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Kým začne leto
CZ: Změna posuzování
spotřebitelských soutěží
ze strany ministerstva
financí
SK: Lex Váhostav –
dobrá správa pre
veriteľov?
EU: Rozsudek k odebrání
řidičských oprávnění
jiného členského státu

Napriek tomu, že mnohí si už plánujú dovolenky, rezonovali
v posledných dňoch a týždňoch na Slovensku dve vážne témy –
tzv. Lex Váhostav, ktorý priniesol zmeny v obchodnom zákonníku
a zákone o konkurze a reštrukturalizácii, a nový zákon
o odpadoch. Obe témy rozvírili mnohé diskusie, dotknutú
spoločnosť rozpoltili a všetci zainteresovaní ostávajú plní
očakávaní, čo zmeny skutočne prinesú. Ďalšie zásadné zmeny
v Českej ako aj Slovenskej republike priniesli rozhodnutia súdov
a nové postupy ministerstiev, či iných orgánov. Aby ste sa vedeli
v novinkách pred dovolenkou rýchlo zorientovať, pripravili sme pre
Vás súhrn informácií dôležitých pre Vaše podnikanie. Taktiež by
sme sa chceli poďakovať našim klientom a kolegom, že nám opäť
umožnili uspieť v medzinárodnom právnom rebríčku Chambers
Europe. Ďakujeme!
Annamária Tóthová
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CZ: Zákon o zdravotnických
prostředcích
Nový zákon o zdravotnických
prostředcích
zavádí
Registr
zdravotnických prostředků a stanoví
výrobcům, distributorům i dovozcům
nové povinnosti, zejm. ohledně
registrace
a
notifikace
zdravotnických prostředků. (JKol)
CZ: Ocenění v Chambers
Mezinárodní
právní
žebříček
Chambers Europe opět vyhodnotil
naši kancelář v oblasti pracovního
práva jako tzv. Band 2 (druhá
nejvyšší úroveň). V individuálním
hodnocení
doporučuje
Tomáše
Procházku, Veroniku Odrobinovou
a Tomáše Jelínka. Kancelář byla
doporučena
i
pro
oblast
korporátního práva a M&A. (VO)
SK: Licenčná zmluva s OZIS
Podnikatelia využívajúci rádio alebo
TV prijímač na iné ako osobné
účely, sú povinní uzatvoriť dohodu
o primeranej odmene s organizáciou
kolektívnej správy práv. Náhodné
kontroly
vykonáva
inšpekcia
pôsobiaca pri OZIS. (NJ)
CZ: Výpověď pro odmítnutí
kratšího úvazku
Nejvyšší soud potvrdil možnost dát
výpověď
zaměstnanci,
který
nesouhlasí se zkrácením svého
úvazku a zaměstnavatel pro něj
nemá dost práce. (TP)
CZ: Ochrana druhého manžela v
exekuci
Poslanecká sněmovna projednává
novelu exekučního řádu, která brání
exekuci na oddělený majetek
druhého manžela. Podmínkou je, že
smlouva nebo rozhodnutí soudu o
zúžení SJM bylo zapsáno do
zvláštního
seznamu
vedeného
notářskou komorou. (SD)
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CZ: Změna posuzování spotřebitelských
soutěží ze strany ministerstva financí
Ministerstvo financí odstranilo ze svých internetových stránek
prohlášení, jehož obsahem byl popis herních konceptů
spotřebitelských soutěží, které nelze považovat za loterie
nebo jiné podobné hry či spotřebitelské loterie. Neoficiálně
tak přehodnotilo svůj postoj k této problematice, což
významně zasáhlo do již ustálené koncepce marketingových
soutěží, jež nespadaly pod dohled ministerstva a finančních
úřadů.
Předmětné prohlášení vydalo ministerstvo v roce 2006 za
spolupráce několika asociací působících v oblasti loterií
a sázkových her. Herní koncepty obsažené v prohlášení nebylo
nutné oznamovat finančním úřadům, ani nebyl vyhlašovatel vázán
přísnými finančními limity pro hodnoty nabízených cen.
Toto prohlášení bylo ovšem ze stránek ministerstva bez vysvětlení
staženo. Ministerstvo financí a specializované finanční úřady
působící v této oblasti dle neoficiální informace nyní posuzují
marketingové soutěže daleko striktnějším způsobem. Hlavním
kritériem, na které se zaměřují, je prvek náhody, který je dle
nového výkladu ministerstva přítomen pokaždé, kdy je určení
výherce v jakémkoli ohledu nepředvídatelné a soutěžícím
neovlivnitelné. Při tomto výkladu nicméně snad neexistuje herní
koncept marketingových soutěží, který by prvek náhodnosti
neobsahoval, a tak nespadal pod regulaci loterijního zákona.
Provozovatelé marketingových soutěží by proto měli přistupovat
k těmto soutěžím s maximální opatrností a předem konzultovat
jejich koncepci s finančním úřadem.
Jitka Stránská
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CZ: Žaloba v případě zdánlivých
jednání

