
 

 

 ÚS: Policie musí umožnit rodičům 

nahlížet do spisu o vyšetřování smrti 

jejich dítěte 

Pozůstalí rodiče mají právo na informace         

z trestního spisu vedeného o vyšetřování úmrtí 

jejich dítěte. Vztah mezi rodiči a dětmi totiž 

podléhá zvláštní právní ochraně zakotvené na 

mnoha místech právního řádu, zejména 

v občanském zákoníku, Listině základních 

práv a svobod i v mezinárodním úmluvách.     

I v případě, že rodiče v žádosti výslovně 

neuvedou, které konkrétní právo chtějí 

uplatnit, není to na překážku umožnění 

nahlédnutí do spisu, protože práva, která mají 

jiné osoby v žádosti deklarovat, plynou           

z jejich rodičovského postavení. 

Text nálezu najdete zde. 

 NS: Zneužití kreditky zaměstnavatele 

může být důvodem pro okamžitou 

výpověď   

Neoprávněné zaplacení účtu v restauraci 

firemní kreditní kartou může vést                    

k okamžitému zrušení pracovního 

poměru. Nejvyšší soud se ve svém rozsudku 

zastal společnosti, jejíž zaměstnanec zaplatil 

podnikovou kreditní kartou v restauraci 3 117 

korun. Byla to útrata za posezení zaměstnanců 

s odcházejícím kolegou. Účastnila se ho 

ovšem také jedna osoba, která se společností 

neměl nic společného. Právě zaplacení útraty 

za člověka, který nebyl zaměstnancem 

podniku, soud označil za přímý útok na 

majetek zaměstnavatele. Na této povaze 

jednání potrestaného manažera nic nemění ani 

relativně nízká výše škody, jejíž náhradu 

podnik ani nepožadoval. Mnohem závažnější 

okolností je totiž narušení nezbytné vzájemné 

důvěry ve vztazích mezi zaměstnancem a jeho 

zaměstnavatelem, konstatoval Nejvyšší soud. 

Text rozsudku najdete zde. 

 SDEU: Členské státy mohou 

odmítnout udělit studijní vízum, když 

je v sázce veřejná bezpečnost 
Členské státy Evropské unie mohou odmítnout 

udělit státnímu příslušníkovi třetí země, který 

získala diplom na univerzitě, na niž se 

vztahují omezující opatření, vízum za účelem 

studia v Evropské unii, pokud je důvodem pro 

takové rozhodnutí zajištění veřejné 

bezpečnosti. Takovým důvodem mohou být 

podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie 

například obavy, že by poznatky, které cizinec 

získá během svého studia a výzkumu v EU, 

mohly být v jeho domovské zemi zneužity 

k vnitrostátní represi nebo porušování 

lidských práv.  

Text rozsudku najdete zde. 
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Zákon o elektronické evidenci tržeb je podle nominační rady Zákona roku 
moderní 

Ministr financí Andrej Babiš plánuje další úlevy elektronické evidence tržeb, například pro 

spolky. Evidence se přitom může stát Zákonem roku. V anketě pořádané společností Deloitte 

Legal se totiž dostala mezi šestici finalistů. O vítězi teď rozhodne hlasování veřejnosti. Cílem 

projektu je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních 

předpisů.   

Úspěšnost vymáhání dluhů v Česku klesá. Ubývá i zájemců o profesi 

exekutora 

Polovina dlužníků řeší čtyři a více exekucí. Nemají šanci dluhy nikdy splatit. Rostoucí počet 

mnohonásobných dlužníků snižuje vymahatelnost dluhů. Jen loni rezignovalo 14 exekutorů.  

O profesi klesá zájem i kvůli snižování odměn. 

Předmanželských smluv přibývá. Loni ji v Česku podepsalo skoro deset tisíc 

párů 

Počet dohod o rozdělení majetku v manželství v Česku roste. Loni uzavřela manželskou 

smlouvu pětina párů. Výhodné jsou pro podnikatele nebo bohaté, problémem mohou být pro 

ženy v domácnosti.  

Citlivé údaje od bank a advokátů chce stát poslat celníkům i obcím 

Informací, které musí povinné osoby od bank přes daňové poradce až po advokáty a notáře 

poskytovat správcům daně, zřejmě výrazně přibude. Počítá s tím novela daňového řádu, kterou 

ministerstvo financí poslalo v polovině února do zrychleného připomínkového řízení. Ač 

novela čítá pouhé tři paragrafy, vyvolala vlnu kritiky a bouřlivých reakcí, kterými předčí i své 

mnohem obsáhlejší předchůdkyně.  

