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→ Právo aktuálně

Účinnost novely zákona o obchodních korporacích
se nezadržitelně blíží
Po sedmi letech účinnosti dozná zákon o obchodních korporacích zásadních změn.
Novela zveřejněná ve Sbírce zákonů dne 13. února 2020 nabývá účinnosti již 1. ledna
2021, a to vyjma části novelizující zákon o základních registrech, která nabude účinnosti o šest měsíců později. Ačkoliv je podstatná část změn spíše legislativně technického
charakteru, novela přináší i velké množství změn věcného rázu, z nichž alespoň s některými Vás seznámíme.
Petra Budíková, Karel Vlček
Rödl & Partner Praha
Funkce statutárních ředitelů automaticky zaniká
k 31. prosinci 2020
Jednou z radikálních změn, které novela přináší, je
reforma monistického systému akciové společnosti. Jak je známo, každá akciová společnost s monistickým systémem dnes musí vedle valné hromady povinně zřizovat další dva orgány, správní radu
a statutárního ředitele. Ve svém důsledku má tak
stejný počet orgánů jako akciová společnost s dualistickým systémem, kde se obligatorně zřizuje
představenstvo a dozorčí rada, což bylo dlouhodobě předmětem kritiky. Toto však novela změní. Od
1. ledna 2021 bude mít akciová společnost s monistickým systémem vedle valné hromady povinně
zřízen pouze jeden orgán, a to správní radu.
	To znamená, že k 31. prosinci 2020 zanikne všem statutárním ředitelům jejich funkce.
Žádné zvláštní přechodné ustanovení novela bohužel neobsahuje. Nereflektuje-li předem akciová
společnost tuto změnu a nepřizpůsobí-li včas své
stanovy, je možné, že její statutární ředitel zůstane
ze dne na den „bez práce“ a může tak dojít ke komplikacím při zastupování společnosti navenek.
Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové
společnosti
S  rekodifikací českého soukromého práva bylo
po vzoru některých zahraničních právních řádů
od 1. ledna 2014 umožněno, aby členem voleného
orgánu kapitálové obchodní korporace nebyla pouze fyzická, ale i právnická osoba, například tedy
jiná obchodní korporace. Kdo takovou právnickou
osobu při výkonu funkce zastupuje?
V souladu s aktuální úpravou právnickou osobu mohla zastupovat fyzická osoba, kterou
právnická osoba k zastupování výslovně zmocnila,

