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UZS (4)
Výkonný ředitel UZS (1) , UZS (1), Prezident UZS (2)

 Supertéma: UZS (4)
 Téma: Výkonný ředitel UZS (1)

1. Obavy o zneužití hromadných žalob. Mělo by se počkat na evropskou směrnici, zaznělo na LRV  Ceska-justice.cz - Články

 Téma: UZS (1)
2. LRV vrátila ministerstvu k dopracování zákon o hromadných žalobách  Advokatnidenik.cz - Články

 Téma: Prezident UZS (2)
3. Byl zahájen jedenáctý Týden sociálních služeb ČR Helpnet.cz - Články

4. Známe vítěze výtvarné soutěže Šťastné stáří očima…  Facebook - Příspěvky

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.10.2019 (06:40:07) Internet Výkonný ředitel UZS Ceska-justice.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Výhrady k investorskému charakteru, vnucování ochrany tam, kde není veřejný zájem nebo zbytečné „předhánění“ evropské směrnice o reprezentativních
žalobách. To jsou jen některé z výtek, které zazněly z úst odborníků na posledním jednání Legislativní rady vlády k návrhu zákona o hromadných žalobách.
Vládní legislativci nakonec jednání přerušili a Ministerstvu spravedlnosti vrátili zákon k dopracování.

Návrh zákona představuje v českém civilním procesu revoluci, když zavádí institut hromadných žalob a v porovnání s jinými zeměmi EU představuje i zneužitelný systém opt-out (odhlašovací
žaloba). Největší výtka směřuje k tomu, že takový charakter hromadných žalob může sloužit ke konkurenčnímu boji. Skládanou jistinu na případnou újmu ze zpřístupnění důkazních prostředků
stanovuje soud, standardní výše je ale pouhých 100 000 Kč. Nabízí se otázka, zda je taková částka adekvátní například v případě vyzrazení obchodního tajemství. „K návrhu zákona o hromadných
žalobách byla vedena rozsáhlá diskuze, která vyústila s ohledem na množství připomínek, které byly k návrhu zákona ze strany členů Legislativní rady vlády, včetně zpravodajů, vzneseny, v
přerušení projednávání návrhu zákona za účelem jeho dopracování,“ sdělil České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Obecně se podle něj diskutovala otázka rozsahu odhlašovacího hromadného řízení, kde bylo navrhováno zúžení jen na spotřebitelské spory, nebo použitá terminologie, kritizováno bylo například
využití pojmu „strana řízení“ namísto „účastník řízení“. Z koncepčního hlediska se řešil i osud finančních prostředků, které byly složeny do soudní úschovy a poškození se o ně ve lhůtě nepřihlásili.
„Část LRV podporuje stávající řešení, podle kterého mají být prostředky využity na ochranu spotřebitele, část požaduje vrácení žalovanému,“ dodal Řepka.

„Základní připomínka je, že dosud není platná evropská směrnice v této oblasti a že je tedy na místě počkat na její definitivní schválení,“ řekl po jednání pro Týden v justici prorektor Právnické
fakulty Univerzity Karlovy a člen legislativní rady Aleš Gerloch. Na evropské úrovni se totiž v současné době dokončuje návrh směrnice o reprezentativních žalobách a ČR ji bude muset v
budoucnu implementovat. Čeští zákonodárci tak nyní zřejmě tvoří zákon, který bude potřeba brzy měnit, aby byl v souladu s evropskou směrnicí. Podle dalšího člena poradního orgánu vlády Víta
Jáska hrozí, že současný návrh povede ke spekulativním žalobám, jako se tomu děje například v Americe. „Chceme to raději tak, jak to navrhuje Evropská komise, tedy zákon o reprezentativních
žalobách, který je založen na neziskovém principu,“ uvedl Jásek, který je též ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů.

