Pracovněprávní spory a jejich řešení
Mnohé z předních světových společností se obracejí na náš tým zkušených
advokátů s žádostí o zastupování při obhajobě jejich zájmů. Disponujeme mnoha
právními specialisty, kteří jsou považováni za vrcholné odborníky v daném oboru,
a proto se skvěle orientujeme v právním, obchodním a procedurálním vývoji v
jurisdikcích na celém světě.
Globalizace světových trhů zvýšila riziko nastoupení právní odpovědnosti, vystavila
nadnárodní zaměstnavatele finančním rizikům a také rizikům spojeným s jejich reputací
napříč mnoha jurisdikcemi. Dojde-li ke vzniku sporu, potřebují nejlepší právní poradenství
také vyšší vedoucí pracovníci, úředníci a zaměstnanci.
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Klienty zastupujeme v široké škále pracovněprávních sporů. Naším cílem je identifikovat a realizovat nejvýhodnější řešení
orientovaná na podnik, a to buď přímo zahájením soudního nebo arbitrážního řízení, nebo obhajobou v rámci soudního sporu,
arbitrážního řízení nebo za využití alternativních metod, jako je mediace.
Máme jednu z nejrozsáhlejších mezinárodních praxí v oblasti soudních řízení, arbitráží a metod řešení sporů s právními
specialisty po celém světě. Usilujeme o snížení nejistoty související s obchodními spory prostřednictvím novátorských strategií
pro řešení sporů a efektivního řízení případů.

CAPABILITES

Řešení sporné agendy:
předcházení sporů
strategické poradenství
poradenské služby před zahájením sporu
soudní příkazy
alternativní řešení sporů
přeshraniční problémy/problémy zahrnující více jurisdikcí
soudní přezkum
skupinové žaloby/související soudní příkazy
alternativní metody postihů

Mezinárodní arbitráž:
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rozhodčí smlouvy
vedení rozhodčího řízení
vymáhání rozhodčího nálezu kdekoli na světě
vedení soudních sporů, včetně získávání soudních příkazů
poradenství při realizaci specifických arbitrážních pravidel, při volbě rozhodného práva a jurisdikce
ochrana investic prostřednictvím uplatnění bilaterálních investičních úmluv za užití arbitrážní řízení
poradenství ohledně jiných efektivních mechanismů řešení sporů, jako je alternativní řešení sporů (ADR - Alternative Dispute
Resolution)

EXPERIENCE
Poradenské služby celé řadě klientů v oblasti pracovněprávních sporů týkajících se zejména otázek souvisejících s
ukončením pracovního poměru v rozporu se zákonem, nahlášením nekalého jednání (tzv. whistleblowing) regulačními
záležitostmi a problémy týkajícími se diskriminace.
Poradenské služby organizaci ze Spojených států v souvislosti s žalobou týkající se protiprávního ukončení pracovního
poměru a nezaplacením provizí za řadu transakcí v oblasti nemovitostí.
Poradenství pro širokou škálu klientů zaměřené na strukturu platů a dodržení všech právních předpisů týkajících se výpočtu a
výplaty mezd. V rámci těchto poradenských služeb jsme řešili závazky zasahující do více jurisdikcí a složitou problematiku
nezákonných odpočtů.
Poradentství významnému klientovi v souvislosti s žalobou zahrnující více žalobců, jejímž předmětem bylo nařčení
společnosti z toho, že ženy mají ve společnosti menší plat než jejich mužské protějšky.
Vedení soudního procesu pro bankovní instituci, vyžadujicí hluboké pochopení regulovaného prostředí, kde klient působí,, a
vypořádání se s publicitou, pro kterou je takový případ atraktivní.
Podpora klientovi při obhajobě proti žalobě, kterou vznesl vedoucí pracovník ve věci diskriminace z důvodu pohlaví,
těhotenství a tělesného postižení.

