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Kdo zradí důvěru,
zaslouží vyhodit
Důvěra je pro vztahy hodně důležitá.
A to jak pro lidské, tak pro právní. Třeba
v obchodní oblasti mám zkušenost, že
vám ani sebelepší smlouva nepomůže,
pokud svému obchodnímu partnerovi
nedůvěřujete. Pak je lepší obchod oželet,
protože ani neprůstřelná smlouva nepřinutí stranu plnit, nebude-li chtít.
Důvěra je důležitá i pro vztahy na pracovišti, což nedávno potvrdil Nejvyšší
soud. O co šlo? Vysoce postavený
manažer-zaměstnanec se ráno dostavil
na pracoviště, vyznačil svůj příchod
do zaměstnání, načež zase odešel
a po celou pracovní dobu si vyřizoval
své soukromé záležitosti. Odpoledne
přišel zpět do práce pouze proto, aby
vyznačil svůj odchod. Předstíral tak, že
celou dobu strávil výkonem sjednané
práce. Stalo se to jednou, a zaměstnavatel ho přesto „na hodinu vyhodil“. Spor
o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru rozsoudil až Nejvyšší
soud. Mimo jiné řekl, že si dotyčný
zaměstnanec nechal platit za nepráci,
a dopustil se tak nepřímého útoku
na majetek zaměstnavatele. V tomto případě nešlo o prostou neomluvenou absenci, ale o předstírání práce za mzdu.
Okamžité zrušení pracovního poměru
tak bylo namístě.
Nejvyšší soud ve zdůvodnění krásně
vyjádřil, že vzal při svém rozhodování v úvahu „naprostou ztrátu důvěry
zaměstnavatele v zaměstnance“ a dále
uvedl, že: „Ve vztazích zaměstnavatele
a zaměstnance je nezbytný vztah důvěry,
spolehlivost zaměstnance a jeho poctivost. Zákoník práce ukládá zaměstnanci,
aby celým svým chováním v souvislosti
s pracovním vztahem nezpůsoboval
zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou,
nebo morální.“
Nejvyšší soud tak dal zaměstnavatelům ten nejlepší dárek. Stejně by jej ale
měli chápat i zaměstnanci. Vždyť kdo
jiný než nejvyšší soudní orgán by měl
svým rozhodnutím dávat jasné vzkazy,
jaké chování je společensky přijatelné
a jaké už ne.

Zákon o úřednících bude už letos,

tvrdí šéf Legislativní rady vlády Petr Mlsna

Zákon o úřednících, který v českém prostředí chybí už
několik let, bude podle ministra a předsedy Legislativní
rady vlády Petra Mlsny přijat už v letošním roce, a to kvůli
požadavkům Evropské unie. Předpis připravuje ministerstvo
vnitra, od samého začátku ho ale provázejí problémy. Zákon
má například jasně vymezit postavení úředníků nebo jejich
kariérní postup, a motivovat je tak. Zároveň má předejít
některým korupčním rizikům. Jak Mlsna uvedl v rozhovoru pro měsíčník Právní rádce, právě přijetí zákona o úřednících vedle schválení doprovodných předpisů k novému
občanskému zákoníku patří k hlavním úkolům legislativy
na letošní rok.
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Firma řeší i možnou expanzi do Rumunska a Bulharska.
společensky
Advokátní kancelář TaylorWessing ENWC Advokáti výpřijatelné.
znamně posiluje. Po příchodu bývalé slovenské ministryně

spravedlnosti Lucie Žitňanské do její bratislavské pobočky
ohlásila i nástup nového partnera do pražské kanceláře.
Je jím Aleš Linhart, který dosud pracoval pro kancelář
Linhart & Finta. Nabírání dalších lidí přitom bude pokračovat.
Podle partnera Erwina Hanslika totiž kancelář hledá v Česku
právníky všech úrovní – od koncipientů až po partnery.
„Jestliže najdeme správné spolupracovníky, chtěli bychom
v Čechách v následujících 12 až 18 měsících svůj počet
zdvojnásobit,“ uvedl Hanslik. Společnost v současnosti řeší
i možnost expanze do Rumunska a Bulharska. „Odhadujeme,
že konkrétní kroky učiníme v následujících šesti měsících,“
říká Hanslik.

EVROPSKÉ PRÁVO

Životní prostředí má přednost

Lidé musejí mít informace i na úkor obchodního tajemství.

Soudní dvůr Evropské unie vymezil ve svém nedávném
rozhodnutí vztah mezi obchodním tajemstvím a právem
na svobodný přístup k informacím o životním prostředí. Podle
soudu není možné, aby veřejnost neměla k dispozici územní
rozhodnutí o umístění určitého objektu, který bude mít dopad
na životní prostředí, právě kvůli ochraně obchodních či průmyslových informací. V posuzovaném případu šlo o rozhodování o umístění skládky na Slovensku. Rozsudek ale může mít
dopad i na jiné stavby ohrožující životní prostředí.
Připraveno ve spolupráci
s měsíčníkem

Stranu připravil: Jan Januš
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