
 

 

 NSS: Přátelský vztah soudce                 

s advokátem neohrožuje nestrannost 

soudce ani justice 
Soudci se nemusí obávat neformálních 

schůzek s advokáty.  Večeře a dokonce ani 

přátelský vztah s advokátem nesnižuje důvěru 

v nestrannost a nezávislost soudce.  Nejvyšší  

soud  připomněl, že v ČR  je 3000 soudců        

a asi 11 000 advokátů. Je tak zcela běžné, že 

se zvláště v rámci určitých specializovaných 

agend a zejména na menších krajských 

soudech navzájem znají a udržují spolu více či 

méně úzké přátelské či profesně přátelské 

vztahy. Pokud by se soudci kvůli přátelství      

s advokáty, státními zástupci či notáři 

automaticky vylučovali z rozhodování pro  

podjatost,  justiční systém by to paralyzovalo, 

konstatoval kárný senát. 

Rozhodnutí kárného senátu najdete zde. 

 SDEU otevřel cestu k blokování on-

line platforem pro sdílení 
Provozování platformy, na které se sdílí 

pirátský obsah, může být porušováním 

autorských práv. V případu nizozemské on-

line platformy The Pirate Bay Soudní dvůr EU 

konstatoval, že provozování takové platformy 

je sdělováním veřejnosti. Soudní dvůr sice 

připustil, že díla na platformu umístili její 

uživatelé, avšak zdůraznil, že provozovatelé 

platformy také hrají nepominutelnou úlohu při 

zpřístupňování těchto děl. V této souvislosti 

zmínil indexaci souborů torrent provozovateli 

platformy, aby tak uživatelé mohli díla, na 

která tyto soubory torrent odkazují, snadno 

nacházet a stahovat. Soudci dodali, že 

zpřístupnění a správa platformy jsou 

uskutečňovány za účelem zisku, platforma 

totiž generuje značné příjmy z reklamy. 

Zprávu SDEU najdete zde. 

 NSS potvrdil pokutu pro Kofolu, 

jezdit na toboganu hlavou napřed se v 

reklamě nesmí 

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu ve výši 

150 000 korun, kterou dostala společnost 

Kofola od Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání za reklamu zobrazující chlapce 

sjíždějícího tobogan hlavou napřed. Styl jízdy 

chlapce v reklamě na Jupík Crazy Aqua na 

břiše hlavou dolů  není podle soudu povolený 

a bezpečný na všech typech toboganů. Může 

vést ke zranění, třeba když se v toboganu nebo 

v bazénu nečekaně vyskytne překážka. Soud 

připomněl, že reklamy mohou  významně 

ovlivňovat chování dětí, které často 

napodobují televizní vzory. Všechny děti 

přitom nejsou schopny posoudit nebezpečnost 

napodobovaného jednání.  

Text rozsudku najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Zajišťovací příkazy zachraňují státnímu rozpočtu miliardy, mohou ale zničit firmy 

Finanční úřady jsou kritizovány za to, že nadužívají zajišťovací příkazy, které jim umožňují 

zmrazit majetek podnikatele, než zaplatí DPH. Ministr financí Ivan Pilný pověřil šéfa finanční 

správy Martina Janečka, aby přezkoumal postupy svých úředníků. Finanční správa s kritikou 

nesouhlasí, tvrdí, že zajišťovací příkazy používá jen výjimečně a státnímu rozpočtu díky nim 

od roku 2014 už zachránila 2,5 miliardy korun.  

Auditní zprávy prozradí na firmy více. Už řeší i soudní spory a nesplácené úvěry 

Jako o největší změně v historii auditorské profese v Česku hovoří auditoři o novém formátu 

auditní zprávy společností kotovaných na burzách a neregulovaných trzích. Od letoška nově 

popisují důležité oblasti kontroly i to, jak k nim přistoupily. V auditních zprávách se tak 

rozebírají například ocenění rezerv na probíhající soudní spory anebo odpisování špatných 

úvěrů.  

Prokažte své příjmy. Berní úřad poprvé použil zákon o prokazování majetku 

Šéf finanční správy Hospodářským novinám potvrdil, že daňoví úředníci prošetřují první případ, 

v němž má poplatník prokázat původ svého majetku. Povinnost doložit své historické i aktuální 

příjmy na výzvu úřadů ukládá zákon o prokazování původu majetku, který začal platit 

od prosince loňského roku. Podle šéfa finanční správy úředníci na řadu případů nedosáhnou, 

protože už jsou promlčené.  
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Vážení čtenáři, 

na konci června nás 

opustil člen redakční 

rady Právního rádce a 

hlavně jeden z nejvýraznějších tuzemských 

právníků, doyen české právnické obce            

a sjednotitel  advokacie, doktor Karel 

Čermák. Exministr spravedlnosti a bývalý 

předseda České advokátní komory zemřel po 

dlouhé nemoci ve věku 82 let. 

