
 

 

 ÚS:  Vyhoštění cizince bylo ponižující  
Ústavní soud se zastal Kamerunce, kterého se 

v roce 2014 snažily vyhostit české úřady. 

Muž, který v ČR pobýval bez platného 

povolení, byl zajištěn v zařízení Bělá-Jezová  

a následně mu policie pořídila letenku domů. 

Když ale pro muže přišla eskorta, odmítl se jí 

podvolit s odůvodněním, že se o odletu 

dozvěděl jen den předem a nemohl vyřešit 

nutné záležitosti. Policisté proto proti němu 

použili slzný plyn, pouta a na letišti ho údajně 

převáželi pomocí vozíku na zavazadla. 

Kapitán letadla nakonec odmítl muže vpustit 

na palubu s tím, že představuje bezpečnostní 

riziko, když necestuje dobrovolně a nikdo jej 

nedoprovází. Ústavní soud konstatoval, že 

policie může rozhodnutí o vyhoštění vykonat  

i proti vůli cizinců, musí se tak ale dít 

důstojným způsobem.  

Text nálezu najdete zde. 
 

 NS: Oprava při leasingu nezaloží 

bezdůvodné obohacení 

Nejvyšší soud se zabýval případem muže, 

který si na tříletý leasing koupil auto. Po pár 

měsících však boural a vozidlo nechal  opravit 

na vlastní náklady, jak mu přikazovaly 

všeobecné podmínky leasingu. Poslední 

splátku za opravy zaplatil 3. ledna. Dne         

9. ledna se leasingová společnost od 

pojišťovny dozvěděla, že došlo ke zničení 

předmětu leasingu, což mělo za následek 

předčasný zánik leasingové smlouvy. Soudy 

se nemohly shodnout na tom, zda zaplacením 

oprav nedošlo k plnění bez právního důvodu, 

tedy zda na straně leasingové společnosti 

nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Nejvyšší 

soud definitivně rozhodl, že plněno bylo         

v době trvání smlouvy a že pokud nájemce 

nechá předmět opravit během trvání leasingu, 

nezakládá to vznik bezdůvodného obohacení 

na straně leasingového pronajímatele.  

Text rozhodnutí naleznete zde. 

 

 ÚS zrušil pokutu za nerespektování 

střídavé péče 
Ústavní soud se zastal matky, která dostala 

pokutu 9 tisíc korun za to, že otci nepředávala 

syna ve střídavé péči. Podle soudu byla pokuta 

neoprávněná, neboť nebylo přihlédnuto          

k samostatnému rozhodnutí dítěte, které mělo 

v té době 13 let a k otci nechtělo chodit. Před 

soudy bylo prokázáno, že  matka vztah syna   

k otci nijak negativně neovlivňovala a právě 

se naopak snažila, aby k němu chodil. Ústavní 

soud rozhodl, že pokud se dítě nepodařilo 

přesvědčit, bylo uložení pokuty nesmyslné. 

Názor dítěte v tomto věku má podle něj 

podstatnou váhu a je nutno k němu přihlížet. 

Pokutu proto zrušil.  

Text nálezu naleznete zde. 
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Evropské polokvóty  
 

Eurokomisařka pro spravedlnost, 

spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra 

Jourová připravuje směrnici, která bude 

po velkých korporacích požadovat 

spravedlivější zastoupení mužů a žen      

v dozorčích radách. Jenže tvrdé kvóty 

dokument obsahovat nebude. „Jen“ bude 

po firmách chtít, aby se v případě 

rovnosti dvou stejně kvalifikovaných 

zájemců přiklonili ke spravedlivému 

zastoupení pohlaví. 

Rozhovor: Nejvyšší soudci Baxa a Šámal chtějí radu soudnictví. Došla nám 

trpělivost, říkají  

Nejvyšší soudci v zemi, Pavel Šámal a Josef Baxa, propagují už 17 let orgán, který by 

reprezentoval celou justici, Nejvyšší radu soudnictví. Jenže ministerstvo spravedlnosti s nimi 

aktuálně nemluví a pro justici chystá vlastní recept. Šéfové nejvyšších soudů jsou vnímáni jako 

solitéři, kteří se spojili díky aktuálním pozicím. 
 

Listopadové personální změny v advokacii 
K začátku listopadu došlo k několika personálním změnám v advokacii. Kancelář Havel, Holásek 

& Partners povýšila Danielu Kozákovou do pozice counsel. Do kanceláře Schönherr nastoupila 

advokátka Denisa Assefová, která se specializuje na právo duševního vlastnictví, informačních 

technologií a telekomunikací. Novou posilu má od listopadu také KPMG Legal. Do kanceláře 

přišla advokátka Veronika Korálová, která doposud působila ve Weil, Gotshal & Manges.  
 

