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Jarné prebudenie

CZ: Pracovní cesty
agenturních zaměstnanců

Z dlhého „zimného spánku“ nás prebúdzajú nie len lúče jarného
slnka, ale aj rôzne kauzy, dianie na medzinárodnej politickej scéne
a nové predpisy a povinnosti. Na Slovenku vydáva regulačný úrad
minimálne diskutabilné, ak nie protiústavné cenové rozhodnutia,
čomu predchádzalo odstúpenie z funkcie dlhoročného predsedu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Jeho nástupca zatiaľ nie je
známy.

SK: Obmedzenie pri kúpe
pozemkov

V polovici marca britská kráľovná Alžbeta II. svojim podpisom
umožnila Británii začať formálne rokovať o odchode z EÚ. Aký
priebeh rokovaní a hlavne ich výsledok nás čaká, je nejasné.

EU: Nejdůležitější změny,
které přinese nařízení EU
o ochraně osobních údajů

Napriek tomu, že prvé mesiace tohto roka boli turbulentné, verím,
že tie ďalšie prinesú viac odpovedí ako otázok. Pri tom všetkom
netreba zabúdať na povinnosti ako aktiváciu elektronických
schránok právnických osôb alebo registráciu v Registri partnerov
verejného sektora. Ďalšie povinnosti a zmeny, ktoré Vás čakajú,
nájdete v tomto Newslettri.
Annamária Tóthová
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CZ: Pracovní cesty agenturních
zaměstnanců
Na agenturní zaměstnance se také
v plné míře vztahuje příslušné
ustanovení zákona o pracovních
cestách. Cesta ze sjednaného
místa
výkonu
práce
(sídla
agentury) do odlišného místa
výkonu práce u uživatele je
pracovní cestou. (TJ)
EU: Další rána pro prodejce
padělků
Soudní dvůr EU se postavil za
majitele práv duševního vlastnictví,
když konstatoval, že se tito mohou
domáhat svých práv nejen vůči
porušovatelům, ale i proti těm,
kteří
porušovatelům
poskytují
prodejní místa, jako např. pronajímatelé tržnic. (PKr)
CZ: Novela zákona o registru
smluv
Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR schválila novelu zákona o registru smluv, dle které společnosti
s majetkovou účastí státu, kraje či
obce již nebudou muset zveřejňovat uzavřené smlouvy ve
veřejně přístupném registru smluv.
(TL)
CZ: Nepředání dokladů
stanovených v kupní smlouvě
Prodávající není s dodáním zboží
v prodlení i přesto, že kupujícímu
nedodá zboží bez vad (bez
dokumentů stanovených v kupní
smlouvě). Přijme-li kupující vadné
plnění, musí vady zboží náležitě
vytknout a uplatnit vůči prodávajícímu práva z odpovědnosti za
vady. (PKc)
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EU: Nejdůležitější změny, které přinese
nařízení EU o ochraně osobních údajů
Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti nařízení EU o ochraně
osobních údajů (GDPR), které přinese řadu změn a nových
povinností pro společnosti a státní orgány, které zpracovávají
data fyzických osob.
GDPR zpřísní stávající regulaci. Společnosti budou povinny
minimalizovat objem uchovávaných osobních údajů tím, že budou
průběžně mazána data týkající se subjektu (např. data, která již
nejsou nezbytně nutná a pro která již neplatí souhlas subjektu se
zpracováním). Subjekt údajů získá několik nových práv, zejména
právo na přenositelnost údajů a tzv. právo být zapomenut (tj. právo
subjektu údaje na výmaz údajů). V případě úniku dat je nově
stanovena lhůta 72 hodin od zjištění úniku, dokdy musí společnost
tento únik nahlásit dozorujícímu orgánu, ve vybraných případech
musí být informován i subjekt údajů.
GDPR také výslovně stanoví, že osobním údajem může napříště
být také síťový indikátor, např. cookies. Dále GDPR ukládá
povinnost zřídit novou pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních
údajů.
Subjekty, na které se regulace vztahuje, mohou za porušení svých
povinností čelit pokutám ve výši až 4 % celosvětového obratu své
skupiny či 20 mil. EUR.
Lukáš Zahrádka

CZ: Námitka neplatnosti postoupení pohledávky
Dlužník nemá vůči novému věřiteli (postupníku) ve sporu o úhradu
pohledávky k dispozici obranu založenou na námitce neplatnosti
smlouvy o postoupení pohledávky, pokud původní věřitel
(postupitel) oznámil dlužníku, že pohledávku novému věřiteli
(postupníkovi) postoupil. (JK)
SK: Prepojenie Obchodného registra SR s inými registrami a
evidenciami
Vláda predložila do parlamentu návrh zákona, ktorého cieľom je
zavedenie systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných
registrov a registrov spoločností v rámci SR aj EÚ na základe
Smernice 2012/17/EÚ. (SL)
CZ: Blokování nelegálního hazardu na internetu není
protiústavní
Ústavní soud potvrdil, že povinnost poskytovatelů připojení
k internetu v ČR blokovat přístup k internetovým stránkám
s nepovolenými hazardními hrami je v souladu s Ústavou. Tuto
povinnost mají poskytovatelé internetu od 1. 1. 2017. (DV)
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EÚ: Súdny dvor EÚ k osobným
údajom
Súdny dvor EÚ vo veciach C203/15 a C-698/15 rozhodol, že
všeobecné a nediferencované
uchovávanie osobných údajov na
účely boja proti trestnej činnosti je
v rozpore s právnym poriadkom
EÚ. (MSA)
CZ: Zřízení nezbytné cesty
Dle Nejvyššího soudu soudy musí
před zřízením nezbytné cesty
posoudit, zdali je skutečně nutné
nezbytnou cestu zřídit, nebo zda
existuje jiné řešení, které bude
méně
invazivní
ve
vztahu
k vlastníku pozemku. V případě
septiku, jenž nevyžaduje každodenní údržbu, taková nezbytnost
není dána. (JV)
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Personal
Klára Udvaros | Advokátka | Praha
3. 4. 2017 posiluje naši kancelář v Praze Klára
Udvaros. Předtím dlouhodobě působila jako
advokátka v advokátní kanceláři Balcar, Polanský &
Spol.
Klára se ve své praxi věnuje zejména oblastem
civilního (obchodního a občanského) smluvního práva a sporné
agendě, nemovitostem a právu obchodních společností včetně
M&A.
Klára Udvaros absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.
Paulína Macháčová
Koncipientka | Praha