jinak členové statutárního orgánu právnické osoby
– tím mohla být ale opět jiná obchodní korporace.
Stávající úprava vyvolávala hned několik otázek,
a to zejména, kolik takových zástupců může právnická osoba zmocnit a zda lze uvažovat o jejich společném zastoupení. Dále je současná úprava terčem kritiky, neboť umožňuje řetězení právnických
osob, které jsou členy orgánů, což v extrémním případě může vést k tomu, že konkrétní odpovědnou
fyzickou osobu v řetězci ani nelze dohledat.
	Tyto problémy řeší novela požadavkem,
aby obchodní korporace zmocnila pouze jednu fyzickou osobu k tomu, aby ji v orgánu zastupovala.
Tato osoba bude zapsána do obchodního rejstříku
současně se zápisem právnické osoby jako člena
orgánu. Subsidiární pravidlo, že právnickou osobu
budou v orgánu zastupovat členové jejího statutárního orgánu se bez náhrady ruší. Jak z uvedeného
vyplývá, pravidlo čtyř a více očí bohužel při tomto
zastupování nebude možné aplikovat.
Zásadní je zde ale i přechodné ustanovení, podle kterého funkce právnické osoby jako
člena orgánu zanikne, pokud nejpozději do třech
měsíců ode dne nabytí účinnosti novely nebude
zmocněna fyzická osoba a tato nebude ve stejné
lhůtě zapsána do obchodního rejstříku. Pokud společnost včas nezareaguje, může to mít zásadní dopad zejména v případech, kdy právnická osoba je
ve funkci člena statutárního orgánu.
Nové druhy podílů ve společnosti s ručením
omezeným a akciové společností
Vedle toho, že novela výslovně potvrzuje možnost
vydat podíly, respektive akcie, bez hlasovacího
práva, přináší i zásadní novinku, kterou je možnost
spojit s podílem ve společnosti s ručením omezeným právo jmenovat jednoho nebo více jednatelů
a takto jmenovaného jednatele i odvolat (takzvané
vysílací právo). Obdobné pravidlo přináší novela
i u akciové společnosti ve vztahu ke členům před-
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stavenstva, dozorčí rady, respektive správní rady.
Institut vysílacího práva se může stát jedním z dalších nástrojů sloužících k ochraně zájmu menšinových společníků.
Dělení zisku a jiných vlastních zdrojů
Novela přináší snad již definitivní tečku za otázkou,
do kdy je účetní závěrka způsobilým podkladem
k rozhodnutí o rozdělení zisku. Ve světle nejnovější judikatury novela potvrzuje, že účetní závěrka je
způsobilým podkladem pro takové rozhodnutí až
do konce účetního období následujícího po období, za které byla sestavena.
Flexibilnější úprava zákazu konkurence
Rigidní úprava zákazu konkurence u kapitálových
společností bude řešena tak, že nově bude možné se od zákonné úpravy odchýlit ve společenské
smlouvě. Společenská smlouva či stanovy budou
moci okruh zakázaných činností buď rozšířit nebo
také zúžit, popřípadě je možné zákaz konkurence
úplně vyloučit. Je nutné také dodat, že okruh činností, kterých se zákaz konkurence týká a které
má člen orgánu povolen dle aktuální právní úpravy,
bude moci vykonávat i po nabytí účinnosti novely.

společenských smluv a stanov, které odporují donucujícím ustanovení novely. Obchodní korporace
mají jeden rok na to, aby napasovaly znění svých
společenských smluv a stanov a zveřejnily je ve
Sbírce listin.
	Týká se Vás některá problematika? Máte
zájem o bližší informace? Jsme Vám rádi k dispozici.
Kontakt pro další informace
JUDr. Petra Budíková, LL.M.
advokátka
Associate Partner
T +420 236 163 730
petra.budikova@roedl.com

Mgr. Karel Vlček
advokát
T +420 236 163 730
karel.vlcek@roedl.com

Opětovná úprava společenských smluv a stanov
společností
Na závěr bychom Vás rádi upozornili, že dle přechodných ustanovení novely s účinností k 1. lednu
2021 bez dalšího pozbývají platnosti ustanovení

→ Daně aktuálně

Zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení
daně
Na konci srpna 2020 vláda schválila dlouho slibované zrušení superhrubé mzdy a spolu
s tím i solidárního zvýšení daně. Vládní návrh počítá se zavedením klouzavé progresivní
sazby daně ve výši 15 a 23 procent.
Martin Zeman, Karel Kučera
Rödl & Partner Praha
Sazba ve výši 15 % by se aplikovala na část základu daně do výše 48násobku průměrné mzdy
(1.672.080 Kč v roce 2020) a sazba 23 % pak na část
základu daně přesahující tuto hranici. Stanovená hra-
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nice je totožná s hranicí pro výpočet solidárního zvýšení daně v současné podobě. Základem daně bude
nově u příjmu ze závislé činnosti pouze hrubá mzda,
ke které se již nebudou připočítávat povinné odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.
Zároveň už příjem ze závislé a samostatné činnosti
nebude podléhat solidárnímu zvýšení ve výši 7 %.
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	Pokud vládní návrh projde legislativním
procesem v současné podobě, znamenalo by to,
že zaměstnanci s příjmy pouze ze zaměstnání by
si výrazně polepšili. Efektivní sazba daně by u nich
nově byla 15% namísto aktuálních 20,7 % pro příjmy
pod hranicí 48násobku průměrné mzdy a 23% namísto aktuálních 23,35 % nad tuto hranici.
	Naopak vyšší daň by musely platit osoby samostatně výdělečné činné a osoby, které mají
i jiné příjmy než jen příjmy ze zaměstnání (například příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu,
příjmy z prodeje cenných papírů) a celkový součet
základů daně z těchto příjmů by u nich přesáhl hranici 48násobku průměrné mzdy. Základ daně nad
touto hranicí by se nově danil 23% sazbou namísto
aktuální sazby ve výši 15 % u příjmů z nájmu, kapitálových příjmů a ostatních příjmů a 15 % + 7 %
solidární zvýšení daně v případě příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.
	Příkladem, kdy navrhovaná změna zvýší
daňovou zátěž, bude situace, kdy poplatník obdrží příjem ze zaměstnání přesně na hranici zvýšení sazby a zároveň u něj dojde k jednorázovému
příjmu z prodeje rodinného domu, který nebude
osvobozen z důvodu nesplnění časového testu.
Jeho příjem ze závislé činnosti bude zdaněn 15 %
namísto současných 20,7 %, ale celý příjem z prodeje domu bude zdaněn 23% sazbou namísto současných 15 %.

