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Optimizmus
CZ: Jak (správně) zveřejňovat
návrhy a protinávrhy akcionářů
podané před konáním valné
hromady

Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné
pozitívnych hospodárskych prognóz ohľadom Slovenska a Českej
republiky. Podnikatelia však naďalej kritizujú byrokraciu a korupciu.
Ak si prečítate súčasný DHP Newsletter, nadobudnete
pravdepodobne dojem, že jadro podnikateľskej činnosti spočíva vo
vyhýbaní sa nástrahám úradov a súdov.

SK: Hlavné zmeny, ktoré prináša
rekodifikácia Občianskeho
súdneho poriadku

Za zmienku pritom stojí predovšetkým povinnosť slovenských
prevádzkovateľov zariadení na výrobu obnoviteľných zdrojov
energie ohlásiť do 15. 8. 2015 predpokladané množstvo dodanej
elektriny v roku 2016, v opačnom prípade stratia príslušné
zariadenia nárok na podporu formou pevnej ceny elektriny v roku
2016. Žiaľ, pokiaľ chcete ťažiť z priaznivého hospodárskeho
vývoja, nezostáva než sa vyrovnať so všetkými pravidlami
a rovnako s praxou úradov a súdov.

EU: Rozsudek Soudního dvora
EU ohledně označení potravin

Bernhard Hager
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SK: Aplikácia uľahčí vyhľadávanie
informácií z katastra
Úrad
geodézie,
kartografie
a katastra
predstavil
aplikáciu
Mapka,
ktorá
zjednoduší
vyhľadávanie informácií z katastra
(vlastník pozemku, spoluvlastnícke
podiely, výmera, druh pozemku
a pod.). (MAB)
CZ: Úplné znění technických
norem ve stavebnictví musí být
poskytnuto bezplatně
Nejvyšší správní soud potvrdil, že
technické normy, které jsou podle
stavebního zákona závazné, musí
být
zpřístupněny
bezplatně
a veřejně. Za poskytnutí ostatních
technických norem, pro které není
stanoven bezplatný režim, lze
požadovat úhradu. (KD)
EÚ: Tvar figúrok lego ako
ochranná známka
Súdny dvor EÚ potvrdil rozhodnutie
o zápise tvaru figúrok lego ako
ochrannej známky. Zamietol tým
námietku žalobcu, že tvar figúrok
vyplýva z ich samotnej povahy
a teda
nemôže
predstavovať
ochrannú známku. (MAB)
CZ: Jednodušší zápis počtu
jednatelů do obchodního rejstříku
Nejvyšší soud konstatoval (viz
usnesení
sp.
zn.
29
Cdo
5347/2014), že k zápisu počtu
jednatelů do obchodního rejstříku
není třeba změna společenské
smlouvy ve formě notářského
zápisu, jelikož nejde o změnu jejího
obsahu. (VF)
CZ: Velký pátek svátkem?
Vláda podpořila návrh zákona, aby
se Velký pátek stal oficiálním
svátkem. (TP)
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CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy
a protinávrhy akcionářů podané před
konáním valné hromady
Na tuto otázku nedává jednoznačnou odpověď ani samotný
zákon o obchodních korporacích, ani odborná literatura a zatím
ani žádné soudní rozhodnutí. Proto pokud Vaše společnost
odeslala pozvánky na valnou hromadu a následně obdržela
od akcionáře
návrh
nebo
protinávrh
k
záležitostem
projednávaným na valné hromadě, doporučujeme postupovat
následujícím způsobem:
(1) Návrhy akcionářů doručené společnosti v přiměřené lhůtě před
konáním valné hromady, je představenstvo povinno uveřejnit
nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady způsobem
stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
(2) Pokud byl (proti)návrh akcionáře doručen společnosti
s dostatečným předstihem, je představenstvo povinno přijmout
k návrhu stanovisko a návrh spolu s tímto stanoviskem oznámit
akcionářům způsobem pro svolání valné hromady. Předpokladem
však je doručení návrhu s takovým předstihem, aby bylo možné
představenstvo k projednání návrhu řádně svolat (tj. způsobem a ve
lhůtě stanovené stanovami či zákonem) a doručit návrh včetně
stanoviska akcionářům, to vše ještě před konáním valné hromady.
Má-li protinávrh více než 100 slov, akcionářům se oznámí pouze jeho
podstata spolu se stanoviskem představenstva, celý text protinávrhu
postačí uveřejnit na internetových stránkách společnosti.
(3) Otázkou zůstává, jak, resp. zda vůbec zveřejňovat (proti)návrh,
který je společnosti doručen těsně před konáním valné hromady
(méně než 5 dní). Dle zákona se zdá, že takové návrhy, zejména
pokud již obsahují i konkrétní text návrhu usnesení valné hromady,
musejí být bez zbytečného odkladu vždy zveřejněny na internetu.
Pokud se však jedná o návrh, který není zcela konkrétní, pak bude
patrně na pečlivém uvážení představenstva, zda takový návrh
