekty, EU fondy

 Právo nemovitostí, výstavba a development

 Daně a daňové spory

 Specializovaná oddělení
 French desk

 Russian desk

 German desk



Právní prostředí

obdobně jako ve většině ostatních evropských zemí 
jsou hlavním pramenem práva zákony

roztříštěnost a netransparentnost podzákonných 
předpisů

diskutabilní nezávislost soudů

byrokracie

v posledních letech snaha o mnohé reformy a 
výraznou modernizaci právního řádu



Mezinárodní smlouvy

Smlouva o právní pomoci (č. 123/2002 Sb.)
Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 

23/1996 Sb.)
Smlouva o zamezení dvojího zdanění (č. 103/1999 Sb.)
Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží (č. 

160/1991 Sb.) 
Washingtonská úmluva o řešení sporů z investic (č. 

420/1992 Sb.)
Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů (č. 74/1959 Sb.) (pro UA – výhrada 
reciprocity)

WTO



Smlouva o právní pomoci

Článek 18: 

„1. Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán 
jedné smluvní strany a které jsou opatřeny podpisem 
odpovědné osoby a otiskem úředního razítka, se použijí 
na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž 
platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady 
listin, které ověřil příslušný orgán.

2. Listiny uvedené v odstavci 1 mají stejnou důkazní 
moc na územích obou smluvních stran.“



Smlouva o právní pomoci

Závazkové právo

Primárně volba práva

Dle místa uzavření smlouvy

Spory týkající se nemovitostí dle právního řádu 
státu, kde se nemovitosti nacházejí

Ostatní spory dle místa bydliště/sídla žalovaného



Smlouva o právní pomoci

Právní vztahy k majetku

Dle právního řádu státu, ve kterém se majetek 
nachází

Vozidla dle právního řádu státu, který provedl 
registraci vozidla



Smlouva o právní pomoci

Pracovněprávní vztahy

Dle místa výkonu práce

Řešení sporů soudy dle místa výkonu práce

Lze se dohodnout na jiném právním řádu, ALE

v praxi vždy pozor na kogentní normy právního řádu 
země, kde je práce vykonávána



Smlouva o právní pomoci

Uznání a výkon rozhodnutí
Smluvní strany uznávají a vykonávají na svém území 
rozhodnutí vydaná justičními orgány druhé smluvní 
strany ve věcech: 
Občanských, 
Trestních týkajících se náhrady škody způsobené 

trestným činem, 
Rozhodčích soudů
V určitých případech rozhodnutí nelze uznat ani vykonat 
(např. není pravomocné a vykonatelné, justiční orgán 
neměl pravomoc o věci rozhodnout, existuje překážka 
věci rozsouzené nebo překážka litispendence 
(probíhajícího řízení). 



Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží
č. 160/1991 Sb.

Upravuje smlouvy o koupi zboží mezi stranami, 
které mají místa podnikání v různých státech, 
jestliže

tyto státy jsou smluvními státy Úmluvy, nebo

jestliže podle ustanovení mezinárodního práva 
soukromého se má použít právního řádu některého 
smluvního státu (ALE! Prohlášení Č(SF)R, že se tímto 
ustanovením necítí vázána)



Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží

Úmluva upravuje pouze uzavírání smlouvy o koupi a 
práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z takové 
smlouvy, 

Nedotýká se: 

platnosti smlouvy

účinku smlouvy na vlastnické právo k prodávanému 
zboží. 

Smlouva nemusí být uzavřena nebo prokazována 
písemně – dle prohlášení Ukrajiny se však tento 
princip neaplikuje, jestliže jedna ze stran má místo 
podnikání na Ukrajině



Mezinárodní právo soukromé 
(vnitrostátní předpisy)
Právnické osoby – právní osobnost a způsobilost k 

jednání se řídí právním řádem státu, podle něhož 
vznikla

Závazkové právo – nejužší souvislost, pokud nebyla 
provedena volba práva

Možnost ujednat pravomoc českých nebo 
ukrajinských soudů (věcnou příslušnost nelze 
měnit)