Nejčastější výhrady odborníků k návrhu zákona o hromadných žalobách

investorský charakter
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nedokončená evropská směrnice o reprezentativních žalobách
hrozba zneužití a byznys se žalobami
absence praxe v právu kontinentálního typu
opt-out (odhlašovací režim) a řízení s nejasně vymezeným předmětem
nesoulad s civilním procesním právem

K investorskému charakteru hromadných žalob má výhrady řada odborníků. Autor občanského zákoníku, profesor Karel Eliáš, České justici řekl, že má obavy z toho, že se nikdo nezabýval tím, co
hromadné žaloby udělají s trhem byznysově. Upozornil také na to, že zákon o hromadných žalobách je zvláštní předpis, přičemž obecným je občanský soudní řád. Návrh by se tak měl podle něj
spíše soustředit na to, co civilní kodex neupravuje.

Princip odměňování správce skupiny by podle pracovní skupiny pro soukromé právo Legislativní rady vády neměl být ve všech případech založen na postavení správce jako podnikatele, jehož
předmětem podnikání je zprostředkovávat uplatňování nároků s kolektivním prvkem v hromadném řízení. „Toto postavení je spíše představitelné v režimu přihlašovacího hromadného řízení,
naopak v případech režimu odhlašovacího hromadného řízení by byl vhodný jiný režim financování, který by zohledňoval smysl a účel tohoto řízení,“ uvádí pracovní skupina ve svém stanovisku.
Proti pojetí hromadných žalob jako investorské příležitosti pro správce skupiny se již dříve vymezil Nejvyšší soud nebo Česká advokátní komora.

Další člen legislativní rady Bohumil Havel kritizoval přepracování zákona. Ten totiž byl předložen v poměrně výrazně jiné podobě, než „odcházel“ z Ministerstva spravedlnosti do meziresortního
připomínkového řízení. „Jinými slovy, text, který byl tvůrcem presentován jako hotový, se následně 2x významně měnil a neodpovídá tak materiálu, který byl původně předkládán a v
připomínkovém řízení projednáván. Současně je zjevné, že z připomínkového řízení vyplynula cela řada nevyřešených rozporů,“ uvedl Havel v podkladech pro jednání vládních legislativců.
Konstrukce hromadných žalob podle něj hybridně spojuje prvky žalob reprezentativních a žalob hromadných. Pro zavedení „komerčního stylu“ hromadných žalob pak nevidí důvod. „Víme navíc,
že se v současné době dokončuje návrh evropské směrnice, který má řešit právě a jen žaloby reprezentativní. Přikláním se k tezím doc. Lavického, které jsem obdržel (byla vytvářena pro
kolokvium civilního práva při ÚSP AV ČR) a které poukazují mj. na to, že ochrana soukromých práv má být vystavena na aktivitě soukromých osob a předvídatelnosti nástrojů, které se nabízí.
Systémově tak má smysl uvažovat o regulaci reprezentativních žalob, které sledují veřejný zájem, totiž detailněji ochranu spotřebitele, nikoliv obecnou hromadnou žalobu vystavenou na systému
odhlašovacím. Ač se zákon snaží preferovat přihlašovací systém, reálně nabízí jak stranám, tak soudu možnost volit druhou metodu, tedy zákonná preference je pouze formální,“ uvedl Havel s tím,
že dnes má tuzemský spotřebitel řadu možností, jak domáhat svých práv i bez nového zákona.

Přestože resort na poslední chvíli v návrhu upřednostnil přihlašovací žalobu (opt-in), varianta odhlašovací žaloby (opt-out) za určitých podmínek zůstává. Návrh zákona tak podstatně omezuje
dispoziční volnost stran a dává silnou roli soudu. Jedna z hlavních výhrad, která zazněla na civilistickém kolegiu Ústavu státu a práva ta k zůstává – kolektivní ochrana by neměla být univerzálním
prostředkem, ale měla by být pouhým doplňkem civilního procesu. „Celý návrh zjevně vnucuje ochranu i tam, kde není dán veřejný zájem, kde není aktivní zájmová osoba, tedy tam, kde soukromý
subjekt vyhodnotí a nabídne možné soudní hromadné řízení,“ uzavírá Bohumil Havel své stanovisko.

