
 

 

 ÚS:  Zákonodárci by měli zvážit, zda 

zákon dostatečně chrání  zájmy 

biologického otce 

Nález Ústavního soudu potvrdil nedostatek 

procesních úkonů pro biologické otce, kteří 

nejsou jako otec dítěte zapsaní v matrice kvůli 

první domněnce otcovství, při pokusu získat  

právo na kontakt se svým potomkem. 

Domnělý biologický otec totiž  podle 

současné  právní úpravy nemůže  podat žalobu 

na určení otcovství. A pokud to  neudělají  

„matrikoví“ rodiče dítěte, právo na styk se 

svým potomkem získat nemůže. Ústavní soud 

proto doporučil zákonodárcům, aby zvážili, 

zdali není vhodné zařadit mezi aktivně 

legitimované subjekty pro podání žaloby na 

popření otcovství dotčené dítě, či muže, kteří 

tvrdí, že jsou biologickými otci. Tím by dle 

soudce zpravodaje Ludvíka Davida byla lépe 

zohledněna ochrana soukromého a rodinného 

života.  

Text nálezu najdete zde. 

 ÚS:  Důvody pro zatčení musí soudy 

lidem sdělovat srozumitelně 

Důvody omezení osobní svobody se zatčení 

lidé musejí dozvědět jednoduchým, nikoliv 

odborným jazykem. Ústavní soud se zastal 

ženy, v jejíž kauze Městský soud v Brně dal 

do příkazu k zatčení jen odkaz na konkrétní 

ustanovení zákona. Podle  ústavních soudců 

tím porušil ženino právo na osobní svobodu.  

Každé zatčené osobě totiž musí být základní 

právní a skutkové důvody omezení její osobní 

svobody sděleny  srozumitelně, aby případně 

mohla své zatčení zpochybnit. Městský soud 

měl v příkazu rozvést právní i skutkové 

úvahy, proč je v tomto případě možné 

odsouzenou osobu z útěkových důvodů 

zatknout.   

Text nálezu najdete zde. 

 NS:  Stát nemusí platit za 

zpřístupnění údajů z komunistického 

svazku 

Stát nemusí platit odškodnění 300 tisíc korun 

za to, že Archiv bezpečnostních složek 

zpřístupnil novinářce České televize citlivé 

osobní údaje ze svazku vedeného 

komunistickou Státní bezpečností. Podle 

verdiktu Nejvyššího soudu není nahlížení do 

archiválie zásahem do osobních práv žijících 

osob. Mohlo by se jím stát až v případě 

zveřejnění citlivých údajů Českou televizí. 

Archiv postupovala v souladu s veřejným 

zájmem na poznání minulosti a vypořádání se 

s ní, rozhodl soud. 

Celý rozsudek najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 
Chaos v daňovém balíčku: Co už platí a na co si daňoví poplatníci ještě 

počkají? 

Téměř čtyři stovky novinek v oblasti daní přináší vládní daňový balíček. Platit začne 

nejspíš od července. Jenže to neznamená, že všechny novinky budou moci daňový 

poplatníci ihned využít. Celkem 34 přechodných opatření rozsévá praktickou účinnost 

jednotlivých paragrafů do různých termínů.  

Čeká nás uberizace světa. 1500 start-upů vypomáhá se zlepšením právnické 

služby 

Budoucnost právní profese spočívá v novém přístupu k umělé inteligenci 

a k technologickým start-upům. Jejich centrum může být i v Praze, řekl na konferenci 

o inovacích kanadský právník Aron Solomon.  

Přípravy na revoluci v ochraně dat jsou pozadu. Firmy vystraší až první 

pokuty 

Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů bude účinné už za rok. Navzdory 

hrozbám se zatím české firmy do příprav na novinky nehrnou a zaostávají i za okolními 

státy. Česko do příštího května nestihne ani upravit svůj zákon o ochraně osobních 

údajů.  
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Vážení čtenáři, již příští 

čtvrtek vychází společně        

s týdeníkem Ekonom 

druhý ročník speciální  

publikace "Inovativní právníci 2017". Těšit se 

můžete například na přehled šesti osobností, 

které svým přístupem a proaktivitou mění trh 

právních služeb. Zajímavé osobnosti se            

v publikaci zamýšlejí nad tím, jaké největší 

změny trh zaznamenal - a na které bychom se 

měli připravit. Mark Cohen z americké 

společnosti Legal Mosaic například hovoří       

o tom, že v právu zatím chybí myšlenkoví 

vizionáři. „Jsou to klienti, kdo udává tempo, 

nikoliv firmy. Ano, advokátní kanceláře 

provedly řadu výrazných změn, ty ale mají 

tendenci být spíše interními než klientskými,“ 

píše Cohen.  

