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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 10. 2019 - 31. 10. 2019 

 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU A DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

 Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena novela občanského soudního řádu a dalších zákonů v souvislosti 

s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, o které jsme Vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury např. za měsíce květen a září 2019.  

 

 Dle této novely nebude mít předložený znalecký posudek vypracovaný na žádost soukromého 

zadavatele (např. účastníka řízení) bez souhlasu všech účastníků stejnou váhu, jako znalecké 

posudky, jejichž vypracování zadal soud. 

 

 Návrhy těchto novel dále jasně vymezují odpovědnost znalců a soudních tlumočníků při výkonu 

jejich činnosti a zavádějí jejich povinné pojištění. 

 

 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech nově zavádí jasnější kritéria pro 

jmenování znalců a úspěšné složení vstupní zkoušky, kdy dosavadní právní úprava umožňovala, 

aby jednotlivé orgány uvážily, zda osoby jako znalce jmenovat či nikoliv. Ke zkvalitnění výkonu 

znalecké profese by měla přispět i možnost širšího přezkoumání znaleckého posudku nejen z 

hlediska formální, ale i věcné správnosti, dále pak zavedení orgánů dohledu nad výkonem 

znalecké činnosti (krajské soudy a Ministerstvo spravedlnosti) a také zpřísnění správních trestů. 

 

 Tento zákon nabude účinnosti dne 1. 1. 2021.  

 

(2) NOVELA ZÁKONNÉHO OPATŘENÍ SENÁTU O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH 

VĚCÍ 

 

 Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých 

věcí, o které jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc květen 

2018 a květen 2019. 

 

 Novela rozšiřuje osvobození od daně i na první úplatné nabytí jednotky v rodinném domě (tj. 

nikoliv pouze v bytovém domě, jak tomu bylo doposud). Podmínkou nicméně zůstává, že 

k takovému prvnímu nabytí musí dojít do 5 let od dokončení nebo zahájení užívání jednotky.  

 

 Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 11. 2019. 

 

(3) NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ, TRESTNÍHO ŘÁDU A 

     TRESTNÍHO ZÁKONÍKU 

 

 Senát schválil novelu zákona o státním zastupitelství, trestního řádu a trestního zákoníku, o které 

jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíce leden a září 2019.  

 

 Novela reflektuje přijetí nařízení EU 2017/1939 o zřízení úřadu evropského veřejného žalobce 

(EPPO) a implementuje směrnici EU 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti 

podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy EU. EPPO by měl fungovat na 
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centrální a decentralizované úrovni. Centrální úroveň by se měla skládat z evropského nejvyššího 

žalobce a dvaceti evropských žalobců, z nichž každý bude reprezentovat jeden členský stát 

zapojený do spolupráce. Decentralizovanou (národní) úroveň by měli tvořit evropští pověření 

žalobci, kteří budou jménem EPPO dohlížet na trestní řízení ve svých domovských státech. 

 

 Novela stanoví povinnost pro státní zastupitelství neprodleně informovat EPPO o podezření, že 

byl spáchán trestný čin, jehož vyšetřování spadá do pravomoci EPPO.  

 

 Nově se dále má zavést povinnost státních zastupitelství odůvodnit rozhodnutí o žádosti  

o poskytnutí informací. Dotázané státní zastupitelství má možnost informaci neposkytnout po 

nezbytně nutnou dobu, pokud by její poskytnutí ohrozilo podstatné národní bezpečnostní zájmy, 

průběh trestního řízení nebo bezpečnost osob. 

 

 Novela bude nyní postoupena k podpisu prezidentovi. 

 

(4) NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKONA O ŘÍZENÍ VE 

VĚCECH SOUDCŮ, STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ 

 

 Poslanecká sněmovna bude v 1. čtení projednávat novelu zákona o státním zastupitelství a zákona 

o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, o které jsme Vás informovali 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc květen 2019. 

 

 Tato novela by měla stanovit jasnější pravidla pro jmenování, odvolávání a trvání funkčního 

období vedoucích státních zástupců. Nově by byla doba výkonu funkce nejvyššího státního 

zástupce omezena na 10 let bez možnosti opakovaného výkonu této funkce. Vrchní, krajský a 

okresní státní zástupce by byl jmenován na dobu 7 let a nebylo by jej možné jmenovat na dvě po 

sobě jdoucí funkční období u téhož státního zastupitelství. 

