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Z ítra oslaví 90. narozeniny
profesor ústavního práva
Zdeněk Jičínský. Toto vý-

znamné životní jubileum si za-
slouží nejenom blahopřání, ale
také připomenutí dosavadního
běhu jeho života.

Profesor Jičínský patří ke stále
se zmenšujícímu okruhu lidí, kteří
mohou podat přímé svědectví o na-
šem státním a ústavním vývoji
v posledních sedmdesáti pěti le-
tech. Svědectví o to cennější, že
v řadě klíčových momentů posled-
ního více než půlstoletí patřil k je-
jich přímým aktérům. A to v něko-
likeré roli – jako právník, vysoko-
školský pedagog, politik, angažo-
vaný občan a publicista. Někdy ve
službách státu, jindy s ním stát za-
cházel jako s nepřítelem.

Na prahu dospělosti zažil konec
války a obnovu československé re-
publiky, jako student Právnické fa-
kulty Univerzity Karlovy pak úno-
rový převrat i následující čistky.
Tehdy jako mnoho jiných spojil
své působení s komunistickou stra-
nou. V tomto směru byl jeho po-
stoj čím dál kritičtější, což se proje-
vilo v jeho další činnosti. Jak v od-
borné, tak i politické oblasti spojil
svůj život s liberalizací politických
poměrů a humanizací práva.

Jeho působení postupně grado-
valo v průběhu 60. let, působením
na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy, aby našlo jeden ze svých
vrcholů v roce 1968. Tehdy se pro-
fesor Jičínský, již známý svými li-
berálními politickými postoji, stal
členem vládní komise pro přípra-
vu federalizace státu a byl koopto-
ván do nově zřízené České národ-
ní rady, v níž zastával mj. funkci
místopředsedy. Tehdy jako spolu-
autor publikoval na svou dobu po-
zoruhodné učebnice teorie práva
a řadu článků s ústavněprávní té-
matikou. Tato společenská anga-

žovanost neprošla po 21. srpnu
1968 bez následků. S ohledem na
své politické a společenské půso-
bení byl s počátkem tzv. normali-
zace donucen rezignovat na své
ústavní funkce, o rok později byl
vyloučen z komunistické strany
a bezprostředně poté mu bylo za-
kázáno působit na právnické fakul-
tě. Tehdy začal pracovat v České
státní pojišťovně. Ani po těchto ži-
votních zvratech však jeho aktivi-
ty na poli prosazování základních
práv a svobod neskončily.

Nejaktivnější poslanec
Profesor Jičínský patří také do sku-
piny prvních signatářů Charty 77.
V důsledku svého podpisu byl z po-
jišťovny vyhozen a rok a půl byl
bez zaměstnání. V rámci Charty
77 byl aktivní a stal se autorem,
spoluautorem nebo konzultantem
řady jejích dokumentů a prohláše-
ní. Ani tato činnost nezůstala bez
odezvy. Vedle perzekuce pracov-
něprávního charakteru nastoupila
v režii StB perzekuce trestněpráv-
ní. V období 1981 až 1990 byl ob-
viněn z trestného činu podvracení
republiky. Během této doby nedo-
šlo ani k podání obžaloby, ani za-
stavení trestního stíhání. Trestní
stíhání bylo využíváno jako další
nátlakový nástroj.

Změnu přinesl listopad 1989.
Profesor Jičínský patřil k aktérům
listopadových událostí tohoto roku
a 28. prosince byl kooptován do Fe-
derálního shromáždění a zvolen

jeho místopředsedou. V červnu
1990 byl zvolen poslancem Fede-
rálního shromáždění, stejně tak za
dva roky. Tehdy se stal členem so-
ciálnědemokratické strany. Ve Fe-
derálním shromáždění se aktivně
podílel na přípravě a prosazení zá-
konů demokratizujících českoslo-
venský stát. Šlo o zákony o sdružo-
vání v politických stranách, o svo-
bodě náboženského vyznání, zá-
kon spolčovací, shromažďovací
a petiční, volební zákony.Výrazně
se zapojil do přípravy Listiny zá-
kladních práv a svobod. Předpisy
platí bez větších změn dodnes.

