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BREXIT – Check it!
SK: Zástupca
v pracovnom
práve
CZ: Nepříčetnost
zaměstnance
EU: Komise vs.
Google

Dňa 23. 6. 2016 hlasovalo Spojené kráľovstvo (UK) za BREXIT.
Momentálne nie je jasné, či, kedy a v akej forme skutočne k BREXITu
dôjde. Možnosti siahajú od samostatne stojaceho tretieho štátu až po
zachovanie úzkej spolupráce, napr. prostredníctvom európskeho
hospodárskeho priestoru, v ktorom ostane európske právo v mnohých
oblastiach záväzné. Z uvedeného dôvodu je potrebné skontrolovať si
svoje zmluvné dokumenty a pripraviť ich na jednotlivé možnosti. Pri
dodávateľských zmluvách je potrebné myslieť na prípadné clá a ujasniť
situáciu, kto ich bude v budúcnosti znášať. Pri dlhodobých montážnych
zmluvách je potrebné myslieť na skutočnosť, že zamestnancov
vysielaných zo štátov EÚ už nebude možné v UK angažovať.
V súčasnosti nie je jasné, či „európske“ patenty, ochranné známky
a vzory budú v UK chránené. V prípade, ak bola dohodnutá príslušnosť
súdu v UK, hrozí v budúcnosti riziko neuznania vykonateľnosti súdneho
rozhodnutia. Zoznam bodov, ktoré je zo strany spoločností potrebné
zvážiť, by bolo možné rozviesť ešte na niekoľkých stranách. V prípade
potreby poradenstva v problematike BREXITu sme Vám radi k dispozícii.
Bernhard Hager
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SK: Ústavný súd SR otvára
Pandorinu skrinku
Ústavný súd SR sa inšpiroval
judikatúrou českého Ústavného
súdu
a
vydal
prelomové
rozhodnutie, podľa ktorého je pri
posudzovaní platnosti nadobudnutia
vlastníckeho práva od nevlastníka
potrebné zohľadniť dobromyseľnosť
nadobúdateľa. Ústavný súd tým
pripúšťa, že vlastnícke právo
k nehnuteľnosti možno nadobudnúť
aj od nevlastníka. (MS)
EU: Komplexní reforma
evropského práva na ochranu
osobních údajů
Dne 4. 5. 2016 bylo zveřejněno
finální znění nového Obecného
nařízení EU o ochraně osobních
údajů č. 2016/679, které s účinností
od
24. 5. 2018
přinese
zcela
zásadní změny v evropské i české
regulaci ochrany osobních údajů.
(RM)
CZ: I na příloze ke smlouvě
o převodu podílu musí být úředně
ověřené podpisy
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí
dovodil, že je-li dohoda o ceně či
způsobu jejího určení obsažena
v příloze ke smlouvě o převodu
podílu, dopadají na tuto přílohu jako
součást smlouvy požadavky kladené
na formu smlouvy o převodu podílu,
a příloha tudíž musí být sjednána
písemně s úředně ověřenými
podpisy. (MG)
CZ: Směnky a rozhodčí řízení
V případě, kdy nabyvatel směnky
není právním nástupcem předchozího majitele směnky, neváže ho
ani rozhodčí smlouva uzavřená
předchozím majitelem směnky. (JK)
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SK: Zástupca v pracovnom práve
Kto u Vás podpisuje pracovnoprávne dokumenty? V dobe
medzinárodných spoločností a ich personálnych oddelení,
v dobe vyťažených manažérov, ktorí sa potrebujú nechať
zastúpiť, je prekvapujúcim formalistické rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR.
Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí vyslovil, že úprava
zastúpenia zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch v § 9
Zákonníka práce je úplná a preto nie je možné udeliť tretej osobe
stojacej mimo spoločnosti (napr. HR pracovníkovi matky)
splnomocnenie podľa Občianskeho zákonníka. Súd zároveň vylúčil
aj zastu-povanie zamestnávateľa prokuristom.
Podľa § 1 ods. 4 Zákonníka práce, ak Zákonník práce neustanoví
vo svojej prvej časti inak, vzťahujú sa na právne vzťahy medzi
zamestnávateľom a zamestnancom všeobecné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
Prvá časť Zákonníka práce upravuje v § 9 konanie v mene
zamestnávateľa. Za zamestnávateľa podľa tohto ustanovenia
zjednodušene koná štatutárny orgán alebo poverení zamestnanci.
Doterajšia prax jednoznačne vychádzala z možnosti splnomocnenia osoby stojacej mimo spoločnosti. S týmto striktným
rozhodnutím súdu síce nemôžeme súhlasiť, ale najmä pri výpovedi
z dôvodu právnej istoty odporúčame podpisovať výpovede
štatutárnym orgánom alebo povereným zamestnancom.
Jana Sapáková

