
 

 

 NSS: Rekordní Kupka je památkou 

Obraz Františka Kupky Tvar modré, který 

byl před dvěma lety vydražen za rekordní 

částku 55,75 milionu korun nesmí z Česka.  

A to i když jej koupil sběratel z ciziny. 

Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud. 

Ministerstvo kultury obraz rozhodnutím        

z roku 1997 prohlásilo za kulturní památku, 

v roce 2012 pak zamítlo žádost Adolf Loos 

Apartment and Gallery, s. r. o. o zrušení 

prohlášení předmětného obrazu za kulturní 

památku. Galerie se obrátila na soud, který ji 

však nevyhověl. „Současné řízení o zrušení 

prohlášení věci za kulturní památku               

z "mimořádně závažných důvodů“ není 

opravným prostředkem proti rozhodnutí         

o prohlášení věci za kulturní památku,“ stojí 

v rozsudku NSS.  

Text rozsudku najdete zde. 
 

 Pokuta za dárky lékárnám  

Společnost Walmark musí podle Nejvyššího 

správního soudu zaplatit pokutu 350 tisíc za 

to, že po celý březen 2009 nabízela                

a následně pak do července stejného roku 

poskytovala 131 lékárnám v České republice 

dary za nákup přípravku Emoxen Gel.         

„V souvislosti s reklamou na humánní léčivé 

přípravky zaměřenou na odborníky se 

zakazuje jim nabízet, slibovat nebo 

poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže 

jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi 

vykonávané odborné činnosti,“ rozhodl soud. 

Společnost pak podle NSS pochybila i v tom, 

že nepřesně informovala o výrobku.  

Text rozsudku naleznete zde. 

 

 ÚS:  Vietnamec s nejasnou 

identitou musí být chráněn 

Ústavní soud se zastal Vietnamce, který byl 

českými soudy v roce 2012 pravomocně 

odsouzen za obchodování s marihuanou a byl 

mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody 

v trvání třiceti měsíců a dále trest vyhoštění. 

Když se ocitl ve vazbě, začal tvrdit, že byl 

chybně označen nesprávným jménem            

a nesprávnými osobními dat. V případě 

vydání do Vietnamu mu tak údajně hrozí 

přísný postih, možná až trest smrti, jelikož je 

osoba stejného, jím nyní uvedeného jména, 

ve Vietnamu v nepřítomnosti stíhána pro 

drogovou kriminalitu. Ústavní soud 

konstatoval, že se obecné soudy 

nevypořádaly ústavně konformním způsobem 

s otázkou pravé identity stěžovatele, vadně 

hodnotily provedené důkazy a neprovedly 

takové, které se nabízely. Případ proto vrací. 
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Říjnový Právní rádce 

 
Za týden doručíme do vašich schránek říjnové 

vydání měsíčníku Právní rádce. Opět se nám 

sešla řada výborných odborných textů, které 

si pochvalovali i sami členové redakční rady. 

Namátkou zmíním třeba téma 

pracovněprávních vztahů a sociálních sítí 

anebo uvedení nesprávné výše RPSN.  

Navíc si i nadále můžete Právního rádce 

objednat jednoduše přes SMS. Návod je dole 

na této straně. Výtisk Vás pak přijde na 171 

korun, a to včetně poštovného. 

Ivana Janů: Kdo má data, má i moc 
Když se nevyvíjíte s povědomím soukromí, nestane se z vás odpovědný a integrovaný jedinec. 

Tvrdí to Ivana Janů, která od září vede Úřad pro ochranu osobních údajů .  

 

ČAK vyzývá advokáty k právní pomoci běžencům 
Česká advokátní komora je znepokojená s lokálním zajištěním práv pro imigranty z afrických      

a arabských zemí. "Každá osoba, která se nachází na našem území, má ústavní právo na právní 

pomoc. Bude-li to zapotřebí, je Česká advokátní komora připravena advokátům přispět na úhradu 

hotových výdajů, případně tyto výdaje nahradit," píše ve své výzvě Česká advokátní komora. 