JUDIKATURA 
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Již dnes večer se 

uskuteční slavnostní 

vyhlášení šestého 

ročníku ocenění Podnikový právník 2017. 

Měsíčník Právní rádce je jeho dlouholetým 

mediálním partnerem. V letošním roce jsme 

se navíc ve spolupráci s Unií podnikových 

právníků pustili do organizování tohoto 

galavečera. Pro Vás, naše čtenáře, to 

znamená hlavně výraznější a pestřejší 

pokrytí tohoto zajímavého ocenění. 

Výsledky můžete najít již zítra na webu 

pravniradce.ihned.cz Výstupy pak najdete    

v Hospodářských novinách, týdeníku 

Ekonom a samozřejmě v květnovém vydání 

našeho měsíčníku. 

Nová evropská 

směrnice proti 

vyhýbání se daňovým 

povinnostem má zabránit podnikům v 

agresivním daňovém plánovaní. Ministerstvo 

financí teď spustilo veřejnou konzultaci, která 

mu má napovědět, jakým způsobem 

promítnout do národních zákonů pravidla 

z Bruselu, aby byla v praxi účinná, ale 

zároveň nebyla pro české podniky likvidační. 

K nejdiskutovanějším novinkám, které 

směrnice přináší, patří „daň z odchodu“. Podle 

Komory daňových poradců ale toto pravidlo 

paradoxně dopadne jen na hrstku podniků. 

Majetek se totiž obvykle mezi státy 

nepřesouvá fyzicky. Na starém místě se prodá 

a na novém se nový nakoupí. 

A l ž b ě t a  V e j v o d o v á  

redaktorka 

J a r o s l a v   K r a m e r  

šéfredaktor 
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Z legislativy 

Zpřísnění pravidel agenturního zaměstnání schválili poslanci 
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o zaměstnanosti, která má zpřísnit pravidla 

pro agenturní zaměstnávání. Až půlmilionová kauce bude požadována po agenturách, pokud 

budou chtít nabízet své služby. Dále až pětimilionová pokuta bude hrozit jako postih za 

zastřené zajišťování pracovníků, tedy zajišťování pracovních sil bez respektování zákonných 

podmínek. Novela nyní míří k posouzení do Senátu. 

Zahraniční pracovníci ze zemí EU by neměli být v ČR diskriminováni 
V úvodním kole byla ve Sněmovně schválena novela antidiskriminačního zákona. 

Zahraniční pracovníci ze zemí evropské unie by tak neměli být v Česku diskriminováni 

kvůli své cizí státní příslušnosti. Novela navazuje na unijní antidiskriminační směrnici. 

Dohled by vykonával úřad veřejného ochránce práv. Nyní míří novela k posouzení do 

sněmovního výboru petičního, ústavněprávního a bezpečnostního. 

Stát bude měsíčně odvádět za pojištěnce o 49 korun více 

Kabinet schválil navýšení pojistného státních pojištěnců na částku 969 korun. Za děti, 

důchodce, studenty nebo nezaměstnané tak zaplatí stát ze svého rozpočtu o 3,5 miliardy 

korun více, nežli tento rok. Návrh ministerstva zdravotnictví projednala a schválila vláda,     

o čemž informoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Premiér uvedl, že toto navýšení 

umožní zlepšit financování léčby a pokračovat ve zvyšování platů zdravotníků. 

Poslanci schválili kariérní řád učitelů 

Sněmovna schválila zavedení učitelského kariérního řádu. Učitelé budou podle něj nově 

zařazeni do tří stupňů, od začínajících učitelů až po vynikající. Zařazením se bude řídit také 

odměňování. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) odmítla návrhy poslanců na 

nárok vybrat si jednou za čas půlroční studijní volno. Poslanci však se souhlasem ministryně 

schválili příplatky pro třídní učitele až na 1500 korun měsíčně. Ministerstvo školství si od 

kariérního řádu slibuje zatraktivnění učitelské profese.  Novela nyní míří k projednání do 

Senátu. 

