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1. Nejdůležitější změny legislativy týkající se
obchodního práva

Nejdůležitější změny legislativy
týkající se obchodního práva
• Nově přijatý Občanský zákoník zahrnující obchodní zákoník
 Odráží dosavadní vývoj práva v několika posledních desetiletích
 Přetváří obchodní právo tak, aby odpovídalo dnešním ekonomickým
potřebám

• Zcela nový Zákoník práce
 Kvůli zvýšení flexibility pracovního trhu

• Maďarské předpisy o pobídkách jsou v souladu s pravidly EU o
státní pomoci
 Nová úprava: zrychlený proces a transparentnost v přístupu k
fondům EU
 Nové prostředky k čerpání pro období 2014-2020

2. Korporátní aspekty

Korporátní aspekty (I)
• Hlavní druhy obchodních forem:
 Obchodní společnosti
 Organizační složky
 Obchodní zastoupení
 Zprostředkovatel
• Joint venture:
 Obchodní entity bez právní subjektivity nebo vlastní způsobilosti;
 Zpravidla omezena na konkrétní transakcji nebo na řadu transakcí;
 Účastníci přispívají peněžními prostředky a/nebo majetkem ke
společnému cíli a sdílejí výsledný zisk a ztráty.
• Nejčastější formy obchodních korporací v Maďarsku jsou obchodní
společnosti, převážně ve formě společnosti s ručením omezeným a
akciové společnosti (mohou být i jako jednočlenné).

Korporátní aspekty (II)
Informace

Minimální základní
kapitál

Základní charakteristika

Společnost s ručením
omezeným
(Kft.)

3,000,000 HUF
přibližně 9,500 EUR

Vhodné pro malý počet
společníků, kteří se aktivně
podílejí na činnosti.
Jednoduchost správy a řízení
společnosti.

Soukromá (uzavřená)
akciová společnost
(Zrt.)

5,000,000 HUF
přibližně 15,500 EUR

Vhodná pro velký počet
subjektů. Převod akcie je
flexibilní. Akcie nejsou nabízeny
k odkupu veřejnosti.

Veřejná akciová společnost
(Nyrt.)

20,000,000 HUF
Přibližně 63,000 EUR

Akcie mohou být obchodovány
veřejně. Nicméně tato
obchodní forma, od účinnosti
nového Občanského zákoníku,
nemůže být založena, je možná
pouze přeměna do této
podoby.

Korporátní aspekty (III)
Fúze a akvizice
 Zákon o hospodářské soutěži stanovuje pravidla pro přeměnu
společností:
 Přeměny, jako (i) fúze; nebo převedení kontroly – jako (ii) převod podílů
(přes 50%) nebo (iii) převod zvláštních práv; nebo (iv) joint venture může
být v určitých případech považován za koncentraci podniků;
 Maďarskému úřadu na ochranu hospodářské soutěže musí být
oznámena koncentrace po dosažení určitého čistého obratu - v případě
přeshraničních projektů je třeba brát v úvahu pouze čisté tržby za prodané
zboží nebo poskytnuté služby v Maďarsku.

3. Nemovitosti

Nemovitosti (I)
• Stavba je součástí pozemku (tzn. vlastník pozemku je
zároveň vlastníkem stavby)
• Oddělené vlastnictví => vlastník stavby má zákonné
právo užívání pozemku v rozsahu potřebném pro užívání
stavby, ale nese proporcionálně náklady

Nemovitosti (II)
• Nabytí vlastnického práva k nemovitosti:
 Nerezidenti, cizinci, zahraniční právnické osoby a maďarské právnické
osoby nejsou oprávněni nabýt vlastnické právo k zemědělské půdě.
Občané Maďarska, EU a EHS, kteří nejsou zemědělci, mohou nabýt
zemědělskou půdu o max. rozloze 1 ha, zemědělci o max. rozloze 300
ha; a to na základě povolení dotyčného orgánu veřejné správy;
 Zahraniční fyzické a právnické osoby (jiné než z EU a EHS) mohou
nabývat pouze nemovitosti, a to jiné než zemědělskou půdu, jen na
základě povolení dotyčného orgánu veřejné správy;
 Katastrální úřad zapisuje každý pozemek v Maďarsku a práva
související (např. vlastnictví, užívací právo, věcné břemeno, hypotéka,
předkupní právo, zajišťovací právo. Obecně platí, že nezapsané
skutečnosti a práva nemusí být účinné vůči třetím osobám.