Dopis rozeslala advokátům napříč zemí a žádá je, aby uprchlíkům v rámci svých možností 

poskytli právní pomoc . 

 

Evropské pojišťovny čeká změna pravidel 
Evropská osmadvacítka se chystá na nová, jednotná pravidla pro pojišťovny. Poměrně rozsáhlé 

novinky jsou obsaženy ve třech pilířích takzvané směrnice Solvency II a zasahují jak do vnitřního 

uspořádání pojišťoven, tak do jejich komunikace s okolím. První pilíř se týká majetku a financí 

pojišťoven. Stanovuje mimo jiné minimální požadavky na jejich kapitál, kvalitu rezerv a postup 

při jejich stanovování i principy oceňování aktiv a pasiv. Druhý pilíř upravuje pravidla pro řízení 

a vnitřní kontrolu pojišťoven, řízení rizik a také dohled nad pojišťovnami. Třetí pilíř se pak týká 

reportingu, zveřejňování informací a jejich transparentnosti.  

JUDIKATURA 

Kateřina Filipová 

redaktorka  

 

Zákon o státním zastupitelství 

 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán konečně  

představil návrh nového zákona o státním 

zastupitelství. Stěžejními tématy jsou posílení 

boje s nejzávažnějšími typy ekonomické 

kriminality a korupcí, posílení nezávislosti     

a zároveň odpovědnosti státních zástupců       

a zajištění transparentnosti soustavy státního 

zastupitelství. Nezbývá tak než doufat, že 

nakročení k velké reformě nebude až příliš 

velké sousto pro koaliční radu anebo 

samotnou vládu.  

http://pravniradce.ihned.cz/  http://pravniradce.ihned.cz/ http://

pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ 

http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://

pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ 

http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://

pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ 

http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://

pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ 

http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://

pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/ 

http://pravniradce.ihned.cz/ http://pravniradce.ihned.cz/  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0133_8As__1400051_20150907103243_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0204_8As__1400058_20150914135222_prevedeno.pdf
http://pravniradce.ihned.cz/aktuality/c1-64650020-kdo-ma-data-ma-i-moc
http://pravniradce.ihned.cz/aktuality/c1-64638020-cak-vyzyva-advokaty-k-pravni-pomoci-bezencum
http://pravniradce.ihned.cz/aktuality/c1-64616170-evropske-pojistovny-ceka-zmena-pravidel
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/


 

 

Z legislativy 
 

Vládní návrh počítá s přísnějším dohledem nad státními podniky 
Ministr průmyslu a obchodu oznámil, že vláda přijala změnu zákona o státním podniku, která by 

měla ministerstvům umožnit větší dohled nad těmito subjekty. Předpis, který se vztahuje mimo jiné 

i na Českou poštu, Lesy ČR a další státní podniky, počítá se zavedením konkurenčních doložek pro 

generální ředitele a s určením pravomocí a kompetencí dozorčích rad. 

 

Nároky klientů při úpadku CK by pojišťovny měly hradit v plné výši 
Poslanci se usnesli na změně zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu, podle níž by 

pojišťovny byly v případě úpadku cestovní kanceláře povinny hradit nároky klientů v plné výši. 

Novela počítá s tím, že cestovní kanceláře budou mít možnost nahrazovat pojištění proti úpadku 

bankovní zárukou. Pojišťovnám se navrhovaná změna nelíbí, podle Ministerstva pro místní rozvoj 

je však odůvodněna požadavkem na ochranu spotřebitele. Předlohu bude ještě muset schválit 

Senát. 

 

Podle doporučení Legislativní rady vlády by mělo co nejdříve dojít k přijetí zákona      

o veřejných zakázkách 
Na základě doporučení Legislativní rady vlády by mělo dojít ke schválení návrhu zákona               

o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s tím ke zrušení stávajícího zákona o veřejných 

zakázkách a zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Mělo by také dojít k revizi 

souvisejících právní úprav. Je nutné, aby nový zákon, který by se podle Ministerstva pro místní 

rozvoj měl jmenovat zákon o zadávacích řízeních, platil nejpozději od 18. dubna 2016, protože do 

této doby je ČR povinna provést transpozici příslušných evropských směrnic. 

