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Jakub Mahdal

Jakub mahdal, ceo, safetica:
Na ruských internetových stránkách
došlo nedávno ke zveřejnění zhruba pěti
milionů mailových adres a hesel. Jakým
způsobem se z právního hlediska mohou
chránit před únikem dat české firmy,
které využívají tyto účty?

… právník
odpovídá

Prokop Verner

seniorní advokát,
Allen & Overy

advokát, KPMG Legal

Výpověď z nájmu bytu

arthur braun, managing partner,
bpv braun partners: Z právního
hlediska lze podat návrh na vydání
předběžného opatření, je‑li nutná spo‑
lupráce třetí nespolupracující osoby.
To však znamená náklady na kauce
a nepomůže v zahraničí. Není od věci
podat trestní oznámení na nezná‑
mého pachatele a oznámit policii
únik dat, respektive osobních údajů.
Výhodou je, že škodu lze uplatňovat
v adhezním řízení. Firmy by ale měly
v první řadě motivovat zaměstnance,
aby dodržovali kulturu bezpečnosti
dat. To lze ze strany zaměstnavatele
ošetřit vnitřním předpisem. Z právního
hlediska o mnoho více udělat nelze,
krádeží dat už bylo v minulosti mnoho
a soudy a policie už napáchané škodě
nezabrání.
Arthur Braun

Poradna

Linda Čechová

Jaké firmy je vhodné řídit
správní radou?
Správní radu přinesl zákon o obchodních korporacích
jako jednu z možností pro řízení akciové společnosti
v kombinaci s osobou statutárního ředitele. Jde o novin‑
ku, která ovšem zatím v České republice příliš nezako‑
řenila. A to přesto, že je v jiných evropských zemích,
kde se autoři zákona inspirovali, často využívána. Tato
struktura umožňuje jisté zjednodušení a zrychlení řízení
společnosti a s tím spojenou úsporu nákladů danou spo‑
jením části výkonné funkce s kontrolní funkcí u jednoho
orgánu – správní rady, která může být i jednočlenná.
Tento systém je proto vhodný hlavně pro společnosti
s jediným akcionářem, zvláště pro ty menší a střední,
případně pro holdingově organizované akciové společnos‑
ti, kde umožňuje efektivnější řízení a menší personální
náročnost při obsazování funkcí. Novost úpravy a její
jistá stručnost a neurčitost však může v praxi přinášet
některé výkladové problémy, které zatím řadu podnika‑
telů odrazují od využití této vnitřní struktury pro řízení
svojí společnosti.

Nový občanský zákoník mění i pravidla
pro výpovědi nájemní smlouvy bytu.
Toto jednání vždy vyžaduje písemnou
formu a řádné doručení. Ačkoli již není
k výpovědi nájmu ze strany pronajímate‑
le třeba souhlasu soudu, i v nové úpravě
přetrvávají omezené možnosti výpovědi
z jeho strany.
Předně pronajímatel vždy musí ve výpo‑
vědi poučit nájemce o jeho právu vznést
proti výpovědi námitky a navrhnout její
přezkoumání soudem, jinak je výpověď
neplatná. Pronajímatel má naopak k dis‑
pozici jen zákonné důvody pro výpověď
nájmu, které musí ve výpovědi výslovně
uvést. Vždy však musí rozlišovat, zda jde
o nájem sjednaný na dobu určitou, či ne‑
určitou. V případě doby neurčité je tímto
důvodem potřeba využívat byt přímo
pronajímatelem či některým z jeho blíz‑
kých příbuzných. Nájem na dobu určitou
i neurčitou může pronajímatel vypovědět,
jedině pokud dojde ze strany nájemce
k hrubému porušení povinností, úmysl‑
nému trestnému činu vůči pronajímateli,
obyvatelům domu, případně majetku
v domě. Totéž platí i v případě, pokud
je třeba byt vyklidit z důvodu veřejného
zájmu či obecně z jiného obdobně závaž‑
ného důvodu.
Naproti tomu má nájemce právo vypo‑
vědět nájem na dobu určitou, pokud se
v mezičase významně změní okolnosti.
Nájem sjednaný na dobu neurčitou může
vypovědět vždy v obecné výpovědní
době, jestliže si obě strany ve smlouvě
nesjednaly výpovědní dobu jinak.
Výpovědní doba je ze zákona třímě‑
síční, nově je ale pronajímatel oprávněn
vypovědět nájem okamžitě. Této možnos‑
ti lze využít v případě, že nájemce zvláště
závažným způsobem porušuje svoje
povinnosti, zejména pak pokud během
tří měsíců nehradí nájemné nebo byt
závažně poškozuje.
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