zveřejní či nikoli.
Bez ohledu na okamžik doručení (proti)návrhu, jeho obsah či
formu se přikláníme k tomu, aby společnost (proti)návrh
uveřejnila na svých internetových stránkách vždy a co nejdříve.
Nesplnění těchto povinností může v krajních případech vést až
k neplatnosti usnesení valné hromady. Kterýkoliv akcionář je totiž
oprávněn vznést proti usnesení valné hromady v jejím průběhu
protest a namítat porušení povinnosti uveřejnit (proti)návrh. Ve lhůtě
3 měsíců pak může akcionář podat soudu návrh na zneplatnění
napadeného usnesení.
Dominika Veselá, Lucia Luptáková
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SK: OZE: Oznamovacia povinnosť
k 15. 8. 2015
Výrobcovia elektriny z obnoviteľných
zdrojov musia pred 15. 8. 2015
oznámiť distribučným spoločnostiam
a URSO uplatnenie si podpory na
2016 a zároveň poskytnúť odhad
očakávaného množstva vyrobenej
elektriny. Oznámenie musí byť
distribučnej spoločnosti doručené
najneskôr
15. 8. 2015,
poštová
pečiatka nestačí (!). Ak bude
oznámenie uskutočnené po termíne,
stráca zariadenie nárok na pevnú
cenu elektriny pre celý rok 2016.
(BEH)
CZ: Změny týkající se EIA
Nově platí, že výsledné stanovisko
EIA je závazné. To znamená, že
v navazujících řízeních se úřady
budou muset stanoviskem řídit při
svých rozhodnutích. Zároveň bude
možné požádat o jeho přezkum
v odvolacím řízení. (JH)
SK: Aj príslušenstvo musí byť
v notárskej zápisnici (exekučnom
titule) presne vymedzené
Ak má byť notárska zápisnica
vykonateľná v celom rozsahu, musí
v nej byť dostatočne určito
vymedzené aj príslušenstvo, nielen
istina. (ZH)
CZ: K příslušnosti soudů ohledně
jmenování znalce ve věcech
přeměn korporací
Rozhodnutím Nejvyššího soudu
(Cpjn 201/2014) bylo vyjasněno,
jakým soudům adresovat návrhy na
jmenování znalce ve věcech přeměn
korporací. Příslušnými soudy jsou
krajské soudy, neboť přeměna
společností
je
řízením
ve
statusových věcech právnických
osob. (OH)
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CZ: Odvody z odstupného
Odstupné při skončení pracovního poměru z důvodů dle § 52 písm. a)
až d) zákoníku práce se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro
odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Neplatí se tedy
z něho pojistné, ani pokud je poskytnuto ve vyšší částce, než je jeho
minimální zákonná výše. (TJ)
SK: Investičné certifikáty v novom režime
Novela zákona o cenných papieroch priniesla podstatné zmeny
v oblasti úpravy investičných certifikátov. Napr. ich po novom môžu
vydávať aj niektorí obchodníci s cennými papiermi. (ZH)
CZ: Chystá se zavedení místní příslušnosti exekutorů
Poslanecké sněmovně byla předložena novela procesních předpisů,
dle které exekuci nebude vést exekutor určený věřitelem, ale ten,
kterého určí soud dle bydliště dlužníka ze seznamu exekutorů
vedeného pro každý krajský soud. (KJ)
SK: Nová podmienka účasti na verejnom obstarávaní
Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa s účinnosťou od
29. 4. 2015 zaviedla nová podmienka účasti na verejnom obstarávaní.
Zúčastniť sa môže len subjekt, ktorý nie je „v reštrukturalizácii“.(NJ)
EU: Rozsudek Soudního dvora EU ohledně označení potravin
Označení výrobku nesmí vyvolávat klamný dojem, že je v něm
přítomna určitá složka, kterou potravina ve skutečnosti neobsahuje.
Ani uvedení úplného složení nemusí mylný dojem spotřebitele
napravit. (JKol)
CZ: Dědické nástupnictví
Nový občanský zákoník podstatně změnil pravidla pro dědění včetně
závětí. Jestliže tedy sepisujete závěť, upravte i případ, kdo bude
dědit, jestliže náhodou v závěti uvedený dědic zemře dříve. Už totiž
neplatí, že do dědické pozice zemřelého dědice automaticky nastupují
jeho potomci. (SS)
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Eva Ruhswurmová
PSL | Praha
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SK: Hlavné zmeny, ktoré prináša
rekodifikácia Občianskeho súdneho
poriadku
Dlho pripravovanou rekodifikáciou Občianskeho súdneho
poriadku vzniknú od júla 2016 tri nové kódexy civilného
procesného práva - Civilný sporový poriadok, Civilný
mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Eva spolupracuje s advokátní
kanceláří Dvořák Hager & Partners
jako professional support lawyer.
Eva absolvovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Kromě češtiny
hovoří plynně anglicky.