V samostatné České republice
byl poslancem v letech 1996 až
2010, s přestávkou v letech 2002
až 2003. Byl sice doyenem Posla-
necké sněmovny, ale současně jed-
ním z jejích nejaktivnějších poslan-
ců. Přibližně v tomto období půso-
bil také jako externí pedagog na
své alma mater. O profesoru Jičín-
ském by bylo možno napsat mno-
hem více, ale to by přesahovalo
možnosti i účel tohoto příspěvku.
Už z uvedeného je patrné, že profe-
sor Zdeněk Jičínský svůj život napl-
nil v mnoha směrech a nikdy nezů-
stal pouze u akademické teorie.
Ovlivnil nejen mnoho svých stu-
dentů, ale přispěl také ke zlepšení
politických a právních poměrů
v naší zemi. Na závěr zbývá pouze
popřát vše nejlepší a do dalších let
především pevné zdraví, dobrou
kondici alespoň jako doposud a ži-
votní spokojenost!

Německý soud rozhodl, že
provozovatel sociální sítě
musí chránit svobodu slova
uživatelů. V kauze šlo
o mazání příspěvků. Čeští
zákonodárci navrhují za
mazání příspěvků i vězení.

S kupina poslanců kolem
Václava Klause mladšího
navrhla zavést trestněpráv-

ní postihy pro provozovatele
nebo správce internetových plat-
forem do novely trestního zákoní-
ku a zákona o některých přestup-
cích. Provozovateli hrozí za mazá-
ní příspěvků na sociálních sítí od-
nětí svobody na šest měsíců až tři
léta, zákaz činnosti nebo peněžitý
trest až do výše 50 milionů korun
pro právnické osoby.

Rozsudky českých soudů týka-
jící se mazání obsahu na Faceboo-
ku zatím k dispozici nejsou, na
západ od českých hranic je však
čím dál markantnější snaha zakro-
čit proti fake news či internetové
šikaně. Problematika se rozvíjí
i v německé judikatuře. Rozhod-
nutí Vrchního zemského soudu
v Mnichově ze září 2018 je jedno-
značné. Facebook nesmí mazat
komentáře podle libosti. V usne-
sení vydaném v rámci předběžné-
ho opatření je uvedeno, že sociál-
ní sítě musejí v případě mazání
příspěvků dodržovat svobodu slo-
va zaručenou v německé ústavě.

Důvodem pro soudní řízení byl
komentář političky AfD Heike
Themelové, který Facebook sma-
zal s odkazem na tzv. zásady ko-
munity. Pod zprávou o hranič-
ních kontrolách se rozproudila
vzrušená debata mezi Themelo-
vou a některými uživateli sociální
sítě. V rámci ní byla jedním z dis-
kutujících uražena. Nato odepsa-

la uživatelce následující: „Argu-
mentačně se s vámi už nemohu
bohužel měřit. Nemáte nabito a to
by nebylo ode mě zrovna moc
fér,“ uvedla. Vrchní zemský soud
v Mnichově rozhodl, že smazá-
ním tohoto příspěvku porušil Face-
book svou smluvní povinnost a že
jeho všeobecné podmínky pro uži-
vatele nemohou být interpretová-
ny tak, že mu umožňují libovolné
smazání. Sociální síť je povinna
brát ohledy na práva všech uživa-
telů, zejména na základní právo
na svobodu projevu. Jestliže by
Facebook mohl smazat příspěvek
uživatele na základě virtuálního
domácího práva i tehdy, pokud pří-
spěvek nepřekračuje hranice pří-
pustné svobody projevu, byl by ta-
kový postup neslučitelný s němec-
kým ústavním právem.

Rychle zabránit škodám
V Německu (konkrétně v zákoně
ke zlepšení prosazování práva
na sociálních sítích) i v Čechách
(v paragrafu 5 zákona o někte-
rých službách informační společ-
nosti) zaručuje legislativa negativ-
ně dotčeným osobám právo na
smazání příspěvků. V obou ze-
mích se tato úprava setkala s kriti-
kou jako tzv. overblocking i v sou-
vislosti s omezováním svobody
projevu.

Lze se však dovolávat lidských
práv – která historicky existují
jen vůči státu – i vůči Facebooku,
tedy soukromé firmě, tak jak argu-

mentuje německý soud? Nebo je
naopak návrh zasahující do podni-
kání soukromé firmy porušením
svobody podnikání ve světle Listi-
ny základních práv a svobod?
Máme tak nechat internet žít vlast-
ním životem a nezasahovat?