SK: Nový zákon o vyvlastnení účinný od 1. 7. 2016
Nová právna úprava prináša v ucelenej forme komplexnú reguláciu
podmienok odňatia alebo obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vyvlastnením prostredníctvom zákona č. 282/2015 Z.z.
(MAB)
SK: 2. kolo dotácií na zatepľovanie rodinných domov
Slovensko spustilo 2. kolo poskytovania dotácií na zatepľovanie
rodinných domov. Prihlásiť sa možno od 9. 6. do 6. 7., resp. do
naplnenia počtu 500 elektronicky zaevidovaných žiadostí. (NJ)
CZ: Rodinná ústava
České rodinné firmy začínají zavádět rodinné ústavy, které jsou
jedním z podstatných prvků pro budování úspěšných rodinných firem
a shrnují základní pravidla fungování rodiny jako vlastníka, včetně
zakotvení základních hodnot, rodinných orgánů a pravidel
komunikace. (SS)
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SK: Ústavný súd SR rozhodol
o protiústavnosti rozširovania
záväznosti kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa
Ustanovenia zákona č. 2/1991 Zb.
O kolektívnom vyjednávaní týkajúce
sa
rozširovania
záväznosti
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
sú podľa Ústavného súdu v rozpore
s Ústavou SR, dňa 30. 5. 2016 tieto
ustanovenia stratili účinnosť. (PŠM)
CZ: Rozhodnutí NSS
k švarcsystému
Činnosti obojetné povahy (např.
účetní, kadeřnice) lze vykonávat
v pracovněprávním vztahu i jako
OSVČ. Daňová optimalizace je
legitimním důvodem, aby podnikatel
takové činnosti zajistil pomocí
obchodních smluv s nepoměrně
slabšími smluvními partnery. (JKol)
CZ: Daňová penále mají povahu
trestu
Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 Afs 210/2014 má
penále podle § 251 daňového řádu
povahu trestu. V trestním řízení je
v této souvislosti proto nutné
respektovat zásadu „ne bis in idem“,
tedy nebýt dvakrát souzen a trestán
za tentýž čin. (PP)
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Personal
Lucia Luptáková | advokátka | Praha
1. 6. 2016 se advokátkou advokátní kanceláře
Dvořák Hager & Partners v Praze stala Lucia
Luptáková. Lucia spolupracuje s naší kanceláří od
roku 2014 a v dubnu letošního roku úspěšně
složila advokátní zkoušku. Lucia se ve své praxi
věnuje zejména právu obchodních společností
a oblasti
závazkových
vztahů.
Vystudovala
Právnickou fakultu UK v Praze a Fakultu
mezinárodních vztahů VŠE v Praze.
EU: Komise vs. Google
Evropská komise oznámila v dubnu 2016 společnosti Google své
stanovisko, podle něhož Google zneužívá svého dominantního
postavení. Komisi se nelíbí, že vyhledávač Google Search je
přeinstalován a nastaven jako výchozí / výhradní a že konkurenční
vyhledávače nemají kvůli praktikám Googlu možnost vstoupit na trh.
Komise případ nadále vyšetřuje. (MABB)
CZ: Návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb
Ústavnímu soudu byl předložen návrh opozičních poslanců na
zrušení zákona o evidenci tržeb. Dle návrhu nebyl při přijímání
tohoto zákona dodržen řádný legislativní postup a zákon navíc
nepřiměřeně zasahuje do práva na podnikání, vlastnictví a ochranu
soukromí. (KJ)
CZ: Působnost rozhodčí doložky
Vztahuje-li se rozhodčí doložka na všechny spory v souvislosti se
smluvním vztahem, použije se i na spor o náhradu škody vzniklý po
skončení tohoto smluvního vztahu (viz usnesení Nejvyššího soudu,
sp. zn. 25 Cdo 4840/2014). (TM)