 

Úřady zřejmě budou mít nově povinnost zveřejňování smluv v centrálním registru 
Úřadům a dalším orgánům zřejmě vznikne povinnost zveřejňovat své smlouvy v Ministerstvem 

vnitra vedeném centrálním registru. Dokumenty by tak podléhaly možnosti veřejné kontroly. 

Tímto má být především zajištěna větší transparentnost a zabránění korupci. Návrh zákona, který 

upravuje zavedení centrálního registru, byl schválen Sněmovnou. 

 

Vláda rozhodla o zvýšení daňového zvýhodnění na děti 
Ministr financí Andrej Babiš na tiskové konferenci uvedl, že vláda schválila novelu zákona o dani 

z příjmů, podle které by se od příštího roku mělo zvýšit daňové zvýhodnění na druhé dítě o 1 200 

Kč a na třetí a další dítě o 3 600 Kč. Ministerstvo financí počítá s tím, že k dalšímu zvýšení dojde 

v roce 2017. Rodin, které mají pouze jedno dítě, se změna výše slevy na dani týkat nebude. 

 

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ a povinný rok předškolního vzdělávání schváleny 

vládou  
Na základě schválení novely školského zákona vládou by od začátku školního roku 2017 měla být 

zavedena povinnost absolvovat poslední rok předškolního vzdělávání (s možností domácího 

vyučování v případě souhlasu ředitele mateřské školy), v tomtéž roce mají být poprvé konány 

unifikované přijímací zkoušky na maturitou zakončené obory středních škol. Na rok 2021 by se 

měla posunout povinná maturitní zkouška z matematiky. 

 

Trestnost přípravy krácení daně zřejmě bude 

schválena 
Na základě schválení novely školského zákona vládou 

by od začátku školního roku 2017 měla být zavedena 

povinnost absolvovat poslední rok předškolního 

vzdělávání (s možností domácího vyučování v případě 

souhlasu ředitele mateřské školy), v tomtéž roce mají 

být poprvé konány unifikované přijímací zkoušky na 

maturitou zakončené obory středních škol. Na rok 

2021 by se měla posunout povinná maturitní zkouška 

z matematiky  
 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-

pravo-v-pohybu  
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S l á v a  v í t ě z ů m , č e s t 

advokátům 
 

I když by se mohlo zdát, že má česká 

advokacie čtvrtstoletí po svém vzniku 

důvod k velkým oslavám "svobody", je 

tomu naopak. Současné dění je daleko od 

klidných vod. Namísto rozumné 

spolupráce na jedné "lodi" se blížíme 

nekontrolovaně spíše k náročnému 

splavu. 

Advokátní komora má dlouhodobě 

nezáviděníhodnou pozici. V očích 

ostatních právnických profesí je 

gigantem, kterému je třeba ubrat z výsad 

tak, aby se měli dobře všichni. V očích 

populistických ministrů zase byla 

účinným beranidlem na brány voličské 

přízně. Jako by se vytrácel hlavní smysl 

povolání advokáta jako takového - právní 

pomoc. Je to právě advokát, kdo má dnes 

a denně právo v ruce. Je to taky advokát, 

kdo je (bez nadsázky) nezávislý na moci. 

Nejde po přízni médií, představených 

anebo voličů. 

Ano, někteří advokáti rozhodně nejsou 

kladní hrdinové a možnosti výdělečného 

advokátního byznysu se také vymkly 

původnímu záměru. Přesto nám 

svobodná advokacie nabízí jistotu, že se 

alespoň někdo bude bít za naše práva bez 

ohledu na politickou či ekonomickou 

situaci. Jistotu, že to bude osoba, kterou 

je možné hnát k odpovědnosti, pokud 

pochybí, a která má pro takové případy 

vždy pojištění. Tedy servis, který nám 

málokdo jiný zajistí.... 
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