Na posledním rozloučení s doktorem 

Čermákem, které se uskutečnilo v kostele 

Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího 

z Poděbrad v Praze, se k uctění jeho památky 

sešly stovky lidí. V dokumentu, který 

podepsali nejvyšší představitelé české justice, 

ho společně označili  za mistra slova, znalce 

historie, filozofa schopného mimořádně 

hlubokých úvah o společenských otázkách. 

„Karel Čermák byl renesanční člověk 

a intelektuál v tom nejlepším slova smyslu,“ 

stojí v prohlášení a s takovým hodnocením 

nezbývá než souhlasit. Čest jeho památce... 

Technologické firmy v 

Česku vyvolaly chaos. 

Přesně ten totiž 

připomíná soudní 

přetahovaná o budoucnost  sdílených taxíků. 

Pražský městský soud koncem května zakázal 

společnosti Taxify provozovat taxislužbu        

s řidiči bez  licence. Konkurenční Uber ale       

v hlavním městě takový zákaz nemá. 

Protichůdná rozhodnutí vydal stejný soud, 

dokonce i stejná  soudkyně jen s odstupem 

několika málo měsíců. „Přibrzdit“ Uber 

naopak chtěl  Krajský soud v Brně. Jenže jeho 

předběžné opatření pro změnu tento  týden 

zrušil Vrchní soud v Olomouci. Jasno v tom, 

jaká  pravidla by měla pro alternativní 

přepravce platit, nemají ani politici. Vláda  

nejprve regulaci vložila do novely zákona        

o provozu na pozemních komunikacích, pak ji 

ale zase vyškrtla. Iniciativy se poté chopili 

poslanci a načetli několik pozměňovacích 

návrhů, které alternativní taxikáře řeší.  

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 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/000116Kss_1700183_20170622095050_prevedeno.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170064cs.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0065_7As__1700030_20170622141115_prevedeno.pdf
http://pravniradce.ihned.cz/c1-65779520-zajistovaci-prikazy-zachranuji-miliardy-mohou-ale-znicit-firmy
http://pravniradce.ihned.cz/c1-65779530-auditni-zpravy-prozradi-na-firmy-vice-uz-resi-i-soudni-spory-a-nesplacene-uvery
http://pravniradce.ihned.cz/c1-65773540-poprve-zaznelo-prokazte-sve-prijmy
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms
http://eshop.ihned.cz/shop/www/page/default/pravni-radce-sms


 

 

Z legislativy 
Sněmovna schválila návrh zákona o elektronické identifikaci 
Poslanci schválili návrh nového zákona, který zakotví pravidla pro používání občanských 

průkazů s čipem. Průkazy opatřené elektronickým čipem by měly umožnit občanům přihlášení 

do systémů veřejné správy a vyřizování některých agend bez nutnosti osobně úřady navštívit. 

Doklady by také měly sloužit k elektronické identifikaci. Výhodou využívání elektronické 

identifikace je podle ministerstva vnitra úspora času, peněz a rychlá dostupnost. 

Sněmovna schválila ústavní novelu o legálních zbraních  
Majitelé legálně držených zbraní možná dostanou právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění 

bezpečnosti Česka. Umožnit to má  novela ústavního zákona o bezpečnosti, kterou tento týden 

schválila sněmovna. Podle poslanců by přijetím návrhu Česko  výslovně uznalo, že držení        

a nošení zbraní, pokud je v souladu se zákonem, je součástí zajišťování jeho bezpečnosti. 

Motivem pro sepsání novely byla i změna evropské směrnice, která zpřísňuje držení zbraní. 

Podle mnohých poslanců ji ale nezvrátí.  

Patentový úřad získá přístup 
k datům ze systémů veřejné správy 
Úřad průmyslového vlastnictví bude mít 

nově možnost využívat údaje ze základního 

registru obyvatel. Získá také přístup 

k údajům v informačním systému evidence 

obyvatel a k údajům v informačním 

systému o cizincích. Novou pravomoc 

úřadu zajistila novela, kterou podepsal 

prezident Miloš Zeman. Novela 

předpokládá změny ve správních řízeních 

vedených úřadem a rovněž přispěje 

k přehlednějšímu vedení rejstříků práv 

průmyslového vlastnictví. Získané údaje 

bude moci úřad využít pouze v rámci 

výkonu své působnosti při plnění 

konkrétního úkolu. 