 	
Vládní návrh má být předložen Poslanecké sněmovně jako pozměňovací návrh k aktuálně schvalované novele zákona o daních z příjmů,
která má nabýt účinnosti od 1. ledna 2021.
Kontakt pro další informace
Ing. Martin Zeman
daňový poradce
T +420 236 163 243
martin.zeman@roedl.com

Mgr. Karel Kučera
daňový poradce
T +420 236 163 257
karel.kucera@roedl.com

→ Daně aktuálně

Smlouva s Ghanskou republikou vstupuje
v platnost
Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (SZDZ)
hrají z pohledu mezinárodního zdanění významnou roli. Další takovou smlouvou, která
rozšířila stávající seznam platných SZDZ, je
Vznik stálé provozovny

smlouva s Ghanskou republikou, jež vstoupila
v platnost dne 11. srpna 2020.
	Nejdůležitější informace z avizované
smlouvy uvádíme v tabulce níže:

Maximální sazba daně ve státě zdroje

Stavebně
montážní projekt

Službová stálá
provozovna

Dividendy

Úroky

Licenční poplatky

> 9 měsíců

> 6 měsíců*

6 %**

10 %

8%

*) platí v případě, že činnosti tohoto charakteru trvají po jedno nebo více období v úhrnu šesti měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období
**) jestliže skutečným vlastníkem je společnost držící alespoň 25 % kapitálu společnosti, která dividendy vyplácí

Kontakt pro další informace
Ing. Robert Němeček
robert.nemecek@roedl.com

Ing. Filip Straka
filip.straka@roedl.com
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→ Daně aktuálně

Připravované novinky v oblasti daní z příjmů
V současnosti je Poslanecké sněmovně navrženo několik novel zákona o daních z příjmů. Věnovat se budeme novele, která má největší naději na schválení, a tou je vládní
návrh novely zákona o daních z příjmů; poslanecký tisk 910.
Martina Šotníková, Miroslav Holoubek
Rödl & Partner Praha

Změny u oznamování osvobozených příjmů
plynoucích do zahraničí

Stravenkový paušál

Významné zmírnění současné administrativní zátěže je navrženo u povinného hlášení příjmů plynoucích do zahraničí, které podle mezinárodní smlouvy
nepodléhají zdanění nebo jsou od daně osvobozeny. Takovéto příjmy mají být hlášeny nikoliv každý
měsíc, ale jen jednou ročně, a to do 31. ledna následujícího roku. Navíc je navrženo zvýšení měsíčního
limitu pro povinnost hlásit takovéto příjmy, a to na
300.000 Kč, nyní je limit ve výši 100.000 Kč.
O navrhovaných změnách v oblasti majetku a jeho mimořádném odpisování Vás budeme
informovat v příštím čísle.

