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Co přináší novela stavebního zákona

V lednu tohoto roku nabyla účinnosti významná novela 
stavebního zákona.

Novela sledovala několik cílů, z nichž hlavním byla podpora 
výstavby v České republice. Prostředkem k dosažení tohoto 
cíle pak mělo být zjednodušení a zrychlení povolovací řízení. 
Vybrané zásadní změny jsou stručně popsány v tomto článku. 

Zásadní změna v judikatuře o výkonu funkce 
statutárního orgánu na základě pracovní 
smlouvy
Judikatura Nejvyššího soudu dlouhodobě zastávala ustálený 
názor, že smlouva uzavřená mezi členem statutárního orgánu 
obchodní společnosti a touto obchodní společností v režimu 
zákoníku práce, na jejímž základě má člen statutárního 
orgánu vykonávat činnosti, jež spadají do působnosti 
statutárního orgánu (zpravidla obchodní vedení společnosti), 
je neplatná pro rozpor se zákonem.

Komise, společně s úřady pro ochranu spotřebitele, proto 
vyzvaly Airbnb k provedení změn. Airbnb má návrh změn 
předložit do konce srpna. Nepředloží-li Airbnb návrhy, nebo 
nebude-li Komise považovat tyto návrhy za dostatečné, může 
Airbnb čelit právním důsledkům.

Kdy může nájemce ukončit nájem na dobu 
určitou? 
V nájemním právu je samozřejmě jedním z nejzásadnějších 
právních problému otázka ukončení nájemního vztahu. Pokud 
jde o nájem bytu na dobu určitou, pak je samozřejmě zásadní 
otázka, zda a případně za jakých podmínek může nájemce 
vypovědět nájemní smlouvu před sjednanou dobou trvání 
nájmu. Právě touto otázkou se zabývá tento článek. 

Více informací ZDE.

Více informací ZDE

Evropská komise požaduje po Airbnb změny 
podmínek
Evropská komise dospěla k závěru, že Airbnb porušuje 
směrnice o nekalých obchodních podmínkách, směrnice o 
nepřiměřených smluvních podmínkách a nařízení o uznávání 
a výkonu rozhodnutí.

Nejvyšší soud však tuto ustálenou praxi prolomil, a dospěl k 
odlišnému názoru. Jedná se přitom o tzv. rozhodnutí velkého 
senátu, které má za cíl sjednocovat rozhodovací praxi nižších 
soudů, závěry uvedenými v tomto rozsudku by se tak měly do 
budoucna řídit všechny nižší soudy, a to i přes předchozí 
opačnou rozhodovací praxi.
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