
Kongres Práuní prostor 2017
- kaleidoslrop právních novinek
Prestižní odborný kongres PnÁVní
PRoSToR, jehož organizálorem byl již
posedmé právní systém Codexis společnosti
Átlas Consulting, i letos otevřel v hotelu
Jezerka na seči ve dnech 25. a 26. dubna
2017 řadu aktuálních témat z několika
právních odvětví. Zalimco program
překypoval novinkami, v organizaci
kongÓ"u zůstalo vše tradiční a osvědčené,
Třadiční byl i mediální partner - Bulletin
advokacie. A zatímco přednášejících
se za předsednickým stolem vystřídalo
bezmála dvacet, jako jediný se odtud celé
dva dny ani nehnul, a navíc vtipně glosoval
i zasvěceně se ptal, všem dobře známý
moderátor a krotitel časomíry
Mgr, et Mgř. Michal Vávra.

rvni konferenční den otevřela sekce občanského

práva. První přednášejíci, JUDr. Pavta Belloňová,

Ph,D., z Mini§te§tva splaved]nosti CR s9 zab}tala

rybranými aktualitani z oblasti civi|něprávní a pra

fesní legislatirT. Ve svém příspěvku se dotkla novely

insolvenčniho Zákona a nastínila i ploblémy týkajíci Se novely

občanského Zákoniku, provedené zákonem č,460/20l6 Sb,,

která má odstlanit něktelé dilči potiže, jež ukáZala dosaYad-

ni praxe (delší lhůta pro přezkum rozhodnuti o omezení své-

právnosti, zjednodušeni pravidel vzniku pracovněpíávniho

vztahu nezletilých, či úroky z prodLeni u q;živneho),

,,Zástupci podnikatele, rozsah jejich zástupčích opláynění

a náslerlky překročení" bylo témat9m přispěvku JUDI, Kate-

íin1, Eichlerové. Ph.D., odborné asistgntky na katedŤe obchod-

niho píáya PF UKv Plaze. Ta pŤedevšim lozebrala, kdo mů-

že být oprávněnou osobou k zastupování podnikatele a kdo

nikoliv, jaké činnosti mohou záStupci dělat či v jakém íozsa-

hu mohou činit íozhodnuti Za podnikatele,

,,Nové směry v elektronické dokumentaci právního jednání"

ojkyt ve suém prispěvku rloc. JIJDr, Radirn Polčák, Ph,D"

vedoucí Ústalu práva a technologii PF MU v Brně, Mj, se za-

býval ploblematikou důkazní spolehlivosti u elektronické ko-

áonltu.", ale upozomil i na to, že elektronickému podpisu

ngsmějí b]ít upirány plá\.ni účinky a on sám nesmí b};t upiíán

ani jako důkaz v soudním a správnim říZeni,

V tematickém bloku speciálních pránich disciplín se před-

stavila pražská advokátka JUDr, et PhDí, Zuzana Rennero_

vá s pŤíspěvkem o aktuálních legislatiwich změnách na úseku

zájmových chovů psů, který zahájila pŤekvapiYým sdělenim,

ze tietim nejtukrativnějšim nelegálnim obchodem,na sYětě

po zbraních a drogách je právě obchod Se ZvíŤaty, ceská re-

publika nerná v Evlopě doblé postaYeni, plotože tuzemská

Zákonná ochlana Zvířat je Zcela nedostatečná,

Na tom, aby se naše legislativa v chovu Zvířat a obchodu

s nimi přibližila alespoň tíochu té evíopské, palticipuje i Mi
nistersivo zemědělstvi ČR, odkud byl dalši přednášejici, ve-

douci odboru správy le§ů, myslivo§ti a lybářstvi Mgr, Petr

Dvořák s přispěvkem 
"Mysliyecké 

plávo v píaxi",

Sekci tiestniho práva ot9vřel předseda Nejvyššího soudu

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., kteíý se věnoval no\lim po-

znatkům ke směrnici č. 800/2016, o procesních zárukách

pro rtěti, které jsou porlezřelými nebo obviněnými osobami

v trestnim řízení. Něktgíá práva Ze směmice platná česká

plávni úprava již ob§ahuje,.jiná v ní bude třebaještě upravit,

Neméně zajímavé téma otevřel j přispěvek předsedy Měst-

,kJho ,oudu u Pruze JUDr. Libora VávIy, a to 
"Poyolováni

ortposlechů a jejich použitelnost y tr€stním řízení", Zkušený
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a dlouholeL) soudce upo/ornil na rybranejudikaty. ltere se 
1

lj kajl prá\ e pillazů l odposlechu. napiúJad usnesenl Nejryš- 
|

šího soudu sp. zn. Tzn 24195, ná|ezÚstavniho §oudu sp. Zn.