Součástí publikace je také podrobná reportáž   

z mezinárodní konference Innovative Legal 

Services Forum 2017 včetně rozhovoru            

s newyorskými hvězdami Brucem 

MacEwenem a Janet Stantonovou.  

Stát chce utnout byznys 

s dluhy. Od července 

vstoupí v účinnost 

novela insolvenčního 

zákona, podle které mají návrh na osobní 

bankrot za dlužníky sepisovat odborníci -

advokáti, notáři nebo akreditovaní odborníci. 

Akreditované firmy budou muset své služby 

nabízet zdarma, odměna ostatních nesmí 

přesáhnout 4 tisíce korun. Výši odměny resort 

odvodil od advokátních tarifů. Za neoprávněné 

podnikání v oddlužovací branži anebo chyby v 

návrzích na oddlužení budou hrozit vysoké 

pokuty. Podle neziskových organizací to 

stamilionový byznys s dluhy omezí, nejspíš ale 

nezmizí úplně. Agentury si budou hledat nové 

cesty, jak si zisky na úkor dlužníků udržet. 

Podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v 

tísni například hrozí, že místo dluhového 

poradenství „přesedlají“ na digitalizaci 

oddlužovacích návrhů. Ty nově musí na soud 

putovat elektronicky. Právě digitalizace by se 

tak mohla stát službou mimo zákonná pravidla. 

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 

Zpřísní se držení biologických látek a toxinů 
Sněmovna zpřísnila držení biologických látek a toxinů zneužitelných pro výrobu zbraní. 

Schválená vládní novela zákona o opatřeních souvisejících se zákazem biologických a 

toxinových zbraní mimo jiné vyplňuje mezeru v dosud chybějících požadavcích na 

zabezpečení biologických látek a toxinů proti odcizení a možnému zneužití. Novela by tak 

měla zvýšit bezpečnost v nakládání s tímto typem zbraní. Novela nyní půjde na posouzení 

do Senátu. 

Zákon o sociálním bydlení v tomto volebním období nejspíš přijat nebude 
Šance na přijetí sporného zákona o sociálním bydlení opět klesla, když sněmovna ani 

napotřetí nedokončila úvodní kolo debaty o návrhu. Kromě požadavku na jeho vrácení vládě 

k přepracování opoziční poslanci také navrhovali zamítnutí normy již v prvním čtení. Kritici 

zmiňovali například mnohamiliardové výdaje, které by zákon mohl přinést. Pochybnosti 

jsou i v případě okruhu lidí, pro které by bylo sociální bydlení určeno. V tuto chvíli není 

jasné, kdy se sněmovna k předloze normy opět vrátí. 

Sněmovna schválila zpřesnění zákona o 

vojácích z povolání  
Poslanci schválili vládní návrh novely 

zákona o vojácích z povolání. Novela 

zpřesňuje systém odměňování, nárok na 

některé příplatky v rámci služebního platu, 

nárok profesionálních vojáků na služební 

příspěvek na bydlení nebo nárok na náhradu 

jízdních výdajů při dojíždění vojáka do 

místa výkonu služby. Předloha by měla 

posílit také právní jistotu vojáků. Návrh 

novely nyní míří do Senátu. 