DE: Zákon o minimální mzdě napaden u německého ústavního
soudu

V případě zdánlivých jednání, k nimž
se dle zákoníku práce nepřihlíží,
např. ústní výpověď, by žaloba
neměla být podána na určení
neplatnosti, ale na určení, že
pracovní poměr trvá i nadále, nebo
jako žaloba na plnění - přidělování
práce dle pracovní smlouvy. (TJ)

Dopravci z Rakouska, Polska a Maďarska se u německého ústavního
soudu domáhají zrušení těch ustanovení zákona, podle nichž se
minimální mzda (8,50 EUR) uplatní i u zahraničních řidičů, jestliže
k nakládce či vykládce kamionů dojde na území SRN. (KD)

CZ: Chystaná novela zákona
o ochraně spotřebitele
Jedná se o komplexní novelu, která
se dotkne prakticky celého předpisu.
Novela upraví stávající a vymezí
některé nové pojmy (např. pojem
výrobku, obchodní praktiky), dotkne
se povinností při prodeji výrobků,
poskytování služeb a mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů. (LZ)
SK: Pozor na uplynutie prechodnej
doby
30. 6. 2015 uplynie lehota na
zosúladenie zmluvných vzťahov
medzi
prevádzkovateľmi
a
sprostredkovateľmi podľa nového
zákona o ochrane osobných údajov.
(JSap)
CZ: Změna místní příslušnosti
u soudního prodeje zástavy
Od května opět platí pravidlo, dle
kterého se návrh na soudní prodej
nemovité zástavy podává u soudu,
v jehož obvodu se zástava nachází.
(KJ)
CZ: Možnost jednostranné změny
zákaznické smlouvy
Podle vyjádření ČTÚ nebudou
operátoři nadále moci jednostranně
měnit podmínky v zákaznických
smlouvách, aniž by taková změna
byla platně sjednána v souladu
s novým občanským zákoníkem.
(PKon)
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CZ: Způsob výpočtu investice (vnosu) při vypořádání společného
jmění manželů (SJ)
Manžel, který ze svého výlučného majetku něco vynaložil na majetek
v SJ, nemá při vypořádání SJ nárok vůči druhému z manželů, ale
naopak vůči celému majetku v SJ. Pro určení vypořádacího podílu je
proto třeba od hodnoty SJ nejprve odečíst výši vnosu. (DV)
SK: Nový zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
Cieľom zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. 8. 2015 je
predchádzanie závažnym priemyselnym haváriám s nebezpečnými
látkami a obmedzenie ich následkov na zdravie, životné prostredie
a majetok. (MAB)
CZ: Novela zákona o zemědělském půdním fondu
Novela vedena snahou směřovat výstavbu na půdy nižší kvality mění
způsob výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu a zavádí výjimky z plateb odvodů pro dopravní nebo
průmyslové stavby v průmyslových zónách. (LL)
CZ: Promlčení nesplatné pohledávky
Dle nového občanského zákoníku lze, aby se promlčela nesplatná
pohledávka v případě, kdy není dohodnuta lhůta splatnosti a dlužník
tedy musí plnit na výzvu věřitele. Pokud věřitel v promlčecí lhůtě
