Dodržování pracovněprávních předpisů na
mezinárodní úrovni
Zvýšené celosvětové zaměření na protikorupční opatření, na nekalé chování
společností, na ochranu osobních údajů, obchodní etiku a etiky dodavatelských
řetězců a také přísnou kontrolu dodržování právních předpisů ze strany
regulačních orgánů v USA, v Číně a jinde staví otázku dodržování právní úpravy
na přední příčku pozornosti většiny našich klientů. Rozsáhlé programy zaměřené
na dodržování právních předpisů jsou dnes, více než kdy jindy, nesmírně
důležité, protože umožňují snížit právní rizika spojená s pracovněprávními vztahy.
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Naplnění požadavků v oblasti dodržování právní regulace je klíčovou prioritou pro mnoho personálních týmů a poradců
působících v rámci nadnárodních podniků. Tato problematika nabývá širokých rozměrů zejména u společností zasahujících do
více jurisdikcí, které se tak musejí potýkat s celou řadou právních předpisů, regulačních požadavků a různých kulturních
koncepcí a preferencí v rámci rozvinutých i teprve se rozvíjejících trhů.
Problém je obvykle zřejmý, ale řešení není často vůbec jednoduché. V rámci celosvětové, integrované společnosti může
existovat tlak na vytvoření jednotného přístupu pro všechny; jednotný přístup však nelze vždy beze zbytku aplikovat v lokálním
měřítku.
Našim nadnárodním klientům v rámci řešení těchto otázek poskytujeme pravidelné právní poradenství. Využívají jej nejen
vznikajících nadnárodní společnosti, které poprvé expandují na nové trhy, ale i společnosti z žebříčku Fortune nebo FTSE 100,
které přezkoumávají své programy, aby se vyhnuly vyšetřování na základě amerického zákona o korupčních praktikách v
zahraničí (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act). Se všemi našimi klienty úzce spolupracujeme při plánování optimální koncepce
pro jejich společnost a pomáháme jim s následnou realizací a souvisejícími aktivitami..

CAPABILITES
Poradentsví poskytujeme v následujících oblastech:
celosvětové zásady a postupy týkající se pracovněprávních záležitostí
etické kodexy
ochrana soukromí a ochrana osobních údajů
ochrana v případě oznámení nekalého jednání (tzv. whistleblowing) a horké linky
šetření regulačních orgánů
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mzda a pracovní doba
deklarování zaměstnanců jako nezávislých smluvních partnerů
zaměstnanecké benefity
sexuální obtěžování a diskriminace
imigrace a mobilita zaměstnanců

EXPERIENCE
Poradenství celosvětové bance zaměřené na návrh a implementaci Globálního etického kodexu pro více než 50 jurisdikcí.
Poradenství společnosti, která je dodavatelem informačních technologií pro domácnost, v oblasti pracovněprávních vztahů s
ohledem na celosvětovou expanzi společnosti, zahrnující dokumentaci v souvislosti s pracovními poměry, globálními
zásadami a postupy a komplexním dodržováním pracovněprávních předpisů.
Zastupování významné společnosti pohybující se v oblasti elektronického obchodování v souvislosti s citlivým
vyšetřováním jejího pracovníka ve vysoké kontrolní funkci; naše poradenské služby zahrnovaly regulační aspekty,
požadavky týkající se vykazování a strategii v oblasti nápravných opatření.
Zastoupení mnoha různých společností registrovaných na burze cenných papírů v souvislosti s dodržováním pravidel
registrace na burze cenných papírů, pravidel tzv. Combined Code a směrnic NAPF/ABI o podmínkách jmenování řídicích
pracovníků, o smlouvách pro řídící pracovníky a o dalších citlivých záležitostech týkajících se vedoucích pracovníků
(včetně jejich odchodu/odvolání z funkce).
Přezkum Globálního etického kodexu mezinárodní společnosti se specifickým zaměřením na informování zaměstnanců a na
realizaci interních vzdělávacích programů s cílem zajistit dodržování právních předpisů.
Poradenství nadnárodní IT společnosti v souvislosti s jejími Pravidly distančního výkonu práce a Zásadami hotovostních
bonusů napříč několika evropskými jurisdikcemi s ohledem na klientova pravidla distančního výkonu práce, zajištění
dodržování právních předpisů a dodržování optimálních postupů.

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.
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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.

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.
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