Poslanci znovu diskutovali o změnách 

zákoníku práce, zatím se nedohodli 
Poslanecká sněmovna prozatím nedokončila 

diskuzi o sporných úpravách v zákoníku 

práce. Novelu provázejí desítky poslaneckých pozměňovacích návrhů. Pravicová opozice 

vládní novelu kritizovala ve druhém čtení, stejně tak jako některé poslanecké pozměňovací 

návrhy. Nastupující ministr financí Ivan Pilný (ANO) prohlásil, že by neměl problém se 

zamítnutím normy, případně jejím vrácením k přepracování. Novela by měla mimo jiné 

zrušit jednostranné převedení zaměstnance na jinou práci, zavést nová pravidla počítání 

délky dovolené na základě týdenní pracovní doby a zaručit dobu odpočinku při pracích 

mimo pracovní poměr. Má také více chránit matky po návratu z rodičovské dovolené. 

Šance na zmírnění podmínek oddlužení jsou nízké 
Sporná novela insolvenčního zákona neprošla ani napodruhé úvodní poslaneckou debatou o 

její vládní předloze. Šance na její přijetí a zmírnění podmínek pro oddlužení lidí v dluhové 

pasti tak do voleb značně klesly. Do procesu oddlužení by podle novely mohli vstoupit 

dlužníci bez ohledu na výši svých závazků. Proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti 

na výši splacených dluhů. Předloha by odstranila současnou vstupní podmínku, podle níž 

musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by 

nebyla stanovena. Kdy bude Sněmovna vládní předlohu znovu projednávat zatím není jasné. 

Piloti budou moci létat i na živnostenské oprávnění 
Piloti budou moci létat pro aerolinky jak v pracovním poměru, tak i na živnostenské 

oprávnění. Sněmovna schválila na návrh Václava Snopka (KSČM) novelu zákona o civilním 

letectví. Novela by měla pomoci řešit problém s nedostatkem pilotů, kteří často odcházejí za 

lepším výdělkem do zahraničí. Dále má novela na základě evropské směrnice snížit úroveň 

hluku na letištích. Novela nyní míří k posouzení do Senátu. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Vytvořme nový "Svazarm"  

Jak událostmi, tak politiky i novináři 

jsme přesvědčováni o tom, že žijeme         

v době bezpečnostních rizik všeho druhu. 

Jejich soubor je široký, zahrnuje státní 

aktéry, pokračuje přes nestátní skupinové 

aktéry, až po jednotlivce. Také prostředky 

ohrožující prostředky jsou velmi 

rozmanité, od armád až po nástroje 

kybernetického ohrožení. Cílem přestává 

být stát a stávají se jím i jednotlivci, velmi 

často náhodně vybraní.  

Stát na tyto skutečnosti postupně 

reaguje. Zvyšovány jsou výdaje na 

obranu, rozvíjeny jsou prostředky 

kybernetické obrany, připravována je 

ochrana tzv. měkkých cílů. Tento posun je 

velmi vhodný, má v sobě ale stále jednu 

slabinu. A tou je nedostatečná 

připravenost obyvatelstva. 

Přitom stát a Armáda České republiky 

počítají s tím, že ozbrojené síly by             

v případě potřeby byly doplněny cestou 

mobilizace. Otázkou je, zda stát má v tuto 

chvíli přehled o odbornosti                        

a schopnostech lidí, které by eventuálně 

chtěl mobilizovat. Myslím, že tomu tak 

není. Ochrana měkkých cílů je potřebná, 

ale v tuto chvíli je postavena poněkud 

asymetricky, s veřejností počítá jako          

s eventuální obětí. Kybernetická obrana 

vyžaduje odborníky, kteří by měli být       

k dispozici kdykoliv. 

Mám za to, že je nutné dát veřejnosti 

prostor, kde by se mohla realizovat            

a získávat na bázi dobrovolnosti nové 

schopnosti, které mohou být eventuálně 

využitelné v krizové situaci. Stát by mohl 

podporovat např. kurzy první pomoci        

a základů civilní obrany, mohl by 

podporovat IT odborníky a spolupracovat 

s nimi, podobně se střelci a myslivci,         

a dalšími. Materiální podpora by mohla 

spočívat ve zvýhodněném poskytnutí 

nepotřebného materiálu. Takový počin by 

navíc vedl ke kultivaci již probíhajících 

aktivit. 

Stát by na oplátku získal lidi, kteří by 

byli informovanější a schopnější v krizové 

situaci reagovat než dnes. Nebyli bychom 

v Evropské unii první zemí, která 

podobným směrem jde. 
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