dlužníka k plnění nevyzve (tj. nezesplatní dluh), promlčí se dluh po
3 letech od jeho vzniku jako nesplatný. (JM)
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SK: Lex Váhostav –
dobrá správa pre
veriteľov?
Narýchlo,
bez
odbornej
diskusie, schválila Národná
rada SR v apríli významné
zmeny
v
oblasti
úpadku
spoločností. Ich plné dôsledky
je možné dnes predvídať len
s ťažkosťami.
Novela, verejnosťou označovaná
ako tzv. „Lex Váhostav“, zavádza
niekoľko
úprav
a
nových
povinností, ktorými sa obmedzuje
poškodzovanie veriteľov. Zároveň
sa
vyvíja
úsilie
sprísniť
zodpovednosť
podnikateľov
novými pokutami, ako i ďalšími
povinnosťami osôb vo funkcii
štatutárneho orgánu v období
hroziaceho úpadku. Nový inštitút
tzv. „krízy spoločnosti“ má za cieľ
obmedziť tunelovanie spoločností
zamedzením niektorých plnení
predovšetkým v prospech osôb
podieľajúcich
sa
riadení
spoločnosti a jej zisku. V oblasti
reštrukturalizácie novela v zásade
zabraňuje profitovaniu úpadcu
krátením pohľadávok veriteľov,
pričom úpadca by sa mal naďalej
podieľať na ich ďalšom uspokojení
zo svojho budúceho zisku i nad
rámec reštrukturalizačného plánu.
Vzhľadom na pomyselnú stratu
„atraktivity
ozdravenia“,
táto
zmena nebude pravdepodobne
verejnosťou prijatá pozitívne. Len
prax ukáže, či v dôsledku
aktuálnych zmien budú úpadcovia
i naďalej motivovaní podstúpiť
uzdravenie, alebo uprednostnia
jednoduchšiu cestu konkurzu.
Eva Pauerová
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Personal
Annamária Tóthová | Partner | Bratislava
Novou partnerkou advokátní kanceláře Dvořák
Hager & Partners se stala Annamária Tóthová,
která předtím působila na pozici vedoucí
advokátky a s advokátní kanceláří Dvořák Hager
& Partners spolupracuje od roku 2006.
Annamária se ve své praxi zaměřuje zejména na
oblast
práva
životního
prostředí,
regulaci
infrastrukturních projektů, nakládání s odpady a obaly, a dále na
oblast stavebního práva a práva nemovitostí, energetického práva a
regulovaných činností.
Katarína Jendželovská | Advokát | Praha
Katarína se ve své praxi zaměřuje především na
bankovnictví
a
finance,
insolvence
a restrukturalizace a smluvní právo. Zkušenosti má
rovněž v oblasti soudních sporů. Předtím působila
jako koncipientka v advokátní kanceláři Dunovská &
partneři. Katarína absolvovala Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně. Studovala rovněž na
univerzitě v Gentu v Belgii.
Eva Pauerová | Advokát | Bratislava
Eva se ve své praxi zaměřuje zejména na obchodní
a insolvenční právo, právo nemovitostí a oblast
poskytování zdravotní péče. Předtím působila
v advokátní kanceláři Noerr a následně jako partner
advokátní kanceláře Senior Consultants. Studovala
na právnické fakultě Panevropské vysoké školy
v Bratislavě.

