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Třicet letposametové revoluci apádukomunis-
tického režimuvČeskupořádplatí zákon, kte-
rýmkomunistév roce 1948znárodnili cestovní
kanceláře. Spolu s osmi sty dalšími předpisy

jej teď navrhuje zrušit ministr vnitra Jan Hamáček
zČSSD.Vyhaslé normynemají už dávno smysl, proto
není potřeba, aby nadále v českém právním řádu zů-
stávaly.Ministerstvovnitrapřipravilonávrh zákona,
kterým je hodlá zrušit.
„Nášprávní řád jenepřehlednýamálokdo se vněm

vyzná.Tím,žezrušímezbytečnépředpisy, zpřehlední-
me právní řád a zvýšíme právní jistotu občanů i pod-
nikatelů,“prohlásilHamáček.Lidébyse takužnemu-
seli probírat stovkamipředpisů,nakterézákonodárci
zapomněli.
Ke zrušení více než osmi set zákonů a vyhlášek vy-

bídlústavně-právnívýborPoslaneckésněmovny,když
vládu vyzval, aby se nepoužívanými a neúčinnými
předpisyzabývala.Ministerstvovnitraúklidovouakci
řídí, výběrkonkrétníchzákonůkezrušeníaleprovedla
idalšíministerstva. „Přispěje tokezvýšeníúrovněčes-
képrávníkultury,kteráutrpělaspletitýmhistorickým
vývojem na našem území,“ říká mluvčí ministerstva
vnitra AdamRözler.
Rušení souvisí takésprojektemelektronickéSbírky

zákonů amezinárodních smluv, v níž by lidéměli na-
jít aktuální znění všech platných předpisů. Původně
měla být eSbírka hotová už letos, její start ale vláda
odložila.Veřejnosti takbudekdispozici ažvroce2021.
„Vysoká časová a administrativní náročnost tvorby
této databáze se zrušením nepoužívaných předpisů
podstatně sníží,“ uvádí Rözler.
Chystané rušení osmi set norem je ale podle mini-

sterstva vnitra jen první vlnou úklidu. Ještě letos by
ministerstvovnitrachtělovytipovatdalšínadbytečné
zákony. „Analyzujememožnosti využití peněz z fon-
dů Evropské unie,“ odpovídá mluvčí úřadu na dotaz,
kolik celá věc bude stát.
Vnitro si od těchtokroků slibuje, že lidemodpadne

nutnost prověřovat, zda se na ně právní normy vzta-
hují, nebo ne. Může se také zjednodušit fungování
firem, kde nebude nutné mít tolik pracovníků, kteří
se administrativě spojené sdodržovánímpravidel vě-
nují. „V některých případech nebude nutné vyhledat
pomocprávníkavpřípadě,kdydojdekekonfliktumezi
několika platnými právními předpisy,“ říká Rözler.
IniciativuministerstvavítáadvokátTomášBabáček

zDeloitteLegal,upozornilapodlenějnapřemíruregu-
lace. Přístup úřadu ale nepovažuje za šťastný. „Určitě
senajde řada starýchpředpisůzdobČeskoslovenska,
unichžnikdonebuderozporovat, že jsouvyhaslé.Čím
ale budou zákony novější, začne to být komplikova-
nější. Do této fáze odstraňování bych se nechtěl do-
stat,“ varuje Babáček. Posuzování novějších zákonů
by vyžadovalo zapojení dalších odborníků, například
historiků či ústavních právníků.
Úklid je užitečný i podle soudce Nejvyššího správ-

ního soudu Karla Šimky. Připomíná ale zároveň i to,
že právníci se v praxi s vyhaslými předpisy setkávají
jen výjimečně. „Zpravidla v nějakých kuriózních či
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FIREMNÍ PRÁVNÍCI SE MUSÍ ODNAUČIT JAZYK ADVOKÁTŮ