Právě tato novela má zaměstnavatelům a zaměstnancům přinést avizovaný stravenkový paušál. Ten
má nově umožnit zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci příspěvek na stravování v peněžní formě, tedy nikoliv stravenky, ale přímo peníze.
	Peněžní příspěvek na stravování lze
samozřejmě poskytnout již dnes, nejsou s ním
však vázána žádná daňová zvýhodnění. Nově
by byl daňovým nákladem příspěvek až do výše
70 % horní hranice stravného dle zákoníku práce
při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin a současně by se do této výše jednalo o osvobozený
příjem na straně zaměstnance. To by v podmínkách roku 2020 znamenalo, že by zaměstnavatel
mohl poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněný stravenkový paušál až do výše 72,10 Kč za
každou odpracovanou směnu.
Náhrady u elektromobilů a plug-in hybridů
Daňové předpisy postupně reagují na zvyšující
se počet elektromobilů a plug-in hybridů využívaných ke služebním účelům. Pro rok 2020 poprvé stanoví vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí průměrnou cenu za 1 kilowatthodinu
elektřiny (4,80 Kč), která se použije při stanovení
náhrady při služební cestě soukromým elektromobilem či plug-in hybridem.
	Nyní má zákon o daních z příjmů umožnit využití této vyhláškové ceny elektřiny také
u služebních elektromobilů a plug-in hybridů.
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Kontakt pro další informace
Ing. Martina Šotníková
daňová poradkyně
Associate Partner
T +420 236 163 237
martina.sotnikova@roedl.com

Ing. Miroslav Holoubek
daňový poradce
Senior Associate
T +420 236 163 207
miroslav.holoubek@roedl.com
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→ Daně aktuálně

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Poté, kdy vláda ČR dne 30. dubna 2020 odhlasovala zrušení daně z nabytí nemovitých věcí,
prošlo dne 15. září 2020 její zrušení schválením i v Poslanecké sněmovně. Do vládního
návrhu na zrušení této daně byly pouze vloženy pozměňovací návrhy Senátu, a to vesměs
za účelem nápravy některých legislativních
chyb. Zákon již podepsal prezident republiky,
daň z nabytí nemovitých věcí je tedy k 25. září
2020 zrušena (zákon č. 386/2020 Sb.)
	Pokud tedy bude zákon podepsán
i prezidentem (což lze očekávat), dojde ke
zpětnému zrušení daně z nabytí nemovitých
věcí. V praxi to znamená, že daň už nemusejí
hradit kupující, kteří dokončili vklad do katastru nemovitostí v prosinci 2019 (nebo později).
Oproti původnímu vládnímu návrhu
však nedojde k omezení možnosti si u nových
úvěrů na bydlení poskytnutých po 1. lednu
2022 odečítat zaplacené úroky od základu
daně z příjmů, neboť tato limitace byla právě

v rámci pozměňovacích návrhů vypuštěna. Na
druhou stranu je na místě upozornit na snížení nejvyšší možné částky odpočtu z nynějších
300 tisíc korun na polovinu, tedy 150 tisíc.
Dále je nutné upozornit na prodloužení takzvaného časového testu z 5 na 10 let
pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Tato změna má být
účinná až pro nemovitosti nabyté po 1. lednu
2021. Cílem tohoto opatření je omezit prostor
pro spekulanty na realitním trhu.
	Pro zodpovězení jakýchkoliv Vašich
souvisejících otázek Vám budu rád kdykoliv
nápomocen.
Kontakt pro další informace
Ing. Petr Koubovský
petr.koubovsky@roedl.com

→ Daně aktuálně

Změny v uplatňování DPH u nájmu nemovitostí
od 1. ledna 2021
Plátci DPH jsou zvyklí, že pokud pronajímají nemovitost jinému plátci k jeho podnikatelským aktivitám, mohou na takový pronájem uplatnit DPH. Dobrovolné zdanění pronajímateli otevírá cestu k uplatnění nároku na odpočet ze všech souvisejících nakoupených
vstupů, z nichž by jinak nárok na odpočet neměl. Od 1. ledna 2021 ale bude tato možnost
poměrně výrazně omezena. Jak moc a jaké to bude mít na pronajímatele dopady?