Il. ÚS 615i 06, usnesení Nej,lTššiho soudu sp. zn. 4Tz l0l200'l ,

sp. Zn. 4 PZo 10/2015 a sp. zn. 4 Pzo 1412016.y této souvis-

losti pŤipomněl, že žádný soudce by nikdy neměl Zapominat
na to, že lozhodnutí o příkazu k odposlechu je rozhodnutim
Yelmi závažným, a podle toho k němu přistupovat.

Pražský advokat a člen piedslavenstva ČeK JUDr, Mi-
chal Žižlavský oteYŤ€l blok insolYenčního a exekučního práva

syým přispěykem nazyaným ,,Trest za neúspěch v podnikání

nebo nabidka druhé šance?". kde se zaměřil na aktuální změ-

ny a tlendy Y oblasti insolYence a lestíukturalizace, Nová le-

gislativa nyní dává firmám možnosti a práyni nástíoje k sa-

naci, oddluženi a restlukturalizaci, které jsou přijemnějšími
altelnativami konkursu.

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., viceplezident Exekutorské
komory ČR, připravil plo plénum plezentaci možné přišti

,,Neexekučni činnosti exekutorů" a v mezinárodnim slovná-
ni pak poodhalil jejich neDužitý potenciál. Pro své budouci
uplatnění ploto exekutoŤi hledají inspilaci v Zahraniči, napŤí-

klad v Belgii, Francii, nebo Rusku,
PŤispěyek ,,Strategie volby práva ve vztazich s mezinárod-

nim prrkem" zahajil §ekci mezinarodniho prára soukromého 
I

a mí§to Za řečnickým pultíkem Zaujal advokát AK Rowan Le"
ga|, člen kontrolní rady ČAK Jt]Dr. Martin Maisner, PhD.,
McIAIb. Rozebral, kdy, proč ajak si strany mohou zvolit prá,

vo, ktelým se jejich připad bude řidit, ale i kdy je to yýhod-

né, kdy naopak nikoliv, ujakých smluv je volba práYa om€Ze-

na a kdy zcela ,vryloučena.

Aktuálními problény při aplikaci některych ustanoyení záko-

na o zadáváni veřejných zakázek se v bloku yěnovanému trans-
palentnosti Yeřejné spráry zabývala Mgr. Lucie MoraYčíkoYá
Ze Společnosti otydea. Srovnala Yýhody a nevýhody procesů

oteYírání nabidek Y elektronické a listinné podobě a upozof-
niIa na některá úskali, ktelá elektíonická komunikace pŤináší.

JUDr. Mojmíí Florián, ředite] odboru YeŤejných Zakázek
ÚHoS, se hned vzápěti zabýval ochranou dodavatele pied ne-

Zákonn]ím postup€m Zadavate|e, a to podle nového zákona
o Zadáváni veřejných ZakáZek. Zákon ě. |34|2016 sb. ,,Zíe-
Suscitoval" inStitut námit€k, Zejména námitek vůči Zadavateli.

Zadavatel by pak neměl vnimat námitk], a prioi jen ]ako néco
negativniho, naopak by Se měl při jejich \ryřizováni Zamyslet
nad tim, Zda skutečně někde neudělal chybu,

PosIednim piednášejicim prvniho dne kongresu byl praž,
§k) advokát. rePiolálnipredltaritel ČAK pro Prahu a cler
káIné komise ČAK JUDr. PetI \Ieduna Se Svým piispěvkem
nazvaným ,,Restituc€ l991-20l8: oprardu tečka?" obsahem
jeho \Ystoupeni byl pochopitelně Zákon č. 185/2016 Sb.. po-

dle něhož by měIy b}t ukončeny Iestitučni nárok!, uplatněné
podle Zákona č. 229i 1991 sb,, Zákon o půdě. a lo již k 1. 7,

2018. od nab}.ti účinnosti restitučni tečk},má b]1 restiluentům
náhrada vyplácena Vý,lučně v peněZích. Doklol Meduna upo-