Uzavírání smluv s ukrajinskými 
partnery
princip smluvní volnosti

větší formalismus, pokud jde o náležitosti smluv (písemně, 
dvojjazyčné znění, identifikační údaje stran)

v mezinárodním obchodě možnost volby práva i volby 
jurisdikce pro řešení sporů

extenzivní výklad pravidla veřejného pořádku (nutnost 
zkoumat akceptovatelnost smluvních podmínek z hlediska 
ukrajinských kogentních pravidel)



Uzavírání smluv s ukrajinskými 
partnery
• zajištění: 
 vysoké zálohy
 vhodné rozložení dodávek
 jiné formy (smluvní pokuty, výhrada vlastnictví, 

zástavní právo, ručení, bankovní záruka ) –
některé poměrně nové na ukrajinském trhu, 
zatím se rozvíjejí

• akty (protokoly) potvrzující dodání zboží / 
poskytnutí služeb / vykonání prací  

• celní registrace odběratele na území Ukrajiny



Prověření ukrajinského partnera

 omezená možnost prověření obchodního partnera, vždy žádejte aktuální 
dokumenty společnosti (statut, doklad o jmenování statutárního orgánu)

 veřejně dostupné zdroje (https://kap.minjust.gov.ua/services/registry):

 Jednotný státní registr soudních rozhodnutí - http://reyestr.court.gov.ua/

 Jednotný státní registr právnických osob a fyzických osob – podnikatelů a spolků 
(vyhledávání zdarma) - https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

 Jednotný státní registr právnických osob a fyzických osob – podnikatelů a spolků 
(vyhledávání za poplatek) - https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr

 Státní registr věcných práv k nemovitostem -
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry=1&keywords=&u
sertype=all

 Insolvenční rejstřík 
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&u
sertype=all

 Nutná znalost ukrajinštiny

https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
http://reyestr.court.gov.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry=1&keywords=&usertype=all
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all


Reforma měnových operací

 Podstata reformy

 Struktura nové právní úpravy regulace měnových operací

 Dočasná ochranná opatření

 Změny lhůt pro vyúčtování u exportních/importních operací

 Omezení, která skončila k 07.02.2019

 Zavedení limitů NBU namísto licencí

 Přetrvávající otázky a problémy



Podstata reformy

 Jedna z nejočekávanějších legislativních událostí pro byznys v roce
2019

 Dne 07.02.2019 nabyl účinnosti Zákon o měně a měnových operacích
(Закон Украины «О валюте и валютных операциях» («Zákon»))

 Zákon ruší Dekret Kabinetu Ministrů Ukrajiny z roku 1993 „O systému
měnové regulace a měnové kontroly“(«Dekret»)

 Podstata Dekretu – maximálně omezit export měny z Ukrajiny všechny
zahraničně ekonomické operace podřídit přísné kontrole NBU,

 Podstata Zákona – liberalizace, volný pohyb kapitálu,

 Zjednodušení struktury podzákonných předpisů o regulaci měnových
operací: namísto 56 aktů pouze 8 nařízení NBU.



Struktura nové regulace měnových 
operací

 Dva typy nařízení NBU:

(1) trvale účinná : upravují strukturu měnového trhu, obchodování s 
valutami/devizami, pravidla půjček od nerezidentů, měnový dozor, 
pravidla a podmínky dočasných opatření ke stabilizaci měnového trhu;

(2) dočasná (stabilizační): konkrétní opatření, zejména kontrola bank nad 
dodržováním lhůt při exportních/importních operacích

 Princip: «větší riziko – větší pozornost, menší riziko– menší pozornost»



Dočasná ochranná opatření: 
historie

 Do reformy byla opatření přijímána NBU dle jejího uvážení bez
odpovídající právní úpravy.

 Od roku 2014 NBU zavedla řadu dočasných omezujících opatření,
která se pravidelně prodlužovala a upravovala (povinný prodej deviz,
omezení předčasného splacení půjček od nerezidentů, omezení
vyplácení dividend a kapitálového zisku nerezidentům, zákazy
započtení v rámci zahraničních ekonomických smluv apod.).