 

 Nově by měly být v zákoně jasně stanoveny a sjednoceny důvody pro odvolání vedoucích státních 

zástupců z jejich funkce, a to tak, že odvolání z vedoucí funkce by bylo možné výhradně v 

důsledku rozhodnutí nezávislého kárného senátu v kárném řízení. 

 

(5) NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

 Senát schválil novelu stavebního zákona, o které jsme Vás informovali v monitoru právních 

předpisů a judikatury za měsíce červen a září 2019. 

 

 Na základě této novely bude pro realizaci terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a 

vodních děl do 20.000 m
2
 potřeba vydat územní souhlas. Pro vydání územního souhlasu u těchto 

stavebních záměrů nebude vyžadováno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, ledaže by 

měly být umístěny v chráněném území podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Dále by tyto 

stavební záměry neměly vyžadovat stavební povolení ani ohlášení. 

 

 Novela bude nyní postoupena k podpisu prezidentovi.  

 

(6) NOVELA ZÁKONA O ZMĚNĚ ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O 

SBÍRCE ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV 

 

 Prezident podepsal změnovou novelu související s přijetím zákona o Sbírce zákonů a 

mezinárodních smluv, o které jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za 

měsíce červenec a srpen 2019. 
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 Změnový zákon provádí některé nezbytné úpravy v právním řádu v souvislosti se zavedením 

elektronické publikace („e-Sbírka“) a elektronické tvorby („e-Legislativa“) právních předpisů, 

zejména zavedení konsolidovaného (úplného) znění právního předpisu jako nedílné součásti 

tvorby novely právního předpisu, vyhlašování právně závazné elektronické podoby právních 

předpisů při současném zachování jejich právně závazné listinné publikace nebo např. zakotvení 

povinné elektronické podoby legislativního procesu a povinného využívání jeho nástrojů. 

 

(7) NOVELA ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

 Poslanecká sněmovna se bude zabývat novelou zákona o svobodném přístupu k informacím, která 

má především ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace ze strany 

žadatelů. 

 

 Novela dává nově úřadům a jiným institucím možnost odmítnout poskytnutí informace pokud lze 

dovodit, že cílem žádosti je způsobit nepřiměřenou zátěž úřadu nebo nátlak na člověka, kterého se 

požadovaná informace týká. Dále by úřady mohly odmítnout poskytnutí informace i v případě, 

kdy by mohla znevýhodnit jednoho z účastníků soudního nebo obdobného řízení.  

 

 V případě, že by někdo žádal o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, mohly by povinný 

úřad požadovat zálohu na úhradu nákladů vyhledávání. Ta má podle návrhu činit maximálně 60 

procent z předpokládaných nákladů a je omezena horní hranicí 2.000,- Kč. 

 

(8) NÁVRH ZÁKONA O DANI Z VYBRANÝCH DIGITÁLNÍCH SLUŽEB 

 

 Vláda se zabývá návrhem zákona o dani z vybraných digitálních služeb, který si klade za cíl 

narovnat podnikatelské prostředí v odvětví určitých digitálních služeb mezi společnostmi 

založenými na tzv. tradičních modelech a společnostmi založenými na digitálních modelech. 

 

 Tato daň bude tvořena třemi dílčími daněmi: dílčí daní z provedení cílené reklamní kampaně, dílčí 

daní z využití mnohostranného digitálního rozhraní a dílčí daní z poskytnutí dat o uživatelích 

(celková daň bude vypočtena jako součet jednotlivých dílčích daní). Předmětem daně bude 

poskytnutí zdanitelné služby za úplatu na území ČR. 

 

 Subjektem daně budou právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti ze skupin s 

konsolidovaným obratem přesahujícím 750 milionů Eur, přičemž tento limit představuje celkový 

obrat skupiny bez ohledu na to, zda jde o příjem za digitální službu nebo ne. Zároveň však musí 

obrat pro účely daně z digitálních služeb u dané právnické osoby v ČR přesáhnout 50 milionů Kč. 

 

 Sazba daně by měla být jednotná a činila by dle návrhu 7%. 

 

(9) NOVELA ZÁKONA O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH  

       OVLIVŇUJÍCÍCH VNITŘNÍ POŘÁDEK NEBO BEZPEČNOST ČR 

 

 V návaznosti na zrušení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, a vzhledem k jeho nahrazení novou 

právní úpravou, se vláda zabývá novelou zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech 

ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR. 