Eliška Cisáriková
Koncipientka | Bratislava

EÚ: Cena hovoru popredajného
servisu nemôže presiahnuť cenu
za štandardný hovor
Súdny dvor EÚ rozhodol, že cena
hovoru týkajúceho sa uzatvorenej
zmluvy na servisnú telefónnu linku
nemôže presiahnuť cenu na
štandardné číslo pevnej alebo
mobilnej siete. (MAB)

Mark your diary
Po úspěšných dvou ročnících Vás letos opět zveme na
charitativní běh

RUN AND HELP

SK: Zmena v úprave centrálnych
depozitárov
Novela
zákona
o
cenných
papieroch vypúšťa v národnej
úprave centrálnych depozitárov
duplicitnú úpravu s priamo vykonateľným nariadením EÚ. (TRU)
CZ: Nejvyšší soud k omezení
trestní odpovědnosti právnických
osob
Za přičitatelné právnické osobě
nelze považovat případy, kdy
jednající osoba spáchá protiprávní
čin sice fakticky jménem právnické
osoby nebo v rámci její činnosti,
ale takový čin je spáchán na úkor
této právnické osoby. (MABB)
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Datum:

21. 4. 2017
Vybíháme v 15 hodin od AK Dvořák Hager &
Partners, Pobřežní 394/12, Praha 8

Trasa:

2 km až půlmaraton

Registrace: renata.vrzakova@dhplegal.com
Občerstvení po závodě je zajištěno.
Běžci přispívají za každý uběhnutý kilometr 25 Kč, naše kancelář
přidá jednou tolik.
Přidejte se k nám a podpořme společně dobrou věc!
Všichni jste srdečně zváni!
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CZ: Odpovědnost za škodu při
porušení BOZP předpisů
Porušení
BOZP
předpisů
zaměstnavatelem (např. neseznámení zaměstnance s kategorizací jeho práce) může mít dle
Nejvyššího soudu za následek
odpovědnost zaměstnavatele za
škodu vzniklou zaměstnanci, i
když nepůjde o nemoc z provolání
nebo pracovní úraz. (RM)
EU: Vyplatí se odmítnout
narovnání s Komisí?
Soudní dvůr EU potvrdil uložení
pokuty 60 mil. EUR skupině
Roullier za účast na kartelové
dohodě. Komise není v řádném
řízení vázána výší pokuty sdělené
v řízení o narovnání (41-44 mil.
EUR), tudíž se Roullier nemůže
spoléhat na ochranu legitimního
očekávání. (PM)
CZ: Informování zákazníků
o natáčení jen obrázkem kamery
je nedostatečné
Nejvyšší správní soud rozhodl, že
zákazníci musí být v případě
natáčení v provozovně informováni
alespoň to tom, kdo kamerový
systém provozuje a kde mohou
získat podrobnější informace. (TP)
SK: Obmedzenie pri kúpe
pozemkov
Parlament v prvom čítaní potvrdil
nové ustanovenie ústavy na
ochranu pôdy a možnosti obmedzenia nadobudnutia slovenských pozemkov. (BEH)
CZ: Povinné zastoupení při
oddlužení
Nově musí být návrh na povolení
oddlužení za dlužníka sepsán a
podán, až na výjimky, advokátem,
notářem, soudním exekutorem,
insolvenčním správcem anebo
právnickou osobou akreditovanou
Ministerstvem spravedlnosti. (ER)
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CZ: Vypořádací podíly SRO – možnost nastavit specificky
Pravidla stanovení vypořádacího podílu společníka při zániku
jeho účasti jsou mnohými společníky opomíjena, ač zákonné
nastavení nemusí být výhodné. Zákon o obchodních korporacích
umožňuje být flexibilní a tato pravidla stanovit odlišně od zákona.
(SS)
SK: Nariadenie vlády o sume nepostihnuteľnej hodnoty
obydlia pri osobnom bankrote
Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka je 10 000 EUR. Dlžník
je oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne
najviac do 250 EUR. (PŠM)
SK: Návrh novely správneho súdneho poriadku
Návrh dopĺňa právo predkladať podania a dôkazy v materinskom
jazyku, ktorý je označený ako regionálny/menšinový jazyk (napr.
bulharský, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, ukrajinský
jazyk), pričom s tým spojené výdavky bude znášať štát. (KL)
SK: Novela zákona o liekoch
Novela obmedzuje možnosť vývozu kategorizovaných liekov tým,
že veľkodistribútor potrebuje splnomocnenie držiteľa registrácie a
zavádza mimoriadny systém objednávok. Držiteľ registrácie je
povinný dodať lieky do 24, veľkodistribútor do 48 hodín. Sankcia
môže dosiahnuť až 1 mil. EUR. (JS)
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