Z pohledu obětí šikany, urážek
či lží na internetu je pochopitelně
nutné mít možnost se bránit. Inter-
net není místo, kde by neplatilo
právo. A právě kvůli anonymitě
internetu jsou to často pouze pro-
vozovatelé sociálních sítí, kdo
jsou schopni zabránit dalším ško-
dám. Žijeme v období tzv. troll
factories a bots (zprávy a komen-
táře jsou vytvářeny počítačovým
programem), které dokážou ovliv-
nit demokratickou diskusi na digi-
tálních fórech. Příkladem toho
byla diskuse o volbách prezidenta
v USA a hrozba ovlivnění voleb
do Evropského parlamentu. Těm-
to praktikám ale přece ústavní
ochrana svobody slova neslouží.

Z tohoto důvodu musí mít digi-
tální koncerny povinnost v přípa-
dě upozornění rychle a efektivně
dalším škodám zabránit. Musejí
být schopny korektního posouze-
ní práv. Stejně tak jako to dnes
musí dělat podnikatelé sami
v mnoha jiných právních odvět-
vích, počínaje kartelovém prá-
vem až pro ochranu osobních úda-
jů.

Také noviny mají povinnost po-
soudit právní důsledky toho,
když redaktor odhalí kauzu, jejíž
zveřejnění někoho poškodí. So-
ciální sítě mají finančních pro-
středků na taková opatření dost,
získávají je jak prostřednictvím
čerpání dat, tak i částečně rekla-
mou. Případ right to be forgotten,
tedy povinnost uložená Evrop-
ským soudním dvorem provozo-
vatelům vyhledavačů mazat data
o uživatelích, dokazuje, že jsou
schopni toto zorganizovat.

Rozsudek Vrchního zemského
soudu v Mnichově i návrh Václa-
va Klause mladšího tak hodnotím
jako špatnou cestu.
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Vrchní zemský soud
v Mnichově: Sociální
sítě musejí v případě
mazání příspěvků
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slova zaručenou
v německé ústavě
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S
hánění podkladů a po-
dávání daňového při-
znání na poslední chví-
li je pravidelnou noční
můrou všech, na které

povinnost podat přiznání dopadá.
Zatímco většina zaměstnanců má
tuto povinnost významně usnad-
něnu tím, že jim většinu potřebné-
ho zajistí zaměstnavatel, u podni-
katelů to neplatí, a navíc je jejich
povinnost rozšířena o nezbytnost
zaslat přehledy o příjmech a výda-
jích své zdravotní pojišťovně
a České správě sociálního zabez-
pečení (ČSSZ). Zaspat ale nesmí
ani správce daně. Finanční úřad
může daňovou kontrolu zahájit
jen do tří let od (ne)podání daňo-
vého přiznání.

Daňový řád vymezuje situace,
díky kterým se tříletá lhůta pro-
dlužuje. Stane se tak v případě po-
dání dodatečného daňového tvrze-
ní nebo oznámení výzvy s doměr-
kem daně, při oznámení rozhod-
nutí o stanovení daně, ve věci
opravného nebo dozorčího pro-
středku nebo při zahájení řízení
o mimořádném opravném dozor-
čím prostředku. Platí to i v přípa-
dě uplatňování daňové ztráty. Zá-
kladní tříletá lhůta se tak může
protáhnout až na deset let.

Vyplatí se proto pečlivě uscho-
vávat veškeré doklady. „S daňo-
vou kontrolou se často setkají po-

tížisté, kteří soustavně neplní své
daňové povinnosti, a dále poplat-
níci, u nichž finanční úřad zjistí
nesoulad mezi nárůstem jmění
a přiznanými příjmy,“ uvedl daňo-
vý poradce Michal Friedrich z ad-
vokátní kanceláře Rowan legal.
Připustil, že kontrolu může ale vy-
volat i udání závistivých konku-
rentů či sousedů.