Erika Ráczová

Mária Sadloňová

Vojtěch Faltus

Koncipient | Praha

Koncipient | Bratislava

Koncipient | Praha

EU: Rozsudek k odebrání řidičských oprávnění jiného státu
Dle rozsudku Evropského soudního dvora není v rozporu se
směrnicí o řidičských průkazech, když v jednom členském státě úřad
odejme řidičské oprávnění vydané jiným členským státem za
porušení předpisů, které dle práva členského státu, který vydal
řidičské oprávnění, není důvodem k jeho odebrání. (AJ)
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EU: Uplatnění pohledávky
zahraničního věřitele v
insolvenčním řízení
Známým zahraničním věřitelům
se sídlem v EU začíná běžet
lhůta
k uplatnění
pohledávky
v insolvenčním řízení teprve poté, co
jim byla od soudu doručena výzva
k takovému uplatnění. (TL)
CZ: Technická novela zákona o
veřejných zakázkách
V březnu nabyla účinnosti novela
zákona o veřejných zakázkách. Mezi
nejvýznamnější
změny
patří
vypuštění povinnosti zrušit zadávací
řízení v případech, kdy zadavatel
obdrží pouze jednu nabídku, nebo
mu k hodnocení zůstane jediná
nabídka. (MR)
SK: Návrh nového Autorského
zákona
Návrh nového Autorského zákona je
reakciou na používanie autorských
diel na internete. Nová úprava má
zabezpečiť autorom efektívnejší
výkon ich práv, ako aj rovnováhu
medzi ochranou práv autorov
a prístupom
používateľov
k autorským dielam. (MSa)
CZ: Změna zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
Nová úprava se dotýká i projektů,
kde již začal proces plánování či
výstavby. Změna zákona odstranila
administrativní zátěž, a to zejména
zvednutím limitů (např. výměry) pro
posuzování jednotlivých projektů.
(MABB)
CZ: Přímé zápisy do obchodního
rejstříku
Od května 2015 je notářům
umožněno provádět přímé zápisy do
obchodního rejstříku. Poplatek za
zápis notářem je nižší než současné
soudní poplatky. (JK)
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SK: Sporný zákon o odpadoch
Sporný zákon nadobudne účinnosť 1. 1. 2016. Očakávajú sa
významné zmeny pri oprávnených organizáciách a kolektívnych
systémoch a v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Kritici sa
obávajú monopolizácie a zdraženia služieb pre podnikateľov
a občanov. (BH)
CZ: Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Od 1. 7. 2015 budou úročeny pouze zůstatky na účtu/účtech klienta
do výše desítinásobku hodnoty jeho členského vkladu u spořitelního
družstva. Výše uvedené pravidlo se do 31. 12. 2017 nevztahuje na
vkladové účty založené do 30. 6. 2015. (JH)
CZ: Platnost dohody o konkurenční doložce
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu nemá nevyloučení určitého
teritoria z působnosti dohody o konkurenční doložce nebo
nevytvoření podrobného katalogu „zakázaných“ činností vliv na
platnost takové dohody. (TM)
SK: Prvé spotrebiteľské rozhodcovské súdy v SR
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní umožnil zriadiť
nový typ rozhodcovských súdov, príslušných výlučne na
rozhodovanie spotrebiteľských sporov. Ministerstvo spravodlivosti
vydalo doteraz 4 licencie. Zoznam je uvedený na stránke
ministerstva. (ZH)
CZ: Novela energetického zákona
Schválená novela nakonec nesnižuje riziko oprav vadných
komponentů solárních elektráren a nadále tak z tohoto důvodu hrozí
riziko ztráty nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. (JŠ)
CZ: Volba práva pro vypořádání pozůstalosti
Od 17. 8. 2015 si občané s obvyklým pobytem v zahraničí a cizí
státní příslušníci s obvyklým pobytem v ČR, resp. SR, budou moci
zvolit, zda bude veškerá jejich pozůstalost vypořádána dle práva
státu jejich obvyklého pobytu anebo podle práva státu, jehož jsou
příslušníky. (MG)
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