Zornil, že ještě Zůstává nevypořádán majetek Zhluba 50 tiSic
resliluenlů čijejich dediců, I prolo piedpok]ada ldlah L star-

ního soudu, ktelý by vysvětlil tuto lestitučni tečku a nastolil
pláYni jistotu jak pro opráYněné o§oby, tak i Soudce, kteii ne-

vědí, jak budou po i. 7. 20l8 rozhodovat,

.:.r*

Druhý konferenčni den ZahájiI druhý b|ok věnovaný občan,

skému právu, s pŤíspěvkem ,,Záručni smlouYa v českém prá,

Yu" Yy§toupil přední český civilista doc. JUDI. Filip Melzer,
Ph.D., LL,M., Z PF UP v olomouci. PŤipomně1 mj, nutnost

rozlišováni pravé a nepravé Záruky a vysvětlil také rozdil me-

Zi Záručni a pojistnou smlouvou.

"Vybrané 
pToblémy pryní noyely občanského zákoníku" ro-

zeblal jeho fakultní kolega doc. JUDI. Petr Tégl, Ph.D. Ne
pŤiliš šťastná Změna nastala v tolik diskutované části o před-

kupnim plávu, kdy znovu platí, že pokud se pŤevádi spolu-

vlastnický podil na nemoYité věci, maji spoluv|astnici před-

kupni právo, ledaže jde o pŤevod osobě b|izké. Ploblém to
bude činit v praxi zejména u převodu galážových stáni, která

se doposud běžně převáděla společně s b}tovou jednotkou,

Téma ,Specifika dokazování v daňovém řízení ye vztahu
k účasti na podvodu DPH" rozeblal v s€kci finančního práva

adlokár PWC Legal a clen kontrolnl rad) ČAK \4gr. Radek

Buršík. Podle jeho Zkuš€ností podYody v oblasti DPH exis-

tuji proto, že je §oučasný právní íámec EU umožňuje. Po-

dle finančnich úřadů ie v České republice několik tisic fifem
a podniků, které jsou zapojeny do podvodů, ale j9 velmi pro-

btematické je plokáZat.

Stmnou nezůstaly druhý den konference ani aktuální otázlry
justice, kterým byla věnována závěIečná čá§t letošního kon-
gresu. Ústavni soudce JLIDr. Tomáš Lichovník se s přítomný-

mi podělil o zkušeno§ti z aktualniho rozhodoráni L§tayniho

sourlu. PŤibližil, jaké j§ou nejčastějši yady ústavních stižno§ti

a Zrusenjch rozhodnuLt a jak rozhodo\ání Ústavntho soudu

ovlivňuje praxe Evropského soudu pro lidská práva.

Prezidentka Soudcovské unie N{gr. Daniela ZemanoYá ná-

sledně odhalila ve svém kritickém pijSpěvku negativni důsled-

ky neexist€nce jednotných praridel rlběru soudců pro justici

a v konečném efektu i plo Společnost. Na několika konkrét-

nich připadech, ktelé se staly adeptům na funkci soudců, de-

monstroYala, jak Systém {;běIu funguje a proč se plávnici
raději ucháZeji o posty v jiných právnických profesích než

v soudnictvi.
Úplný závěr kongresu pak patŤil předsedovi NejYyššiho

splávniho soudu JLlDr. Josefu Baxovi, který sYůj přispěvek

lazval ťllozoťtcky ,,Zaplňování práyniho přostoru dalšími záko
ny jako omezoYání naší svobody - jak dlouhoještě?" Zamýšlel
se v něm mj. nad tim, jak náš život oYlivňují normy, sankce,

hlášeni. naříZeni, formuláře, ,vyhlášky a další ,,Y§tupy" do sou-

klomj,. ,,Přestože se práýní prostor může zdát nekonečný, není ío-

mu tak. A my jako prálníci máme wlkou odpol,édllost za odstra-

ňoúní bezpróyí a podporu spfaýedlnosti i právní jistoty." Tol]to

myšlenkou se S účastníky konglesu lozloučil. Jebo slovajim
ulčitě při Zpáteční cestě domů v myslích ještě íezonoYala...

* pnor, oncnlnn xoutsx-n

* Foto VoJTĚcH ORLíK

Podrobněiší inlormace nalgzngte na inlcrnstouýcll
§trá[háeh w!ryw.bu!l§tin"advskasiB,cu"
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