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ÚVOD
Vážení klienti,
přinášíme Vám praktické informace do dnešní
nelehké doby. Praktická příručka má za cíl Vás
nasměrovat v základních myšlenkách, pomoci Vám
v základních úvahách a ve zbytku se budeme snažit
Vám pomoci my.
V prvním díle jsme se zaměřili na ty nejdůležitější
oblasti. Krizová opatření, náhradu škody, pracovní
právo, smlouvy a daně. Děkujeme za vloženou
důvěru!
V případě jakýchkoli dotazů jsou naši poradci
připraveni Vám pomoci.
Za ARROWS,
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. advokát a společník
JUDr. Pavel Staněk, advokát, společník.
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ARROWS
ADVISORY GROUP

HLAVNÍ
KONTAKTY
NÁHRADA
ŠKODY

JUDr. Jakub Dohnal,
PhD.
dohnal@arws.cz

PRACOVNÍ
PRÁVO

SMLUVNÍ
PRÁVO

DANĚ

Mgr. Jakub Oliva Mgr. Jakub Pártl, Ing. Richard Sokol
LL.M.
oliva@arws.cz

partl@arws.cz

ARWS.CZ
OFFICE@ARWS.CZ

sokol@arws.cz
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MÁTE PRÁVO
NA NÁHRADU
ŠKODY!
Aby Vám nahradil stát škodu, je nutné:
1) uschovat si veškeré doklady
2) uplatnit ji ve lhůtě 6 měsíců
3) aktivně jednat a mírnit škody
www.arws.cz
POMŮŽEME VÁM
V otázce problematiky náhrady škody je
zde pro Vás advokát a partner ARROWS,
JUDr. Jakub Dohnal, PhD.

dohnal@arws.cz
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10 KRIZOVÝCH TIPŮ
(NEJEN)
PRO
PODNIKATELE
Mgr. Vojtěch Sucharda
1
2
3
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INFORMUJTE SE A
BUĎTE AKTIVNÍ

Vyhledávejte informace, poraďte
se s odborníkem a nastavte
jasnou strategii. Jednejte aktivně
ve vztahu ke státu, k obchodním
partnerům i dovnitř společnosti.
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ŘEŠTE DLUHY
I POHLEDÁVKY
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SPORY UKONČETE
DOHODOU

ZAJISTĚTE SI
CASHFLOW

Snažte se předejít platební
neschopnosti. Využijte státního
úvěru COVID nebo jiné nabídky
komerčních subjektů.

NAŘIĎTE DOVOLENOU

Pokud víte, že pro své
zaměstnance nebudete mít práci,
nařiďte
včas
hromadnou
dovolenou. V opačném případě
budete muset platit zaměstnance
na překážkách v práci, což se
znatelně prodraží.
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BUĎTE OBEZŘETNÍ VE
SMLUVNÍH VZTAZÍCH

Důkladně prověřte smluvní vztahy
a aktivně jednejte se smluvními
partnery. Ve smlouvě se zaměřte
na ujednání o náhradě škody,
vyšší moci a smluvních pokutách.
V případě nejasností neváhejte
uzavřít dodatek či novou dohodu.

MONITORUJTE
OBCHODNÍ PARTNERY

Pečlivě sledujte obchodní rejstřík,
insolvenční rejstřík, centrální
evidenci exekucí i katastr
nemovitostí. Na varovné signály
reagujte okamžitě a nedejte na
sliby.
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Je důležité mít své pohledávky
pod kontrolou. Nové pohledávky
nevytvářejte a neposkytujte své
služby bez zálohy či platby
předem. Jste-li dlužník, jednejte
aktivně se svými věřiteli. Dejte si
pozor na zvýhodňování či
poškozování věřitele a buďte
obezřetní při nakládání se svým
majetkem.
Navrhněte protistraně ukončení
sporu dohodou. Kompromis může
být to pravé pro obě strany.

ČELTE ÚPADKU

Je důležité vědět, co to úpadek
je, jak mu předejít a jak se mu
bránit. Hlídejte si počet věřitelů,
informujte se o výši aktiv a pasiv
vašeho podniku. Pokud vaší
společnosti hrozí úpadek, jste
povinni svolat valnou hromad a
pokud již v úpadku jste, musíte na
sebe podat dlužnický insolvenční
návrh.

VYUŽIJTE DAŇOVÁ
OPATŘENÍ

Pamatujte, že vždy je potřeba
učinit aktivně návrh finanční
správě.

PŘIPRAVTE SE VČAS

Není nemorální uplatnit nárok na
náhradu škody vůči státu.
Kontaktujte včas svého právního
zástupce.

