
 

 

 ÚS: Obžalovaného i poškozeného 

může zastupovat stejný advokát 

Ústavní soud dospěl k závěru, že rozpor 
zájmů obviněného a poškozeného nemusí 
být dán vždy a apriorně. Možný střet zájmů 
je tak třeba posuzovat vždy podle 
konkrétních okolností případu, a pokud 
k tomu není důvod, není vyloučeno 
zastupování obviněného i poškozeného 
stejným advokátem. Podle soudu je třeba 
vzít v potaz stav vyšetřování, důkazní 
situaci, charakter trestné činnosti                  
a především faktický vztah obžalovaného    
a poškozeného, kdy musí justice pečlivě 
vážit, zda skutečně jsou jejich zájmy            
v rozporu, či zda usilují o tentýž výsledek 
trestního řízení. 

Text nálezu najdete zde. 

 NSS:  Videozáznam jednání i bez 
souhlasu klienta 

Nejvyšší správní soud připustil, že firma 
může natáčet jednání s klientem, pokud 
reálně hrozí napadení, konflikt nebo 
pozdější obvinění zaměstnanců podniku        
z přestupku či trestného činu. V podobných 
situacích je možné pořídit videozáznam 
dokumentující skutečný průběh jednání        
i bez souhlasu protistrany se zpracováním 
osobních údajů, který jinak zákon vyžaduje. 
Své rozhodnutí Nejvyšší správní soud 
vysvětlil tím, že nahrávka může teoreticky 
posloužit jako důkazní prostředek oběma 
stranám, navíc může video sloužit i jako 
prevence útoků a provokací. 

Text rozsudku najdete zde. 

 ÚS: Pokračování řízení o určení 
existence manželství po smrti 

účastníka 

Justice musí pokračovat v řízení o určení 
toho, zda bylo, nebo nebylo manželství 
právoplatně uzavřeno i poté, co jeden          
z účastníků řízení zemře. Ústavní soud to 
zdůvodnil tím, že řada právních institutů 
přímo kalkuluje s právním statusem 

„manžela“, přičemž jejich uplatnění mimo 
tento právní vztah je vyloučeno, případně 
omezeno. Jde například o společné jmění 
manželů, vymezení okruhu blízkých osob, 
uplatnění domněnek otcovství nebo 
stanovení okruhu dědiců. 

Text nálezu najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Ombudsmanka: Ministerstvo pro místní rozvoj porušuje zákon a odmítá 
přestat 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zjistila, že Ministerstvo pro místní rozvoj porušuje 
soustavně zákon. Odmítá jako jediné poskytovat odškodnění za nepřiměřenou délku trvání řízení. 
O nápravu žádala ombudsmanka resort marně. Obrátí se tedy na vládu.  

Český státní zástupce bude řešit podvody v EU. Čápí hnízdo nechá 
jiným 

Státní zástupce Petr Klement bude prvním Čechem ve vedení evropského úřadu proti podvodům. 
Podle kodexu nesmím řešit české kauzy ani Babišovo Čapí hnízdo, říká. Vyhrát konkurz mu 
pomohla i mise v Kosovu, kde vyšetřoval vraždy i drogové kauzy.  

Zadlužený zaměstnanec je pro firmu drahý špás, exekuce jsou nákladné  

Firmy doplácejí na exekuce svých zaměstnanců. Náklady se pro zaměstnavatele nejčastěji 
pohybují v rozmezí 150 až 500 korun na jednu exekuci měsíčně. Jak ukázal průzkum Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, z více než 150 oslovených podniků nevyřizují exekuční srážky ze mzdy 
svých pracovníků jen tři.  
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Nové vydání Právního rádce 

Vážení čtenáři, 
po letní pauze přicházíme s novým vydáním měsíčníku Právní rádce. Jeho titulní 
stranu „zdobí“ předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, který ve velmi 
otevřeném rozhovoru popisuje, jaké změny „jeho“ soud čekají na podzim. Za 
zmínku stojí také práci kolegyně Kateřiny Kratochvílové, která vytvořila spolu 
s akademikem Petrem Čechem a soudcem Petrem Šukem velmi užitečný přehled 
plánovaných změn v zákoně o obchodních korporacích.  
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Z legislativy 

Vláda schválila novelu zákoníku práce 

Novela zákoníku práce, kterou schválila vláda, má více pomoci chránit ženy po návratu z 
rodičovské dovolené. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové je 
návrh dobrou střední cestou, jak vyhovět požadavkům na straně zástupců zaměstnanců, 
ale i zaměstnavatelů. Ochranu matek při návratu z rodičovské do zaměstnání má podle 
předlohy zvýšit například povinnost zaměstnavatele písemně zdůvodnit závažné 
provozní důvody, kvůli kterým jim nelze poskytnout zkrácený pracovní úvazek. Na 
rozdíl od dnešní praxe by měly matky a otcové mít také nárok na stejnou práci, kterou 
vykonávali před nástupem na rodičovskou dovolenou. Česko má nový zákoník práce od 
ledna 2007, k jeho novelizacím došlo od té doby již zhruba čtyřicetkrát. 

