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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 AlAndalusie (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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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

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)
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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
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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.
Seguridad Social)
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(Ministerio de Empleo y

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)
Počet
společníků

Typ podniku

Vstupní kapitál

Ručení

Individuální

1

Žádný minimální Společník ručí
kapitál
svým majetkem

Podnikatel
s ručením
neomezeným
Společenství
majetku
Občanské
sdružení
Kolektivní
sdružení
Omezená
jednoduchá
společnost
Sdružení
s ručením
omezeným
Družstvo
s ručením
omezeným

1

Žádný minimální Neomezené s výjimkami
kapitál

Alespoň 2

Žádný
kapitál
Žádný
kapitál
Žádný
kapitál
Žádný
kapitál
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Alespoň 2
Alespoň 2
Alespoň 2
Alespoň 1
Alespoň 1

minimální Společník ručí
svým majetkem
minimální Společník ručí
svým majetkem
minimální Společník ručí
svým majetkem
minimální Společník ručí
svým majetkem

celým

celým
celým
celým
celým

Minimálně 3.000 Omezené
eur
dohodnutým/vloženým
kapitálem
Žádný minimální Omezené
kapitál
dohodnutým/vloženým
kapitálem

s postupnou
formací
Nové
veřejné
sdružení
s ručením
omezeným
Společnost
s ručením
omezeným
Obchodní
společnost
s ručením
omezeným
a
sdíleným
kapitálem
Odborové
sdružení
s ručením
omezeným
Odborová
společnost
s ručením
omezeným
Družstevní
podnik

Družstevní
podnik
sdružených
pracovníků
Odborná
obchodní
společnost
Agrární změnová
společnost
Asociace
se
vzájemnou
garancí
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Alespoň 1
Maximálně 5

Alespoň
3.000 Omezené
eur maximálně dohodnutým/vloženým
120.000 eur
kapitálem

Alespoň 1

Alespoň
eur

Alespoň 2

Alespoň
eur

Alespoň 2

Alespoň
eur

3.000 Omezené
dohodnutým/vloženým
kapitálem

Alespoň 2

Alespoň
eur

60.000 Omezené
dohodnutým/vloženým
kapitálem

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

Alespoň to, co je Omezené
dohodnuté
ve dohodnutým/vloženým
stanovách
kapitálem

Alespoň 1

60.000 Omezené
dohodnutým/vloženým
kapitálem
60.000 Společník ručí celým
svým majetkem

Alespoň to, co je Omezené
dohodnuté
ve dohodnutým/vloženým
stanovách
kapitálem

Záleží
na
společenském
uspořádání
Alespoň 3
Žádný minimální
kapitál
Alespoň 150 Alespoň
zúčastněných 10.000.000 eur
společníků

Omezené
dohodnutým/vloženým
kapitálem
Společník ručí celým
svým majetkem
Omezené
dohodnutým/vloženým
kapitálem

Spekulační
Alespoň
3 Spekulační
kapitálový podnik členové
kapitálová
dozorčí rady
společnost:
alespoň 1.200.000
€.
Spekulační
kapitálové akcie:
Alespoň
1.650.000 €
Seskupení
Alespoň 2
Žádný minimální
s ekonomickým
kapitál
ziskem

Omezené
dohodnutým/vloženým
kapitálem

Společník ručí
svým majetkem

celým

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.
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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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