Katarína Liebscherová
Koncipientka | Bratislava

Popri všeobecnej úprave sa v prípade nesporových konaní
a správneho súdnictva uplatnia určité odlišnosti. S cieľom
všeobecného zrýchlenia súdnych konaní sa zavádzajú prísnejšie
požiadavky na účastníkov konania, ktorí môžu v dôsledku svojej
nečinnosti stratiť možnosť vykonať určitý úkon, alebo navrhnúť ďalší
dôkaz. Na strane druhej, súdu odpadnú určité povinnosti napríklad pri
poučení účastníkov zastúpených advokátmi. Ďalej sa zavádza tzv.
predbežné prejednanie sporu, v rámci ktorého sám súd určí, ktoré
z tvrdení považuje za právne významné a vyžadujú ďalšie
dokazovanie.
S určitými odchýlkami budú upravené mimosporové konania, ktorými
sú najmä konania v manželských, rodičovských, dedičských alebo
statusových otázkach. V konaniach v rámci správneho súdnictva, teda
v konaniach týkajúcich sa úradných postupov, sa mimo iného posilnia
možnosti verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia,
v niektorých prípadoch i keď sa navrhovateľ nezúčastnil pôvodného
„úradného“ konania.
Eva Pauerová

CZ: Účinky zúžení společného jmění manželů
Od 1. 7. 2015 je vyloučení majetku ze společného jmění manželů
účinné vůči třetím osobám v případě zapsání této skutečnosti do
Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. (JK)
Katarína vystudovala Právnickou
fakultu Univerzity Komenského
v Bratislavě. Kromě slovenštiny
hovoří plynně německy a anglicky.
--SK: Výzva Ministerstva práce
Zamestnávatelia
môžu
žiadať
o príspevky na flexibilné pracovné
miesta pre uchádzačov s deťmi do
10 rokov, resp. zamestnancov, ktorí
sa vracajú do práce po rodičovskej
dovolenke
a
majú
záujem
o flexibilnú formu práce. (JS)
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CZ: Limitace odmítnutí šikanózního insolvenčního návrhu
Podle Nejvyššího soudu není možné odmítnout insolvenční návrh pro
šikanóznost, pokud by ji bylo nutné prokázat. Šikanóznost musí být
zřejmá už ze samotného návrhu, a ne až např. z vyjádření dlužníka.
V tom případě by návrh měl být zamítnut, což však trvá nepoměrně
déle. (JM)
CZ: Vaše odpovědnost za hrubé chování zaměstnance
Pokud někdo urazí jiného člověka či jinak zasáhne do jeho osobnosti
při činnosti, kterou vykonává pro Vás, odpovědnými za tento zásah
budete Vy. Je proto třeba dobře nastavit pravidla vzájemného vztahu
s Vašimi zaměstnanci a ostatními pracovníky. (TL)
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CZ: Novela zákoníku práce