 

 Tato novela zakazuje vytváření ozbrojených skupin majících povahu domobrany, milice, nebo jiné 

ozbrojené složky, určených k ozbrojenému prosazování politických, náboženských nebo 

obdobných společenských cílů. 
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 Novela dále zřizuje tzv. systém střelecké přípravy. Ten by se měl skládat z programů střelecké 

přípravy, které zahrnují školení, výcvik a obdobnou přípravu v oblasti nakládání se střelnými 

zbraněmi. Organizaci těchto programů má zajišťovat Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo 

obrany. Účast na těchto programech by měla být dobrovolná. 

 

(10) NOVELA ZÁKONA O TELEVIZNÍCH A ROZHLASOVÝCH POPLATCÍCH 

 

 Poslanecká sněmovna předložila Vládě novelu zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. 

Tato novela má rozšířit okruh osob, které budou osvobozeny od rozhlasového a televizního 

poplatku. Nově to mají být například osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod anebo 

osamělý rodič, který má v péči nezletilé dítě, a dále ústavní zařízení, která poskytují péči 

nemocným a seniorům. 

 

 

(B) GDPR 

 

(1) NÁVRH METODIKY OBECNÉHO POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

 

 Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách k veřejné diskuzi návrh 

metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Oproti dřívější úpravě, 

kdy DPIA bylo nutné učinit jen v některých případech, musí nově podle GDPR toto posouzení 

provádět každý správce, jehož záměr související se zpracováním osobních údajů lze hodnotit jako 

vysoce rizikový z hlediska zásahu do práv a svobod fyzických osob. Uveřejněná metodika pak 

dává návod, jak v případě takového posouzení postupovat.           

 

 Návrhy a připomínky k uveřejněné metodice lze zasílat do 15. prosince 2019 elektronicky na 

posta@uoou.cz.  

 

(2) SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A METODA DOUBLE OPT-IN  

 

 Na základě několika desítek podnětů provedl Úřad pro ochranu osobních údajů kontrolu týkající 

se dodržování zákona č. 480/2004 Sb., a to v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení u dvou 

společností prodávajících elektroniku. Pokuty uložené za zjištěná porušení zákona se pohybovaly 

v řádech desítek tisíc Kč. 

 

 Stěžovatelé shodně uváděli, že nedali souhlas k zasílání obchodních sdělení, nejsou zákazníky 

těchto společností a ani registrovanými uživateli. Kontrolované společnosti namítaly, že takovýto 

souhlas byl dán i bez provedeného nákupu, respektive že tyto osoby byly registrovány do 

věrnostního programu. Společnosti však nebyly schopny prokázat, zda se tak stalo na základě 

potvrzujícího emailu, tedy při využití metody tzv. double opt-in. Emailová adresa tak do 

formuláře mohla být zadána kýmkoliv a nikoliv jen a pouze stěžovateli.  

 

 Metodou double opt-in, tedy dvojího potvrzení souhlasu (zasláním potvrzovacího emailu 

s odkazem) se zasíláním obchodních sdělení, lze nejlépe vyhovět požadavkům GDPR.  

U kontrolovaných společností se této metody nevyužilo, čímž dle Úřadu došlo k porušení zákona 

ve smyslu nedostatečného ošetření získání souhlasu.  
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(C) JUDIKATURA 

 

(1) ZRUŠENÍ ČÁSTI ADVOKÁTNÍHO TARIFU UPRAVUJÍCÍHO VÝPOČET ODMĚNY 

OPATROVNÍKA 

(nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. 4/19) 

 

 Ústavní soud zrušil část advokátního tarifu, konkrétně ustanovení §9 odst. 5, upravujícího 

odměnu ustanoveného opatrovníka osobě neznámého pobytu.   

 

 Ke zrušení ustanovení došlo v návaznosti na projednávání ústavní stížnosti, v níž stěžovatelka 

(advokátka), argumentovala porušením ústavním pořádkem zaručeného práva na spravedlivou 

odměnu za práci stejné hodnoty. Dle stěžovatelky není zásadní rozdíl mezi opatrovníkem 

účastníka neznámého pobytu, a advokáta, který byl ustanoven zástupcem účastníka pro řízení, 

v němž je zastoupení advokátem povinné. Není tedy žádný důvod k tomu, aby odměna 

opatrovníka byla oproti odměně advokáta ustanoveného ze zákona zásadně snížena. 