 To mělo za následek nejistotu a nepředvídatelnost měnové regulace



Dočasná ochranná opatření: po 
reformě

 Cílem reformy je stanovit vyčerpávající seznam a podmínky pro přijetí
ochranných (restriktivních) opatření, jakož i stanovit dobu jejich
maximálního trvání

 Typy opatření po reformě: povinný prodej deviz, omezení doby
vypořádání přeshraničních smluv, zvláštní pravidla pro pohyb kapitálu,
povolení / limity pro určité operace, rezervace měn, omezení nebo
dočasný zákaz některých devizových transakcí (např. převody do
zahraničí)

 Základní doba účinnosti opatření – 6 měsíců s možností prodloužení o
dalších 6 měsíců,

 Maximální doba účinnosti opatření nesmí přesáhnout 18 měsíců
během 24 měsíců po sobě jdoucích.



Změny lhůt pro vyúčtování 
exportních/importních operací

 Zvýšení na 365 dní (bylo 180)

 Podstata tohoto omezení: v případě vývozu se následnou platbou a
dovozu na zálohu, musí měna / zboží dorazit na Ukrajinu nejpozději
180 (a nyní 365) kalendářních dnů od data vývozu zboží / zaplacení
zálohy. V případě porušení se ukládají sankce (finanční),

 Zrušena sankce zákazu zahraničně-ekonomických transakcí při
porušení pravidla 365 dní,

 Pravidlo 365 dní se nevztahuje na drobné transakce (do 150 tisíc
hřiven, tj. cca 5 tisíc EUR).



Opatření, která od 07.02.2019 již 
neplatí

 Zahraniční právnické osoby si nesměly otevírat účty v ukrajinských
bankách – toto bylo zrušeno s cílem zjednodušit úhrady nerezidentů
na území Ukrajiny,

 Ukrajinské společnosti nesměly otevírat účty v bankách v zahraničí bez
povolení NBU - zrušeno

 Registrace úvěrů a půjček od nerezidentů u NBU (bez této registrace
nemohla smlouva nabýt účinnosti a bylo to přísně kontrolováno ) –
zrušeno; namísto registrace zaveden oznamovací systém

 Zákaz předčasného splácení půjček a úvěrů od věřitelů-nerezidentů -
zrušeno

 Licence NBU na měnové operace - zrušeny



 Podstata licence: převody měny do zahraničí, s výjimkou
smluv o vývozu a dovozu a dalších výjimek, vyžadovaly
licenci od NBU

 Licence jsou nahrazeny limity: stanoví seznam operací,
které jsou bez omezení, a pro další operace mohou
ukrajinské společnosti převádět měnu do zahraničí do 2
milionů eur ročně,

 Limity se nevztahují na: operace vývozu a dovozu, plnění
závazků vyplývajících ze záruk, zástavních práv, půjček a
úvěrů, výplatu dividend a kapitálového zisku zahraničním
investorům, kolaterál pro účast v nabídkách, leasing,
factoring, nájem, pojištění.

Nahrazení licencí NBU limity



Přetrvávající otázky a problémy

 Zrušení některých omezení je důsledkem zavedení pravidel BEPS na
Ukrajině, ke kterému má brzy dojít. která se z praktického hlediska
nebude brzy dojít

 Nová nařízení NBU vracejí uplatnění pravidla 365 dnů na vývoz služeb
(zrušeno na jaře roku 2017) - vůbec není to liberalizace, ale krok zpět

 Stále existuje požadavek na povinný převod cizí měny na UAH ve výši
50%

 NBU má stále významné pravomoci v oblasti zavádění a prodlužování
dočasných stabilizačních opatření

 Není jasně řešena otázka překročení limitů převodu měny do zahraničí

 Existují mezery v regulaci, například není jasná regulace postoupení
pohledávky z půjček / úvěrů mezi dvěma nerezidenty.

 Nadále zůstává nadměrná regulace nákupu cizí měny a jejího převodu
do zahraničí, způsobu používání bankovních účtů



Děkujeme za pozornost.
loukota@peterkapartners.cz
hoskova@peterkapartners.cz
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