CZ: Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek naráží na odpor

Poslanecká sněmovna schválila
a předala
do
Senátu
novelu
zákoníku práce. Novela zavádí
obecnou možnost ukončení dohod
o práci konané mimo pracovní
poměr a mění úpravu náhrady škody
v pracovním právu s ohledem na
principy a terminologii občanského
zákoníku. (VO)

K návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, který má nahradit
stávající zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon, bylo
vzneseno na 3000 připomínek. (MR)

CZ: Zaměstnanci si mohou
nahrávat nadřízené
V průlomovém rozhodnutí Ústavní
soud rozhodl, že zaměstnanci mají
právo si skrytě nahrávat rozhovory
s nadřízenými. Tyto nahrávky pak
může zaměstnanec použít u soudu
proti zaměstnavateli. (TP)
SK: Zmena pri nadobúdaní
poľnohospodárskej pôdy
Od 1. 7. 2015 podlieha aj výmena
poľnohospodárskej pôdy za iné
druhy pozemkov alebo komodít
obmedzeniam pre nadobúdanie
poľnohospodárskej pôdy. (AT)
CZ: Oprávněnost školky odmítnout
dítě, které není oočkované
Ústavní soud potvrdil oprávněnost
podmínit přijetí dítěte do mateřské
školky očkováním. Dle soudu je
očkování aktem solidarity, který
nabývá na významu s rostoucím
množstvím
neočkovaných
dětí
v kolektivu. (JS)
EU: Volný pohyb služeb a herní
průmysl.
Soudní dvůr EU rozhodl, že
legislativa
(v
tomto
případě
maďarská), která významně zvyšuje
daňové
zatížení
a
zakazuje
provozování hracích automatů mimo
kasina, může být v rozporu se
zásadou volného pohybu služeb.
(SD)
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CZ: Rozhodnutí per rollam
Podle rejstříkových soudů není možné udělit souhlas se zastavením
podílů ani s jejich převodem na osobu, která není společníkem, na
základě rozhodnutí společníků ve formě per rollam. Soudy vyžadují
o takovém rozhodnutí osvědčující notářský zápis. (JŠ)
SK: Zaistenie bezpečnosti pri stavebných prácach
Novela vyhlášky č. 147/2013 Z.z. upravuje nové požiadavky na
evakuáciu osôb po páde z výšky alebo do hĺbky. Spôsob evakuácie
a prostriedky musia byť upravené v technologickom postupe
stavebných prác. (JS)
CZ: Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele
Návrh uceleně upravuje poskytování a zprostředkování pro celý
segment retailových úvěrů. Zákonem dojde k implementaci směrnice
2014/17/EU o hypotečních úvěrech. Cílem je mj. sjednocení úpravy
úvěrů pro spotřebitele (spotř. a hypot.) a konsolidace úpravy
distribuce na finančním trhu. (LZ)
SK: Návrh nového stavebného zákona v parlamente
Návrh nového stavebného zákona bol predložený Národnej rade SR
a nachádza sa v I. čítaní. Jeho cieľom je predovšetkým vytvorenie
podmienok pre skvalitnenie, zrýchlenie a zvýšenie efektívnosti
výstavby. (MSa)
CZ: Trestnost přípravy u majetkových trestných činů
Prezident podepsal novelu trestního zákoníku. S účinností od
1. 9. 2015 tak bude u trestných činů legalizace výnosů z trestné
činnosti a podílnictví trestná i jejich příprava. Novela rovněž výslovně
zakazuje podporu teroristických skupin. (MŠ)
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