Nemovitosti (III)
• Územní a stavební předpisy:
 stavební zákon a nařízení vlády o územním plánování a
požadavcích na výstavbu
 zvláštní stavební předpisy regulující výstavbu a územní
plány jsou přijímány na místní úrovni
 obecná pravidla týkající se ochrany životního prostředí:
Zákon o ochraně životního prostředí - vertikální pravidla v
oblasti životního prostředí jsou uvedena v některých
dalších zákonech a vyhláškách.

4. Daňový režim

Daň z příjmů právnických osob [10 a 19
procent]
- Základní sazba – 10 procent do 500
milionů HUF základu daně a 19 %
nad tento základ daně,
- Různé finanční příspěvky: na činnost
v oblasti výzkumu a vývoje.
Daň z příjmu fyzických osob [16
procent]
- Základem daně je hrubá mzda a jiné
příjmy,
- Různé finanční příspěvky: rodinné
přídavky, spoření na důchod nebo
zdravotní pojištění, nepeněžitá
zvýhodnění.

DPH [27 procent]
- Registrace DPH je požadována,
- Některé zboží a služby jsou předmětem
snížené daně, např. mléčné výrobky,
obilné a farmaceutické.

Daň na sociální politiku platí
zaměstnavatel [27 procent]
- + příspěvek na odbornou přípravu ve
výši 1.5%
- Různá zvýhodnění: možnost výjimky
pokud do 5 let od počátku činnosti se
zvyšuje počet zaměstnanců.

5. Pracovní právo

Zaměstnanci
• Pracovní povolení:
 Až na několik výjimek jsou cizinci oprávněni získat pracovní povolení;
 Občané států EU (+Norska, Lichtenštejnska a Islandu), kteří jsou
oprávněni pobývat v Maďarsku nepotřebují pracovní povolení;

• Mzdy:
 Minimální hrubá mzda: 370 EUR/měsíc;
 Vysoce kvalifikovaná pracovní síla.

Pracovní právo
•

Kolektivní pracovní smlouvy:
 Mohou být uzavřeny (ne povinně) na úrovni společnosti, mezi více společnostmi na
odvětvové úrovni.

•

Individuální pracovní smlouvy:
 Plný pracovní úvazek/poloviční;
 Na dobu neurčitou nebo určitou (ale maximálně na 5 let);
 Běžná pracovní doba: 8 hodin denně, 40 hodin týdně;
 Zkušební doba: nepovinné => maximálně tři měsíce;
 Roční placená dovolená: minimálně 21 dní, roste s věkem + 10 státních svátků.

•

Propuštění:
 Výpověď může být založena na:
o Důvodech týkajících se zaměstnance (např. disciplinární důvody, špatné výsledky);
o Důvody týkající se zaměstnavatele (např. reorganizace, zrušení zaměstnavatele);
 Zákonná výpovědní lhůta je 30 dní.

6. Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek
• Rozhodnutí maďarských nebo jiných soudů a arbitráží mohou být
vykonatelná na základě maďarského práva – soudní poplatek je v
Maďarsku 6% nároku;
• Notářský zápis může být vykonatelný – poplatek za řízení jsou 3% nároku,
ale druhá strana může jednoduše odporovat a řízení pokračuje před
soudem jako řízení soudní;
• Proces vymáhání je také možné založit na vykonatelných titulech (např.
smlouva o zápůjčce pokud je zahrnuta v ověřených dokumentech);
• Věřitel předloží žádost o vymáhání exekutorovi – ten zahájí vymáhací
řízení:
 Srážky z příjmů dlužníka;
 Vymáhání movitých věcí;
 Vymáhání nemovitých věcí.

7. Insolvenční řízení

Insolvenční řízení
• Konkurzní řízení - cílem dlužníka je dosáhnout dohody s věřiteli. Pokud je
konkurzní řízení iniciováno dlužníkem, soud udělí dlužníkovi okamžitý, ale
dočasný odklad platby (moratorium), až do dne zahájení konkurzního
řízení.
• V dohodě o konkurzu dlužníkovi dluhy mohou převzít věřitelé nebo třetí
strany, kteří také mohou převzít majetek dlužníka nebo převzít záruku za
jeho závazky.
• Jestliže nedojde k dohodě během moratoria, nebo je smlouva neúčinná,
soud nařídí likvidační řízení.
• Likvidační řízení se zahajuje pouze pokud je dlužník insolventní a pouze na
žádost věřitele, likvidátora nebo samotné společnosti - pokud nemůže
nebo si nepřeje iniciovat konkurzní řízení.
• Soud ihned jmenuje likvidátora ze seznamu likvidátorů, který bude
vykonávat likvidaci.
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