Eva Paseková

SEKCE: Právo

KLÍČOVÁ SLOVA:  ředitelem (1x), unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

DUPLICITNÍ S: Obavy o zneužití hromadných žalob. Mělo by se počkat na evropskou směrnici, zaznělo na LRV ( Ceska-justice.cz - Články, UZS ); Obavy o zneužití hromadných žalob. Mělo by se
počkat na evropskou směrnici, zaznělo na LRV (Ceska-justice.cz - Články, Výkonný ředitel UZS ); Obavy o zneužití hromadných žalob. Mělo by se počkat na evropskou směrnici, zaznělo na LRV
(Ceska-justice.cz - Články, UZS ); Obavy o zneužití hromadných žalob. Mělo by se počkat na evropskou směrnici, zaznělo LRV ( Ceska-justice.cz - Články, Výkonný ředitel UZS ); Obavy o zneužití
hromadných žalob. Mělo by se počkat na evropskou směrnici, zaznělo LRV (Ceska-justice.cz - Články, UZS );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

09.10.2019 (16:21:14) Internet UZS Advokatnidenik.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Legislativní rada vlády (LRV) se ve čtvrtek 4. října 2019 zabývala kontroverzním zákonem o hromadných žalobách. K novému návrhu vznesli členové rady takové množství
připomínek, že LRV jednání přerušila za účelem dopracování jeho předkladatelem – Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Už původní návrh ministerstva se setkal v rámci připomínkového řízení se silnou kritikou. Ani nová verze návrhu pak podle právních expertů prakticky nepřispívá k ochraně spotřebitelů. Naopak
vede k vytvoření výhodného byznysu pro soukromé a spekulativní investory. Legislativní rada vlády kritizuje zejména zásadní procesní nedostatky zákona a jeho neprovázanost se zbytkem
českého právního řádu.

Projednávání zákona je tak v tuto chvíli odložené. Ministerstvo má zapracovat komentáře ze zasedání Legislativní rady vlády a předložit jeho nové znění. To by mělo být projednáváno na příštím
zasedání LRV, které se uskuteční v dalších týdnech. Už původní návrh zákona se setkal s výraznou kritikou právních expertů, ale také Nejvyššího soudu, Ministerstva financí a České národní
banky. Mezi hlavní výtky vůči novému zákonu patří fakt, že umožňuje vznik výhodného podnikání pro soukromé a spekulativní investory. Nadále totiž správcem skupiny, tedy tím, kdo podává
žalobu, nemusí být nezisková organizace, jako to požaduje Evropský parlament, ale i soukromý investor. Ten je motivovaný získáním až na 25 % z vysouzené částky, nikoliv nejlepším zájmem
spotřebitelů.

Další hrozbou v současném znění zákona je pak zneužití k podávání šikanózních žalob, které mohou vést ke zničení konkurence a snížení počtu firem vstupujících na trh. Tyto důsledky nový
zákon plně opomíjí. I přepracovaný návrh pak počítá s možností odhlašovacího řízení, kdy se žaloby účastní každý poškozený, který aktivně neprojeví nesouhlas a neodhlásí se. Nedávno
projednávaný návrh tak vnucuje právní ochranu místo toho, aby ji spotřebiteli nabízel.

„Evropský parlament již na jaře tohoto roku jasně schválil, že by členské státy měly zabránit právnickým firmám v zakládání kvalifikovaných zastupujících subjektů, které by spotřebitele
zastupovaly místo neziskových organizací. Toto rozhodnutí Evropského parlamentu Ministerstvo spravedlnosti zcela ignoruje,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů
ČR. Ministerstvo ignoruje i fakt, že Evropský parlament vyzval členské státy, aby zabránily zavádění poplatků, znemožňujícím plné odškodnění spotřebitelů.