Klára Sauerová, Johana Cvrčková
Rödl & Partner Praha
Možnost zdanit pronájem nemovitosti jinému plátci k jeho podnikání zůstane zachována i po 1. lednu
2021. Nebude ale možné ji aplikovat automaticky
na všechny pronájmy.
	Nově nebude možné uplatnit DPH na
nájem následujících nemovitostí:
– rodinných domů;
– obytných prostor;

Můžete i od roku 2021 pronajímat
s DPH?

–b
 ytů, jejichž součástí může být garáž, sklep nebo
komora;
– staveb, v kterých je minimálně 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem (vztahuje se i na
část stavby, je-li pronajímána pouze tato část);
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–p
 ozemků, jejichž součástí je rodinný dům, obytný
prostor nebo stavba, ve které je minimálně 60 %
plochy tvořeno obytným prostorem a které jsou
pronajímány společně s tímto pozemkem;
–p
 ráva stavby, jehož součástí je stavba rodinného
domu nebo stavba, ve které minimálně 60 % podlahové plochy tvoří obytný prostor.
Z výčtu výše uvedených nemovitostí je zřejmé, že
zákonodárce chtěl zamezit aplikaci DPH u nájmu
objektů, které jsou primárně určeny pro bydlení.
Pronájem těchto nemovitostí bude od 1. ledna 2021
vždy osvobozený od DPH bez nároku na odpočet
daně na vstupu.
	Pro pronajímatele, kteří nyní nájmy
těchto nemovitostí zdaňují, bude tato změna mít
dva zásadní dopady. Prvním je, že pronajímatel si
nebude moci uplatnit nárok na odpočet z nákladů,
které vynakládá na provoz dané nemovitosti, jako
jsou různé opravy apod. Druhým a pravděpodobně
zásadnějším dopadem bude povinnost úpravy odpočtu daně, který si plátce při koupi nemovitosti
uplatnil. Plátce má povinnost během následujících
10 let po pořízení nemovitosti sledovat způsob jejího využití, a pokud se změní, je nutné posoudit,
zda nový způsob využití plátci rovněž zakládá nárok na odpočet případně v jaké výši. Jakmile plátce začne nemovitost pronajímat osvobozeně, je na
konci roku povinen vrátit jednu desetinu uplatněného nároku na odpočet. Tato povinnost úpravy
původně uplatněného nároku na odpočet na konci
roku přetrvává do konce zmíněné 10leté lhůty.
	Pokud plátce například před 5 lety pořídil rodinný dům, uplatnil si z tohoto pořízení nárok
na odpočet a následně ho pronajímal s DPH, dojde
v příštím roce ke změně využití tohoto rodinného
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domu – nově bude totiž dům využíván nikoliv pro
plnění zdanitelná, ale pro plnění osvobozená od
DPH bez nároku na odpočet. To znamená pro plátce nutnost vrátit jednu desetinu původně uplatněného nároku na odpočet v DPH přiznání za zdaňovací období prosinec 2021 a dále následovat tuto
povinnost až do konce 10leté lhůty.
Doporučujeme uvedené změně věnovat
náležitou pozornost, nejen z důvodů výše uvedených, ale také z důvodu nutnosti přenastavení interních systémů, případně přehodnocení nastavení
zvoleného business modelu. V případě dotazů jsme
Vám rádi k dispozici.
Kontakt pro další informace
Ing. Klára Sauerová
daňová poradkyně
Senior Associate
T +420 236 163 280
klara.sauerova@roedl.com

Ing. Johana Cvrčková
daňová poradkyně
T +420 236 163 249
johana.cvrckova@roedl.com
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Akce | Připravujeme pro Vás: říjen–prosinec 2020
Říjen 2020
7.

21.