AKTUALITY

publikace
Dallas employees may not want to call in sick
31 July 2019
An Austin-based conservative think tank filed suit this week against the City of Dallas arguing that the paid sick leave ordinance
violates the United States Constitution.

Washington state HB 1450 is signed into law, limiting enforceability of non-compete agreements – key
takeaways
9 MAY 2019
The new prohibitions on non-compete agreements in Washington have the potential to greatly impact employers in the state both
positively and negatively.
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NOVINKY
DLA Piper advises Wipro Limited on the acquisition of International TechneGroup Incorporated
10 July 2019
DLA Piper has advised Wipro Limited on its acquisition of International TechneGroup Incorporated (ITI), a global digital engineering
and manufacturing solutions company.

DLA Piper advises Rolls-Royce on acquisition of Siemens' eAircraft business
21 June 2019
DLA Piper has advised Rolls-Royce plc on the acquisition of Siemens' electric and hybrid-electric aerospace propulsion
activities, eAircraft. The acquisition will accelerate the delivery of Rolls-Royce's electrification strategy and boost its ambition to
play a major role in the "third era" of aviation. The completion of the transaction is expected in late 2019, following a period of
employee consultation.

New report finds retail sector leadership diversity deficit will affect future competitiveness
5 JUN 2019
DLA Piper and executive recruitment and diversity consultancy Green Park today launch The Retail Leadership 700 report, which
reveals for the first time the extent of the lack of diversity within the leadership teams of the top US, UK and European retailers.

DLA Piper announces partnership promotions for 2019
1 APR 2019
DLA Piper is proud to announce that 77 lawyers have been promoted to its partnership. The promotions are effective as of April
1, 2019 in the United States and May 1, 2019 for EMEA and Asia Pacific. The promotions were made across many of the firm's
practice areas in 43 different offices throughout 20 countries.

DLA Piper expands new Dublin office with four-partner hire
9 JAN 2019
DLA Piper today announces the appointment of four new partners from highly-regarded Irish firms to its newly opened Dublin
office into four key practice areas of Finance and Projects (F&P), Corporate, Intellectual Property and Technology (IPT) and
Employment. These hires follow the appointment of Corporate partner David Carthy as Ireland Country Managing Partner in May
2018.
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DLA Piper appoints two directors in South Africa
12 SEP 2018
DLA Piper has strengthened its office in Johannesburg, South Africa with the appointment of two directors. Hendré Human joins
the Corporate team from Webber Wentzel in Johannesburg, where he was a partner. Monique Jefferson joins the Employment
team from Bowmans in Johannesburg, where she was a senior associate.

DLA Piper named International Law Firm of the Year in Ukraine for fifth year running at The Legal Awards 2018
24 MAY 2018
DLA Piper has been named International Law Firm of the Year in Ukraine at the 2018 Legal Awards, held by Yuridicheskaya
Practika Publishing House. This is the fifth time the office has won the award.

DLA Piper announces partnership promotions for 2018
3 APR 2018
DLA Piper is proud to announce that 62 lawyers have been promoted to its partnership. The promotions are effective as of 1
April 2018 in the United States and 1 May 2018 for EMEA and Asia Pacific. The promotions were made across many of the firm's
practice areas in 42 different offices throughout 20 countries.

Businesses still not fully aware of Data Protection issues
31 JAN 2018
DLA Piper has released its second Data Privacy Snapshot report, finding that once again, company global privacy programs
have gaps in meeting increasingly demanding global privacy principles. Significantly, it appears that many companies are falling
short of data protection obligations under the General Data Protection Regulation (GDPR), which will start to apply from 25 May
2018.

Six months until GDPR: companies still reporting low levels of preparedness
15 Nov 2017
For the over 200 organisations responding to DLA Piper's Data Privacy Scorebox online survey tool since the start of the year,
the average alignment score with all key international data privacy principles was 31.5%, as against an 38.3% average score for
respondents in the 2016 calendar year.
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