„Místo toho ministerstvo přichází s poplatkem pro soukromé správce až 25 % z vysouzené částky. Přesto ministerstvo klidně tvrdí, že je s navrhovanou evropskou směrnicí v souladu ,“ dodává
Jásek. Podle odborníků český zákon tedy zbytečně předbíhá evropskou směrnici o reprezentativních žalobách, která by měla být hotová na jaře příštího roku, a která bude vyžadovat přepracování
Ministerstvem navrhovaného znění zákona. Vznikající směrnice o reprezentativních žalobách je dle odborníků na ochranu spotřebitele navíc více prospotřebitelská a splňuje oprávněné požadavky
expertů, aby žalobcem byla pouze nezisková entita, která zastupuje veřejný zájem a zájem spotřebitelů, a nikoliv svůj vlastní.

Zdroj: UZS. Foto Pixabay.

SEKCE: Agenturní POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

DUPLICITNÍ S: LRV vrátila ministerstvu k dopracování zákon o hromadných žalobách ( Advokatnidenik.cz - Články, Výkonný ředitel UZS );

2. LRV vrátila ministerstvu k dopracování zákon o hromadných žalobách   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

07.10.2019 (08:51:18) Internet Prezident UZS Helpnet.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Dnes, 7. 10. 2019, byl zahájen Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jenž se koná letos
již pojedenácté. Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a
nutné součásti každé moderní společnosti.

K Týdnu sociálních služeb, během kterého proběhnou konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních
služeb, se přihlásily svými aktivitami stovky zařízení poskytujících sociální služby po celé ČR. Dnes se zároveň uskuteční vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Šťastné stáří očima dětí v
prostorách opatství Emauzy v Praze. Ceny dětským výhercům, kteří nejlépe ztvárnili svůj pohled na stáří, předá náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöckelová ,
prezident APSS ČR Jiří Horecký a akademický malíř Kristian Kodet . Hostem bude také velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron , který převezme ceny pro děti v rámci nové mezinárodní
kategorie. Ta je určena dětem žijícím v Izraeli a majícím vztah k České republice. Slavnostním vyhlášením bude provázet Vladimír Hron . Hlavní událostí celého týdne je však tradičně dvoudenní,
tentokrát již XI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb , který odstartuje ve čtvrtek 10. října v Táboře. Jeho součástí bude řada přednášek předních českých odborníků (ve čtvrtečním
společném programu vystoupí např. velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron , ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová , poslankyně Evropského parlamentu Radka Maxová ,
náměstek pro zdravotní péči MZ ČR Roman Prymula , senátor Parlamentu ČR Marek Hilšer , emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN MOTOL Pavel Pafko a mnoho dalších).
Páteční program kongresu je rozčleněn do odborných sekcí, a to ekonomicko-provozní, sociální a zdravotní. Proběhnou i dva workshopy, a to Reforma psychiatrické péče – mýty a skutečnost a
Terapie agresivity zážitkem. V rámci kongresu se uskuteční i tradiční společenský galavečer moderovaný Alešem Cibulkou , během kterého bude udělena Cena APSS ČR za mimořádný přínos
sociálním službám, předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách a diplomy Certifikovaný manažer v sociálních službách . Svým vystoupením zpříjemní účastníkům večer mimo jiné Elvis
Presley Revival Band . Další informace najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a www.apsscr.cz . Veronika Hotová

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

08.10.2019 (11:22:31) Sociální sítě Prezident UZS Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Známe vítěze výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí! Těm včera předali ceny náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöckelová, prezident APSS ČR Jiří Horecký
a akademický malíř Kristian Kodet. Velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron naopak ceny převzal, a to za děti oceněné v rámci nové mezinárodní kategorie, nad kterou převzala patronát Veronika
Žilková Stropnická. Gratulujeme!Jména vítězů a další informace najdete zde: https://www.stastne-stari.cz/

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)
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