Kabinet schválil změnu v pravidlech agenturního zaměstnávání 

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné ukládá pracovním 
agenturám skládání půlmilionové kauce při vstupu na trh a v případě pochybení i vyšší 
pokuty. Ministerstvo práce a sociálních věcí od změn v pravidlech agenturního 
zaměstnávání očekává regulaci trhu práce tak, aby na trh pronikaly pouze ty subjekty, 
které mají minimální odpovídající zázemí a jsou schopny zaručit určité provozní a účetní 
standardy vč. materiálního vybavení. Novela rovněž počítá se zjednodušením 
administrativy při udělování licencí ke zprostředkování zaměstnání agenturám. Návrh 
změn v zákonu o zaměstnanosti jde nyní do Parlamentu k posouzení.  

Prezident podepsal novelu o pojišťovnictví 

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu o posílení finanční stability pojišťoven. Norma 
o pojišťovnictví má tak přispět i k ochraně spotřebitelů. O podpisu informoval mluvčí 
prezidenta Jiří Ovčáček. Norma vychází z nových předpisů Evropské unie. Pojišťovny 
ale i zajišťovny budou mít mimo jiné povinnost informovat veřejnost o své finanční 
situaci formou každoročních zpráv, které budou přístupné veřejnosti bezplatně. Česká 
národní banka bude také dostávat od pojišťoven výroční a konsolidované výroční zprávy 
o jejich činnosti. Opozice do novely neprosadila změny, které by umožnily pojišťovnám 
nabízet a zprostředkovávat jiné finanční služby. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Volební klid aneb načas beze 

změn  

Volby do Poslanecké sněmovny se 
nezadržitelně blíží, a to pro právnickou 
obec znamená dočasnou stopku pro 
případné novely, rekodifikace a reformy. 
Tak třeba předseda Nejvyššího soudu Pavel 
Šámal v rozhovoru pro aktuální vydání 
Právního rádce popsal, proč se v otázce 
Nejvyšší rady soudnictví na nějaký čas 
odmlčel. „V současné době, s ohledem na 
to, jaký je volební cyklus, debaty trochu 
zvolnily. Uvědomujeme si, že do konce 
tohoto volebního období Nejvyšší rada 
soudnictví už zřejmě nebude. 
Předpokládáme, že se k tomu po volbách 
vrátíme,“ řekl Šámal.  

Stejná situace panuje i v případě změn 
nového zákona o obchodních korporacích. 
„Je pravda, že s ohledem na obvyklé lhůty 
se může snadno stát, že novela nebude 
přijata do konce volebního období a celý 
proces bude nutné zopakovat po volbách,“ 
řekl soudce Nejvyššího soudu Petr Šuk. 
Přitom „novelizační“ komise dle jeho slov 
již svoji práci ukončila a návrh novely by 
měl brzy vstoupit do meziresortního 
připomínkového řízení.  

Šéfové firem, kteří řeší kvůli novému 
soukromému právu praktické problémy, tak 
ještě jásat nemohou. Podobný osud pak 
potká zřejmě i práce na větší novele 
samotného nového občanského zákoníku. 
Kritici se tak musí spokojit pouze                 
s aktuálně projednávanou malou technickou 
novelou. 

Výraznější posun se nedá očekávat ani      
u rekodifikace procesních předpisů, 
trestního řádu a občanského soudního řádu. 
Komise sice formálně existují, dokonce       
u každého z předpisů dvě, nicméně 
politická reprezentace na prosazení jejich 
závěrů pospíchat nebude. Připsání si kreditů 
za takto významné a potřebné změny je 
přece jen až příliš lákavé.  
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Na nominace právníků na ocenění Pro Bono & CSR 2016 

zbývají poslední dny 

Už jen do 12. září probíhají nominace na prestižní právnické ocenění Pro Bono & CSR 
2016. Na stránce pravniradce.cz/probono nominujte výjimečné projekty, samostatné 
právníky či týmy právníků anebo právnické firmy ze svého okolí.  
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