 

 Ústavní soud se s uvedenou argumentací ztotožnil a rozhodl o zrušení tohoto ustanovení. Podle 

závěrů Ústavního soudu vychází stanovení nižší odměny pro advokáta jako opatrovníka z ničím 

nepodloženého – paušalizujícího – předpokladu jednoduchosti a menší finanční náročnosti 

takového zastupování, což ohrožuje kvalitu poskytované právní pomoci. Ústavní soud dále uvedl, 

že jediným důvodem pro snížení tarifu pro advokáta jako opatrovníka je pouze snaha o zlepšení 

veřejných rozpočtů. Takový zásah do práva na právní pomoc Ústavní soud nemohl akceptovat již 

jen proto, že by tím byla ohrožena nezávislost a nestrannost výkonu právní pomoci opatrovníkem. 

Nižší odměna opatrovníka tak není vhodným opatřením vzhledem k cíli, který byl tímto 

opatřením sledován.   

 

(2) POJEM OBCHODNÍ VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A STRATEGICKÉ POKYNY 

VALNÉ HROMADY 

(rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019) 

 

 Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval výkladem pojmu „obchodní vedení“ u akciové 

společnosti. Obchodním vedením se rozumí organizování a řízení běžné podnikatelské činnosti 

společnosti, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s tím souvisejících 

vnitřních záležitostech, a to bez ohledu na to, zda je vykonává samo představenstvo společnosti, 

samostatně představenstvem pověřený člen nebo třetí osoba. Je-li jeden z členů představenstva 

pověřen výkonem části obchodního vedení (např. na určitém úseku podnikání společnosti), 

neztrácí tato činnost povahu obchodního vedení. Stejně tak na povahu činnosti jako obchodního 

vedení nemá vliv to, že pověřený člen představenstva má (podle organizační struktury společnosti) 

podléhat některému z řídících zaměstnanců. 

 

 K posledně uvedenému případu však Nejvyšší soud dovodil, že ze zákonného zákazu udělovat 

představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení vyplývá, že člen představenstva takto 

nemůže při rozhodování o obchodním vedení podléhat vedoucímu zaměstnanci a být tak povinen 

dodržovat tímto zaměstnancem udělené pokyny.  

 

 Nejvyšší soud dále doplnil, že pro účely zákazu udělovat představenstvu pokyny týkající se 

obchodního vedení společnosti je nutné rozlišovat mezi obchodním vedením společnosti a jejím 

strategickým řízením. Výše uvedený zákaz se totiž netýká tzv. strategických rozhodnutí 

(obchodních plánů apod.). Nejvyšší soud v rozsudku zdůraznil, že akcionáři mohou udělovat 

představenstvu společnosti závazné strategické pokyny, pokud stanovy akciové společnosti svěří 

rozhodování o strategickém řízení společnosti do působnosti valné hromady.  
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 Pro úplnost dodáváme, že výše uvedené závěry jsou aplikovatelné obecně, zejména také na 

společnosti s ručením omezeným ve vztahu k jednatelům. 

 

(3) PŘEKROČENÍ ZÁSTUPČÍHO OPRÁVNĚNÍ ČLENEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 

(rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 4593/2017) 

 

 Nejvyšší soud se zabýval otázkou zastupování při jednání za právnickou osobu v případě, kdy za 

ní jedná člen statutárního orgánu způsobem, k němuž není oprávněn.  

 

 Zastoupení členem statutárního orgánu je zastoupením svého druhu (sui generis), na něž nedopadá 

ani úprava smluvního zastoupení, ani úprava zastoupení zákonného dle občanského zákoníku. Je-li 

způsob zastupování právnické osoby členy jejího statutárního orgánu určený zakladatelským 

právním jednáním zapsán ve veřejném rejstříku, mohou členové statutárního orgánu právnickou 

osobu zastupovat pouze tímto způsobem. Pokud však není právnická osoba zastoupena v souladu 

se zastoupením uvedeným ve veřejném rejstříku, může jednání učiněné neoprávněným zástupcem 

dodatečně schválit. 

 

 Volba formy dodatečného schválení závisí na zastoupeném (právnické osobě), a to i tehdy, kdy 

zákon pro schvalované právní jednání formu (např. písemnou) stanoví. Vždy však musí být 

zjevné, že oprávněný zástupce projevuje vůli takto učiněné jednání dodatečně schválit.  

K dodatečnému schválení by mělo dojít bez zbytečného odkladu poté, co se zastoupená osoba (její 

oprávněný zástupce, např. druhý jednatel v případech, kdy za společnost musí jednat oba)  

o neoprávněném jednání dozví. 