ARROWS NA YOUTUBE

HLEDEJTE "ARROWS ADVISORY GROUP"
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SLEDUJTE INFO
KVŮLI NÁHRADÁM
MEZD!
Doporučuji Vám:
Sledujte web ARWS.CZ, kde pro Vás
pravidelně aktualizuji informace o tom, komu a
za jakých podmínek se nahrazují výplaty
zaměstnancům!
Jde o složité téma, sledujte prosím aktuální
vývoj u nás na webu!
www.arws.cz

POMŮŽEME VÁM
Otázky pracovního práva řeště prosím s
týmem pracovního práva, který vede Mgr.
Jakub Oliva.
Jeho členy jsou dále Mgr. Renata Pirklová,
Mgr. Iva Němcová a Mgr. Ivana Zelená.
oliva@arws.cz
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TERMÍNY SMLUV
PLATÍ I PO DOBU
KRIZE!
Doporučuji Vám:
1) projet smlouvy a hledat - "vyšší moc"
2) uzavřít dodatky, pokud hrozí prodlení
3) schovat si důkazy veškeré komunikace
www.arws.cz
POMŮŽEME VÁM
Poraďte se o smlouvách s Vaším
právníkem ARROWS, můžete
kontaktovat i společníka,
advokáta Mgr. Libora Zbořila
zboril@arws.cz
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KOMUNIKUJTE
SE ZAHRANIČNÍMI
PARTNERY
Víte, že...
1) Komunikujeme s partnerskými advokátními kancelářemi
v zahraničí? Diskutujeme, jaká témata kolegové řeší a
snažíme se je aplikovat na naše prostředí.
2) Řešíme případy, kdy kvůli uzavření hranic je potřeba u
partnerů učinit vhodné kroky k provozu jejich společností.
Aktuálním problém je logicky zásobování a dodávky
materiálu a zboží.

www.arws.cz
POMŮŽEME VÁM

Řešíte problém na mezinárodní
úrovni? Advokát a partner
ARROWS, Mgr. Vojtěch Sucharda
je zde pro Vás.
sucharda@arws.cz
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PROVOZNÍ
OPATŘENÍ
V KRIZI
Doporučuji Vám:
1) jmenujte krizový štáb s jasným mandátem
2) krizová opatření omezte přesnou dobou (3M)
3) buďte leader, ale kontrolujte výkony
www.arws.cz
POMŮŽEME VÁM

Nevíte si rady s provozními
opatřeními v krizi? Kontaktuje
advokáta a partnera ARROWS,
JUDr. Pavla Staňka.
stanek@arws.cz
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NAKUPOVÁNÍ
A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V DOBĚ KRIZE
Víte, že...
1) Má-li předmět plnění veřejné zakázky sloužit k odvrácení nebo
zmírnění nebezpečí vyvolaného pandemií koronaviru, pak můžete
zakázku zadat pouze v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě
podle výjimky postup podle zákona vůbec neuplatnit.
2) Pokud Vaše smlouva z veřejné zakázky obsahuje ustanovení o
vyšší moci (vis maior) a určuje pravidla pro pozastavení běhu lhůt
k plnění, jedná se o vyhrazenou změnu závazku, a její uplatnění tak
není zakázanou podstatnou změnou závazku.
3) Pokud nelze ve smlouvě z veřejné zakázky pokračovat, aniž by
došlo k zakázané podstatné změně závazku, může zadavatel
závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní
odstoupit.

www.arws.cz
POMŮŽEME VÁM

V oblasti veřejných zakázek je
zde pro Vás specialista na
dotace a veřejné zakázky,
Mgr. Antotnín Hajdušek.
Členem týmu veřejných zakázek
je také Mgr. Vít Šilhavý.
hajdusek@arws.cz
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BUDE KRÝT VZNIKLÉ
ŠKODY POJIŠTĚNÍ
PŘERUŠENÍ PROVOZU?

Víte, že...

1) Pojistné smlouvy se vztahují na přerušení provozu z důvodu
úředního zásahu, jen pokud je toto připojištění výslovně ve
smlouvě ujednáno na základě volitelných připojištění, nebo
na základě smluvního ujednání.
2) Z pojištění není hrazena „dobrovolná karanténa“, musí se
jednat o úřední zásah.
3) Pojištění se nevztahuje na odběratele a dodavatele,
protože podmínkou krytí škod u dodavatelů a odběratelů je
vznik majetkové škody.
4) Pozor na obecná preventivní opatření a možnost
pojistitelů krátit pojistné plnění.
5) Pečlivě zvažte výpovědi smluv s tímto připojištěním, je
pravděpodobné, že krytí tohoto rizika bude pojistiteli zamítnuto.

www.arws.cz
POMŮŽEME VÁM
V případě zájmu o konzultaci
Vašich smluv se neváhejte
obrátit na našeho partnera a
specialistu Libora Špundu.
spunda@arws.cz
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ARROWS
NA YOUTUBE
Na našem YouTube kanále ARROWS advisory
group jsme pro Vás připravili videa s aktuální
tématikou.

Koronavirus a:

odměny zaměstnanců
smlouvy
náhrada škody podnikatelům
valné hromady
hromadná propuštění
zastavení provozu
zadávání veřejných zakázek
mnoho dalšího

ARROWS NA YOUTUBE

HLEDEJTE "ARROWS ADVISORY GROUP"

SPOJME SE
ONLINE !

13

Spojíme se s Vámi mailem, přes Hangouts
Meet, Facebook Messenger a samozřejmě
i přes Skype a WhatsApp.
Pevné linky jsou přesměrovány na
mobily, fungujeme pro Vás dál!
Chcete poradit s vhodnou formou
spojení? Pošlete e-mail, zavoláme zpět a
domluvíme vhodný způsob spojení!

ARROWS
ADVISORY GROUP

OFFICE@ARWS.CZ
910 058 058

Speciální materiál ARROWS ke COVID-19I Připravili: Sazba,
grafika a texty: Barbora Mrkvová a Jakub Dohnal. Veškeré
informace je nutné konzultovat dále s právníky, či daňaři
ARROWS. Buďme zdrávi! Zvládneme to!