Prokázání původu majetku
Finanční úřad si ale může posvítit
i na starší příjmy, a to díky záko-
nu o prokazování původu majet-
ku, který je účinný od roku 2016.
Finanční úřad tak může vyzvat po-
platníka k prokázání původu star-
šího majetku či příjmů. „Poplat-
ník daně musí být schopen buď
prokázat, že majetek nabyl v již
promlčeném zdaňovacím období,
nebo že jej řádně zdanil,“ vysvět-
lil Friedrich. Zákon byl přijat ze-
jména kvůli odhalování nezdaně-
ných příjmů. Při zjištění pochybe-
ní pak kontroloři mohou zpětně
vyměřit daň a stanovit penále.
Podněty ke kontrole inspektoři
čerpají ze svého šetření, veřej-
ných registrů, ale i z podnětů ve-
řejnosti.

Podnikatelé musí také počítat
s tím, že si na jejich příjmy posví-
tí ČSSZ nebo zdravotní pojišťov-
na. U sociálního a zdravotního po-
jistného je na rozdíl od daně z pří-
jmů základní promlčecí lhůta del-
ší, a to desetiletá.

Pokud dojde k doměření daně
ze strany finančního úřadu, čeká
na poplatníka tučné jednorázové
penále ve výši dvaceti procent
z doměrku. Penále se však nepla-
tí, jestliže poplatník sám a včas
napraví svou chybu podáním do-
datečného daňového přiznání. To
je však možné pouze před zaháje-
ním daňové kontroly. „Pokud po-
platník neobstojí při prokazování
původu svého majetku, může se
penále vyšplhat až na 50 procent,
nebo dokonce 100 procent z do-
měrku,“ varuje Friedrich.

Úroky rostou každý den
Nezaplacením daně nejpozději
v den splatnosti se daňový sub-
jekt dostává do prodlení. Úrok na-
bíhá za každý den prodlení, a to
počínaje pátým pracovním dnem
následujícím po dni splatnosti až
do dne platby. Výše úroku z pro-
dlení odpovídá ročně výši repo
sazby stanovené Českou národní
bankou (ČNB), zvýšené o 14 pro-
centních bodů. Aktuální repo saz-
ba je 1,75 procenta, v posledních
dvou letech byla ale tato sazba
ČNB sedmkrát zvýšena. Podnika-
telům k tomu navíc nabíhá každý
den penále z nedoplatku na sociál-
ním a zdravotním pojistném ve
výši 0,05 procenta.

V úhrnu tak mohou sankce pře-
sáhnout výši vlastního doplatku.
„Úroky a penále z nedoplatku lze
sice v některých případech snížit

na polovinu a část úroků a daňové-
ho penále je možné prominout.
Snazší je to nepochybně u poplat-
níků, kteří se do křížku s finanč-
ním úřadem dostali poprvé,“ uve-
dl daňový poradce a vysvětlil, že
notoričtí hříšníci s žádostí o pro-
minutí příliš nepochodí.

Finanční úřad může také v odů-
vodněných případech ukládat růz-
né pokuty, nejvyšší až 500 tisíc
korun. V mezních případech
může dojít i k trestnému činu zkrá-
cení daně, za který hrozí trest od-
nětí svobody na šest měsíců až
dvanáct let, k tomu je ale potřeba
prokázat úmysl poplatníka daň
zkrátit. Legálně lze daň snížit od-
počtem darů, penzijního spoření,
životního pojištění a úroků z hy-
potéky a dále uplatněním slev na
manžela, vyživované děti, studen-
ta nebo školkovné. V krajním pří-
padě lze požádat o úhradu daně
ve splátkách.

Kvůli nezaplacení daně může
poplatník skončit v rukou exeku-
tora. To není nijak výjimečné. Po-
kud má navíc dlužník více exeku-
cí, má ta vůči státu (třeba za neza-
placení daně) přednostní postave-
ní. Přednostní pohledávky mají
význam při výkonu exekuce, ne-
boť určují výši srážky ze mzdy.
Na přednostní pohledávky padne
třetina čisté mzdy dlužníka. Po-
kud má dlužník i jiné než před-
nostní pohledávky, pak se mu
z čisté mzdy strhnou třetiny dvě.
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Vyčkávat s placením daně je drahé
Finanční úřad může daňovou kontrolu zahájit do tří let od nepodání daňového přiznání. Posvítit si ale může i na starší příjmy

Sociální, nebo kriminální síť?