 

 Schválí-li právnická osoba dodatečně právní jednání, která za ni učinil neoprávněný zástupce, je 

tímto právním jednáním vázána, jako by bylo řádně učiněno od počátku (ex tunc). 

 

(4) ÚSTAVNÍ SOUD ZRUŠIL ZDANĚNÍ CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ 

(nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/19) 

 

 Ústavní soud vyhověl návrhu skupiny senátorů (a následnému shodnému návrhu skupiny 

poslanců) a zrušil část ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se tzv. zdanění církevních 

restitucí 

 

 Hlavním argumentem navrhovatelů byla již samotná skutečnost, že ani předkladatelé napadeného 

ustanovení, ani vláda, neuváděli, že by šlo o zákon daňový a naopak nezastírali, že jediným cílem 

bylo faktické snížení restituční finanční náhrady. Samotný zákon pak dle navrhovatelů nesl znaky 

nepřípustného zpětného působení (retroaktivity) a porušoval zásadu legitimního očekávání a 

vázanosti smluvním ujednáním (pacta sunt servanda). 

 

 Ústavní soud shledal návrhy co do podstatné obsahové stránky jako důvodné. 

 

 Restituce dle závěrů Ústavního soudu slouží k odčinění některých majetkových křivd spáchaných 

v období let 1948 až 1989, tedy v době, kdy „byl režim založený na komunistické ideologii, který 

rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu […], zločinný, nelegitimní a 

zavrženíhodný“ (viz § 2 odst. 1 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a 

odporu proti němu). Ostatně již restituční předpisy z 90. let počítaly s tím, že v budoucnu budou 

upraveny majetkové poměry státu ve vztahu k církvím a náboženským společnostem. Nastalo 

však dlouhé období, v němž nebyla nalezena politická shoda na podobě vyrovnání. Absenci 
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majetkového vypořádání státu s církvemi a náboženskými společnostmi již v roce 2010 Ústavní 

soud prohlásil za neústavní (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 9/07). 

 

 Ústavní soud dále zdůraznil, že okamžikem uzavření smluv o vypořádání vznikl církvím a 

náboženským společnostem právní nárok a legitimní očekávání finančních náhrad, a to v plné 

výši. Zákonodárce tak napadenou právní úpravou nepřípustně retroaktivním způsobem nerozhodl 

o zdanění, nýbrž o faktickém zpětném snížení finanční náhrady. Dodatečné snížení finanční 

náhrady za křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem míří proti základním principům 

demokratického právního státu. Zákonodárce tím porušil principy právní jistoty, důvěry v právo a 

jeho předvídatelnost a ochrany nabytých práv, jakožto stěžejní principy demokratické společnosti, 

a dále právo dotčených subjektů vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod.  

 

(5) POVINNOST SOUDU UMOŽNIT DÍTĚTI SE VYJÁDŘIT 

(nález Ústavního soudu IV. ÚS 1002/19) 

 

 Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jelikož 

porušoval právo stěžovatelky a vedlejšího účastníka na soudní ochranu a práva ve smyslu 

Úmluvy o právech dítěte. V řízení před obecnými soudy se jednalo o návrhu na změnu příjmení 

vedlejšího účastníka (sedmiletého dítěte) podaného ze strany stěžovatelky (matky). Za zásadní 

porušení uvedených práv považovala stěžovatelka skutečnost, že v řízení před krajským soudem 

nebyl jakkoliv zjišťován názor dítěte na možnou změnu jeho příjmení.  

 

 Ústavní soud dospěl k závěru, že pokud krajský soud rozhodl o tom, že nezletilý není schopen 

docenit dosah případné změny příjmení, aniž by jej vyslechl a učinil si sám kvalifikovaný názor 

na jeho duševní a rozumový vývoj, jednal v rozporu s čl. 12 Úmluvy o právech dítěte. Nezletilý 

není pouze předmětem soudního řízení, naopak je jeho subjektem (účastníkem). Soudy tedy musí 

chránit jeho osobnostní práva a umožnit mu se k předmětné otázce vyjádřit. Pokud obecný soud 

k právu dítěte účastnit se řízení v jeho věci a sdělit své stanovisko nepřihlédne, porušuje tím 

zároveň i právo (jednoho z) rodičů na soudní ochranu, jelikož nedostojí požadavku posouzení 

nejlepšího zájmu dítěte. 