Rostoucí význam podnikových právníků mění
podobuvelkýchfirem.Největšípodniky jichza-
městnávají desítky,potřebují jek rozvoji akza-
vádění inovací.Přednecelými 10 letypřitomfir-

myvnímaly jedenznejpočetnějšíchprávnickýchstavů
často jen jako méně důležitou nutnost. Teď do nich
investují a přibírají je k nejdůležitějším byznysovým
rozhodnutím.
Příklademmůže být ČSOB, která letos získala oce-

nění Podnikový právník v kategorii firemních týmů,
ježudělujeUniepodnikovýchprávníkůve spolupráci
svydavatelstvímEconomia.Osmdesát lidívČSOBřeší
právní otázky celé skupiny, počtem se tak vyrovnají
největším advokátním kancelářím v zemi.
Průzkum společnosti Deloitte už před čtyřmi lety

ukázal, jak rapidněsezvyšujepočetfiremníchprávní-
ků, kteří se kromě revize smluv či řešení sporů účast-
ní také strategického rozhodování. „Mnohdy jsme
zapojeni i do řešení situací, kde naše role přesahuje
do jiných oblastí, než je právo. Kolikrát mám pocit,
že kolegům lépe posloužím trpělivým vyslechnutím
a laickou psychologickou intervencí,“ říká Jitka Pi-
ňosová, jež působí jako právnička společnosti Lego
a v radě české Unie podnikových právníků.
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„Zatímcodřívemuselbýtpodnikovýprávníkvýbor-
ným ‚převozníkem‘ nápadů a myšlenek mezi světem
právaa světembyznysu, dnesužmusí být vobousvě-
techrovnocennýmpartnerempro jakoukolivdiskusi,“
prohlašuje Pavel Dejl z advokátní kanceláře Kocián
Šolc Balaštík.
„Jádrem všeho je rychlé pochopení, v čem váš byz-

nys vlastně spočívá. Dobré právníky management
uznává především pro efektivní řešení konkrétních
problémů,“ tvrdí Tereza Ber, která pracuje jako práv-
nička farmaceutické společnosti Zentiva. Přesně vy-
pracované podklady jsou podle ní firemním právní-
kůmkničemu,pokud jenebudouumětmanagementu
správně podat.
„První věc, kterou jsem se po příchodu z advokacie

musela naučit, bylo zapomenout mluvit právním ja-
zykem,“ vzpomínáBerna svůjpřechoddofirmy. „Ma-
nagement neocení brilantní rozbor plný odborných
výrazů a zkratek, prostě vám nebude rozumět. A ře-
šení, které nabízíte, zůstane ztraceno vpřekladu.Na-
opak jepotřeba si conejdříveosvojit jazykkorporace,
pochopit obchodní terminologii,“ popisuje.
PrávničkaTerezaRychtaříkovázUPCsezase snaží,

aby její týmkolegovéve společnosti brali jakopodpo-
ru, která pomáhá rozvíjet obchodní nápady. „Často
se setkávám s představou, že interní právní oddělení
funguje jako policie, která vše zakazuje. Takhle ale
moderní právní tým fungovat nemá,“ říká.

„Tím, že se podnikoví právníci stali nedílnou sou-
částí vrcholovéhomanagementufirem, sezvýšil i roz-
sah jejich práce a odpovědnosti,“ myslí si Jan Hlaváč
ze společnostiTPA.Rostoucídůležitostpodnikových
právníků uvnitř korporací má přitom i negativní do-
pad.
„Rozsah oblastí, kterými se musí podnikoví práv-

níci zabývat, je, bohužel, čím dál širší, a mnohdy jsou
tak tito odborníci tlačeni mimo komfortní zónu své
ústřední specializace,“ podporuje jeho názor Bořivoj
Líbal z advokátní kanceláře Noerr.
Taková odpovědnost vede ke dvěmamožným scé-