CZ: Nepříčetnost zaměstnance
U výpovědi podle § 52 písm. g)
zákoníku práce je potřeba prokázat,
že k porušení povinnosti došlo
zaviněným jednáním zaměstnance.
V případě nepříčetnosti zaměstnance,
který
nebyl
schopen
ovládnout své jednání a posoudit
jeho následky, není podmínka
zavinění splněna. (TJ)
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CZ: Nový zákon o hazardních hrách
Nová loterijní legislativa omezuje provozování technické hry (hracích
přístrojů) na kasina a herny a současně vyžaduje registraci hráčů.
Nově také umožňuje a reguluje provozování hazardních her
prostřednictvím internetu. Účinnosti nabývá 1. 1. 2017. (SD)
EU: ESD rozsudkem C – 345/14 posiloval práva klíčových
nájemníků v obchodních centrech
Skutečnost, že smlouva o pronájmu obchodních prostor
v obchodním centru obsahuje doložku přiznávající nájemci právo
bránit pronajímateli, aby v tomto obchodním centru pronajal
obchodní prostory dalším nájemcům, neznamená, že účelem
uvedené smlouvy je omezit hospodářskou soutěž. (AJ)
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CZ: Práce na zkoušku je možná

EU: Zákaz islámských šátků na pracovišti

Nejvyšší správní soud ČR potvrdil
(4 Ads 27/2016),
že
práci
na
zkoušku lze akceptovat např.
v rámci výběrového řízení, musí se
však jednat o časově omezenou
zkoušku, jejímž cílem je jen zjištění
pracovních schopností uchazeče
o zaměstnání, nikoli zajištění běžné
činnosti. (VO)

Podle stanoviska generálního advokáta nebrání evropské právo
zaměstnavateli zakázat nošení islámských šátků na pracovišti. Musí
se ale jednat o součást zákazu všech náboženských symbolů
zaměstnavatelem směřující k náboženské neutralitě firmy. (TP)

CZ: Daňová konzultace trestným
činem?
Obavy vyvolává opětovné zavedení
trestnosti přípravy trestného činu
zkrácení daně od 1. 7. 2016, a to
z důvodu nejasné hranice mezi
daňovou optimalizací a trestnou
činností. (KD)
SK: Staré pneumatiky je možné
bezplatne vrátiť v autoservise
Podľa nového zákona o odpadoch je
osoba, ktorá poskytuje pneumatiky
samostatne alebo ako súčasť
servisu,
povinná
zabezpečiť
bezplatný zber odpadových pneumatík. Táto povinnosť sa vzťahuje aj
na
servisy,
ktoré
vymieňajú
pneumatiky bez ich predaja. (KL)
CZ: Od 1. 10. 2016 centrální
evidence přestupků
Evidence
by
měla
napomoci
zohlednění předchozí přestupkové
činnosti osob při ukládání dalších
trestů. Prozatím bude obsahovat
omezený počet přestupků, údaje do
ní budou zapisovány správním
orgánem,
který
o
přestupku
rozhodoval
v
prvním
stupni,
obecním úřadem nebo městskou
policií. (LKu)
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EÚ: Odmena obchodného zástupcu
Podľa ESD zákazníci získaní obchodným zástupcom sú novými
zákazníkmi, aj keď už mali so zastúpeným obchodný vzťah k inému
tovaru, ak predaj ďalšieho tovaru obchodným zástupcom vyžaduje
vytvorenie osobitného obchodného vzťahu. Za nových zákazníkov
prináleží zástupcovi odmena. (AT)
CZ: Novela zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Novela s účinností od 1. 5. 2016 mj. zavádí vyšší nároky na
kvalifikaci odborně způsobilé osoby a koordinátora BOZP a pravidlo,
že koordinátorem BOZP na staveništi nemůže být zhotovitel, jeho
zaměstnanec nebo jiná osoba, která odborně vede realizaci stavby.
(JV)
SK: Od 1. 7. 2016 bude v SR naplno fungovať centrálny register
exekúcií
Register bude dostupný na webovej stránke Slovenskej komory
exekútorov. Budú v ňom evidované detaily ohľadom prebiehajúcich
exekúcií. Exektútori sú povinní dopĺňať údaje o nových exekúciách
do 7 dní. (ZH)
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