Přeshraniční činnost jednatelů

Seminář Praha
Pořádá:	Verlag Dashöfer ve
spolupráci s Rödl & Partner
Přednáší:	Pavel Koukal

Webinář
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	Regina Huntley, Thomas
Britz, Karel Kučera, Alena
Spilková

7.

Corporate Compliance se zaměřením
na prevenci trestní odpovědnosti
právnických osob

Listopad 2020
3.

Pandemie Covid-19 a její dopady
na transferové ceny

4.

13.

Seminář Praha
Pořádá:	Český institut interních
auditorů ve spolupráci
s Rödl & Partner
Přednáší:	Pavel Koukal

14.

Implementace požadavků nové úpravy
whistleblowingu
Webinář
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	Pavel Koukal a hosté

15.

Kontrola investičních pobídek
nanečisto
Webinář
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	Petr Andrle, Martin
Koldinský

Whistleblowing v podnikové praxi
a jeho nová právní úprava
Seminář Praha
Pořádá:	Verlag Dashöfer ve
spolupráci s Rödl & Partner
Přednáší:	Pavel Koukal

Webinář
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	Petr Tomeš, Martin
Koldinský
Jak zapojit funkci compliance do
vnitřního kontrolního systému
organizace

Zaměstnávání cizinců
Webinář
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	Regina Huntley, Thomas
Britz, Karel Kučera, Alena
Spilková

Seminář Praha
Pořádá:	Verlag Dashöfer ve
spolupráci s Rödl & Partner
Přednáší:	Pavel Koukal

8.

Velká novela zákona o obchodních
korporacích z pohledu člena
statutárního orgánu

5.

IFRS aktuálně
Webinář
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	Jaroslav Dubský, Jana
Kocurková, Hynek Dobiáš

11.

Sestavování účetní závěrky
ve zhoršených ekonomických
podmínkách
Webinář
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	Jaroslav Dubský, Ivan Brož

11.

Právo a praxe
Konference Praha
Pořádá:	Epravo.cz ve spolupráci
s ČAK, s Rödl & Partner
a dalšími partnery
Přednáší:	Monika Novotná a další
hosté
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11.
12.

Specialista Corporate Compliance
a Compliance Management systému
v podnikové praxi

30.

Konference Ostrava
Pořádá:	Epravo.cz ve spolupráci
s ČAK, s Rödl & Partner
a dalšími partnery
Přednáší:	Monika Novotná a další
hosté

Seminář Praha
Pořádá:	Verlag Dashöfer ve
spolupráci s Rödl & Partner
Přednáší:	Pavel Koukal

18.

Velká novela zákona o obchodních
korporacích z pohledu člena
statutárního orgánu
Seminář Praha
Pořádá:	Verlag Dashöfer ve
spolupráci s Rödl & Partner
Přednáší:	Pavel Koukal

19.

25.

Prosinec 2020
1.

Whistleblowing v rámci vnitřního
kontrolního systému a nové povinnosti
organizací při zavádění interních
kanálů pro oznamování

Právo a praxe
Konference Brno
Pořádá:	Epravo.cz ve spolupráci
s ČAK, s Rödl & Partner
a dalšími partnery
Přednáší:	Monika Novotná a další
hosté

Nejčastější chyby daňových
poplatníků v oblasti daní
Webinář
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	Milan Mareš, Jan Pestr

Právo a praxe

2.

Daňová konference
On-line konference
Pořádá:	Rödl & Partner
Přednáší:	daňoví poradci
Rödl & Partner

Seminář Praha
Pořádá:	Český institut interních
auditorů ve spolupráci
s Rödl & Partner
Přednáší:	Pavel Koukal
http://www.roedl.net/cz/cz/akce/aktualni_akce.html
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným
informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při
zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží o maximální
pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient
požadované informace vždy ověřit poradenskou zakázkou. Rödl & Partner
nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků
newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu
včetně odborných informací je duševním vlastnictvím společnosti
Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou obsah
newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní
potřebu. Jakékoli změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto
obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už online nebo offline, vyžadují
předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.