Podmínky pro pobyt cizinců v Česku se zpřísní 

Novelu, která má být odpovědí na řešení ekonomické migrace, schválila Poslanecká 

sněmovna. Zákon má zpřísnit podmínky pobytu a zaměstnávání cizinců v Česku. Mimo jiné 

umožňuje po vzoru azylového zákona zastavit řízení o povolení pobytu v případě, že se 

cizinec nedostaví k řízení, pokud se prokáže, že lhal nebo předkládal falešné doklady. 

Možnost soudního přezkumu rozhodnutí o povolení k pobytu však zůstává. Podnětem 

k novele byly nedávné problémy se zahraničními pracovníky v některých českých 

průmyslových zónách. Novelu nyní bude projednávat Senát. 

Stát asi bude moci plošně zavést 
občanské průkazy s elektronickým čipem 

Poslanecká sněmovna schválila novelu        

o občanských průkazech. Stát by tak mohl 

zavést plošně občanské průkazy                    

s elektronickým kontaktním čipem. Jejich 

vydávání by bylo zdarma, namísto nynějších 

500 korun. O vydání dokladu by šlo žádat ve 

zkrácené lhůtě, za vyšší poplatek by byl 

doklad hotový i do jednoho pracovního dne 

nebo do pěti dnů od podání žádosti. Novela 

půjde nyní na projednání do Senátu. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/

zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Advokáti na vlnách datové analýzy 

Zdá se, že datová analytika přestává být pro 

manažerky a manažery neznámou a pracují s ní 

stále častěji. Velký potenciál pro její rozvoj 

vidíme v zatím netradičních oblastech, jako je 

práce s lokačními daty nebo zvyšování hodnoty 

zákazníka. A také v odvětvích, kde se doposud 

využívá zřídka, shrnul výsledky nedávného 

průzkumu David Slánský. 

Kolega a šéf analytického týmu KPMG 

v Česku narážel na zjištění, že s analýzou dat 

pracují tři čtvrtiny tuzemských společností. 

Datová analytika se v byznysu stává 

mainstreamem. Ale jak si s daty 

a technologiemi rozumí advokátní kanceláře? 

Právo je tradičně konzervativní oblast, která 

už ze své podstaty nebývá spojována 

s novodobou modlou − inovacemi. Advokátní 

kanceláře však neplují vzduchoprázdnem, a tak 

se i usedlejší praxe dostávají do kontaktu 

s technologiemi. Dobrým příkladem je třeba 

GDPR. Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů přivádí k práci na společných velkých 

projektech zcela odlišně profilované odborníky. 

Využívání softwarových nástrojů při práci 

s dokumenty je dnes v advokátní praxi 

standardem. Výraznou konkurenční výhodu 

stěží poskytne automatické procházení databází 

a textů, jakkoliv může ulehčit práci. Služby 

automaticky navrhující právní dokumenty 

a smlouvy jsou zase zajímavou alternativou pro 

jednodušší rutinní práci, těžko ale představují 

konkurenci u složitějších případů. 

Advokátní kanceláře se nemohou novým 

technologiím bránit. Největší technologickou 

příležitost vidím jinde. Datovou analytiku dnes 

používá většina firem hlavně pro získání 

informací o zákaznících a business 

development. Zaměřují se na jejich potřeby, 

hodnoty, ziskovost a pravděpodobnost 

obchodu. Podobnou cestou se dnes vydávají 

také pokrokovější právníci. Mohou tak 

samotnou službu nejenom poskytnout, ale také 

iniciovat. 

S pomocí datové analytiky bychom měli 

překračovat tradiční hranice poskytovaných 

služeb. Jestliže pomáháme zahraničnímu 

klientovi s příchodem na český trh, není důvod, 

proč bychom mu i neporadili, na kterém místě 

přesně otevřít pobočky, jaký má být jejich 

počet a podobně. 

Technooptimisté odhadují, že umělá 

inteligence se zapojí do řešení právních 

projektů do deseti let a využije se při 

činnostech, které teď vykonávají advokátní 

koncipienti. V tomto směru jsem ale poněkud 

skeptický. Domnívám se, že takové nahrazení 

lidského faktoru bude maximálně v jednotkách 

procent. Futuristé navíc zcela opomíjejí zásadní 

aspekty právnické práce, které nelze strojem 

nahradit: důvěru, empatii, nebo porozumění 

klientovi. 
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