nářům. „Buďkpostupnémurozšíření interníhopráv-
ního týmu a jeho restrukturalizaci na úroveň interní
advokátníkanceláře,nebosezpodnikovéhoprávníka
staneprofesionálnímanažer, který seujme rolekoor-
dinátoranakupovanýchprávníchslužebzvenku,“ říká
Tomáš Běhounek z advokátní kanceláře bnt.
S nadsázkou by se dalo říct, že pro advokáty je čím

dál těžší poradit podnikovému právníkovi něco, co
sám neví, domnívá se advokát Dejl z kanceláře Ko-
ciánŠolcBalaštík.A tímsi zároveňobhájit svéexterní
rady. „Advokáti aporadci sepakhledají až ve speciali-
zovaných a procesních oblastech,“ upozorňuje Pavel
Staněk z Arrows. Říká, že to nutí kanceláře neustále
sezdokonalovatvnovýchprávníchoblastechtak, aby
dokázalynáročnějšímklientůmz řadfiremníchpráv-
níků vůbec pomoci.
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do hluboké minulosti sahajících případech. Běžný
právní život už neovlivňují,“ uvádí.
Experti takéupozorňují, že samotné rušenídesítky

letstarýchpředpisůpropřehlednějšíprávní řádnesta-
čí. „Problémsložitosti právaunásnetkví vminulosti,
nýbrž v současnosti,“ prohlašuje Šimka.
StejnýnázormáústavníprávníkMarekAntoš. „Ne-

dávávalnéhosmysluzačít čistitvoduvbazénu,pokud
nejprvenezajistím, abymidonějnepřitékaly splašky.
Bylo by vhodnější nejprve se soustředit na podobu
nově schvalovaných předpisů a pak teprve řešit ty
existující,“ prohlašuje.
Českému zákonodárství by podle Šimky pomohla

politickávůlepsátdozákonůjentoopravdunezbytné.
„Dnešní zákony jsou obvykle dvakrát delší než jejich
předchůdci z 90. let. Snaží se všechno přehnaně defi-
novat a výslovně upravit.Málo užívají obecných poj-
můa jednoduššíchprávníchkonstrukcí,“upozorňuje.
„Nakonec se v zákoně přes jeho užvaněnost stejně to
či ono zapomene upravit a problém je na stole,“ říká
soudce Nejvyššího správního soudu.
S dostatečným předstihem by se podle něj mělo

hlídat i to, co se děje na úrovni práva Evropské unie.
„Pokud se například tvoří předpisy k omezení emisí,

musí být od začátku jasné, jaképoziceČeskohájí. Ne-
smí dojít k tomu, že o to povedouboj ekologové zmi-
nisterstvaživotníhoprostředí sprůmyslníkyzresortu
průmyslu a obchodu,“ uvádí Šimka jako příklad.
Zároveň upozorňuje na to, že evropská pravidla je

třebadočeskéhoprávníhořádupřeklápětpokudmož-
no v co nejmírnější variantě. Tak, aby co nejméně do-
padala na podnikání v zemi.
Složitý právní systém se zákony, které už ztratily

smysl,podleadvokátaBabáčkavsoučasnédoběČesku
škodí. Státy, kterémají právní řád jednodušší a srozu-
mitelnější, jsou lákavější pro investoryapodnikatele.
„Globalizace světa postupuje a fungující systém pra-
videl bude při jejich rozhodování stále důležitější,“
upozorňuje.
Firmy potřebují především taková pravidla, kte-

rá podnikání podporují. Takovým příkladem je bu-
dování dopravních staveb, silnic či železnic a další
infrastruktury, stejně jako zajištění rovných podmí-
nek na trhu pro všechny podnikatele nebo snižování
nákladů na administrativu. „Jinak ale podnikatelé
nejvíce oceňují, když je stát nechá v klidu podnikat
a do jejich života příliš nezasahuje,“ prohlašuje práv-
níkHospodářské komory JanMandík.
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