Poslanci schválili více peněz z vybrané DPH pro obce a města 
Obce a města budou mít od příštího roku asi více peněz z vybrané daně z přidané hodnoty. 

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. Návrh 

předložilo poslancům zastupitelstvo Libereckého kraje. Pro města a obce to znamená, že by 

mohli získat navíc až kolem 8,5 miliardy korun ročně. Nyní novela míří ke schválení do Senátu. 

Podmínky pobytu cizinců v ČR se zpřísní, rozhodla sněmovna 

Poslanci znovu schválili novelu, která zpřísní podmínky pobytu cizinců v Česku a omezí 

ekonomickou migraci. Rozhodli tak přes nesouhlas Senátu a ochránců lidských práv, jimž 

vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, 

který navrhla vláda.  Novela má po vzoru azylového zákona umožnit zastavení řízení                

o povolení pobytu, pokud by se cizinec bez vážného důvodu k řízení nedostavil, lhal by nebo 

předkládal padělané doklady. Na řízení má mít vliv také cizincovo odsouzení pro úmyslný 

trestný čin. 

Městská policie bude i nadále měřit rychlost vozidel 
Sněmovna neomezila strážníky v měření rychlosti vozidel i mimo domovské obce na základě 

veřejnoprávních smluv. Schvalovaná novela zákona o obecní policii současnou pravomoc 

strážníků nezúžila. Novela zákona rovněž počítá s možností uzavírat smlouvy s obecními 

policiemi. Policisté by tak mohli například pomáhat při krizových situacích i jiným obcím, nežli 

v regionu, kde konkrétní policie sídlí. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Sud se střelným prachem 
Střelný prach kdysi vynalezli Číňané a nyní 

jím plní pomyslný sud jejich sousedé ze 

Severní Koreje. Severní Korea je z právně 

komparatistického hlediska skanzenem 

sovětského práva, či spíše nepráva. Zatímco 

ostatní země Dálného východu, které kdysi 

převzaly sovětský právní systém, jeho 

důsledky více méně demontovaly, Severní 

Korea stalinský model práva stále udržuje. 

První ústavu Severní Koreje z roku 1948 měl 

formulovat sám sovětský vůdce Josif 

Vissarionovič Stalin s cílem ukázat 

Jihokorejcům přívětivou tvář příslibem, že se 

nebude znárodňovat a že soukromé 

vlastnictví bude zachováno, dokonce 

chráněno. Ovšem po skončení korejské války 

v roce 1953 bylo vše popřeno a nastala tvrdá 

kolektivizace a nacionalizace. Právě tehdy 

začala osobitá cesta severních Korejců ke 

komunismu, která nabyla konkrétnějšího 

tvaru v ústavě z roku 1972. Ta zakotvila, že 

se země "řídí ideami čchučche Korejské 

strany práce, v nichž je tvůrčím způsobem 

aplikován marxismus-leninismus". Ve 

státoprávní oblasti byl princip čchučche 

chápán jako svébytná cesta ke komunismu, 

tedy nezávislost v politice, v obraně a v 

hospodářství. Zatím poslední verze 

severokorejské ústavy z roku 2016 tento 

princip dále rozvíjí stejně, jako ho rozvíjí 

každodenní politika severokorejského vůdce 

Kim Čong-una. Totiž jen pokud jde o politiku 

obrannou, či spíše útočnou. Hospodářství 

země je rozvráceno a nemohlo by vůbec 

fungovat bez občasných zahraničních, hlavně 

čínských injekcí. Demontáž skanzenu 

stalinského práva nebude vůbec jednoduchá. 

Číňané nebudou chtít amerikanizaci Koreje 

podle jihokorejského vzoru a Američané se 

budou obávat případného vlivu ČLR na 

celém ostrově. Sami Korejci ovšem příliš 

nemilují ani Američany, ale ani Číňany nebo 

Japonce. Po celá staletí žili mezi dvěma 

mlýnskými kameny - Čínou a Japonskem - 

podobně jako Češi kolísali mezi vlivem 

Německa a Ruska. Určité řešení nabízí nově 

zvolený jihokorejský prezident Mun Če-in: 

jednání se Severní Koreou. Takové řešení by 

se patrně Korejcům zamlouvalo nejvíce. Ale 

co s právem? To jihokorejské se osvědčilo     

a Severní Korea by mohla tvůrčím způsobem 

přijmout čínský model zvláštních 

ekonomických oblastí (už jednu má)              

a podpor pro zahraniční investory. Podobně 

jako Mongolsko či Vietnam.  
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