Právnická firma roku 2015: Vyhrály Havel, Holásek & Partners a Weil, 

Gotshal & Manges 
Celkem 66 advokátních kanceláří se letos zapojilo do žebříčku Právnická firma roku, kterou po 

osmé vyhlásilo epravo.cz. Ocenění se udělovalo v patnácti odborných a sedmi zvláštních 

kategoriích. Hlavní cenu pro domácí kancelář získala kancelář Havel, Holásek & Partners. Ta 

navíc zvítězila v kategoriích Právo hospodářské soutěže a Nejlepší klientské služby. Nejlepší 

mezinárodní právnickou firmou se stala kancelář Weil, Gotshal & Manges, která zvítězila ještě    

v dalších třech kategoriích, a sice Fúze a akvizice, Řešení sporů a arbitráže a Dealmaker roku. 
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Posila Nejvyššího správního soudu 
 

Prezident jmenoval 31 nových soudců. Je 

mezi nimi i nový soudce Nejvyššího 

správního soudu, kterým se stal Pavel 

Molek. Ten dlouhodobě působí jako 

odborný asistent na Katedře ústavního 

práva a politologie brněnské právnické 

fakulty, kde mimo jiné zahájil 

samostatnou výuku lidských práv.  

Kromě lidskoprávní problematiky se 

věnuje také otázkám azylu, volebnímu 

soudnictví nebo správnímu trestání.  
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Z legislativy 
 

Vládní návrh počítá s veřejnou elektronickou databází práva 

Vláda přijala návrh zákona, který počítá se zavedením zvláštního elektronického informačního 

systému, který by sloužil ke zveřejňování právních předpisů včetně mezinárodních smluv. Cílem 

vytvoření této evidence je zajištění lepšího přístupu veřejnosti i státních institucí k platnému 

právu a zvýšení jeho přehlednosti a srozumitelnosti. 

 

Poslanecká sněmovna bude hlasovat o změně zákona o významné tržní síle 

Poslanecká sněmovna by měla přistoupit ke konečnému hlasování o změně zákona o významné 

tržní síle, jejímž cílem je zvýšit ochranu dodavatelů před postupy obchodních řetězců. Novela je 

předmětem kritiky opozičních poslanců, podle kterých by změna mohla vést k vyšším cenám 

potravin. Některé kritické hlasy volají po tom, aby se úprava vztahovala také na dodavatele. 

 

Poslanci se usnesli na vyšším daňovém zvýhodnění rodin s více dětmi 

Poslanci v prvním kole podpořili změnu zákona o dani z příjmů, která má přinést vyšší daňové 

zvýhodnění pro rodiny s dvěma a více dětmi. Od příštího roku by se daňová sleva měla zvýšit    

o 100 korun měsíčně na druhé, resp. o 300 korun měsíčně na třetí a další dítě. Rodin, které mají 

pouze jedno dítě, se změna týkat nebude. O novele, s jejímž definitivním schválením se počítá 

ještě v letošním roce, bude nyní jednat rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.  
 

Senát bude jednat o přijetí novely azylového zákona 

Ústavně-právní výbor Senátu podpořil schválení novely azylového zákona, která počítá s tím, že 

cizinci odsouzení k delšímu trvání trestu odnětí svobody ztratí na území České republiky právo  

k pobytu. Uvažované změny týkající se lepšího postavení uprchlíků nakonec předloženy nebyly.  

O navržené novele bude nyní jednat Senát. 

 

Sněmovna se usnesla na nové úpravě posuzování shody u výrobků 

Poslanci se v prvním kole usnesli na přijetí návrhu nového zákona o posuzování shody               

u výrobků. Předmětem úpravy jsou obecné a technické požadavky týkající se některých výrobků, 

které jsou uváděny na trh, stejně jako stanovení práv a povinností jejich prodejců. 

 

Poslanci odsouhlasili zrušení druhého důchodového pilíře 

I přes odpor opozičních poslanců se Sněmovně podařilo podpořit vládní návrh na zrušení 

druhého důchodového pilíře. Klientům, kteří již do druhého pilíře vstoupili, budou vložené 

peníze vráceny. O návrhu bude nyní jednat Senát. 

 

Senátoři nepodpořili návrh na zneplatnění nezveřejněných smluv 
Senát nepodpořil úpravu zákona o registru smluv, která počítala se zneplatněním neuveřejněných 

smluv. Sankcí za nesplnění registrační povinnosti by podle něj mělo být pouze uložení pokuty,   

a to ve výši alespoň 10 000 Kč. Dohled nad zveřejňováním smluv by pak podle senátorů měl 

vykonávat ÚOHS. O změnách předložených Senátem budou nyní jednat poslanci. 

 

Diskutovaná novela školského zákona byla 

v prvním kole schválena 

V prvním kole byla přes kritiku pravicových 

poslanců a dlouhé předcházející jednání 

schválena novela školského zákona zakotvující 

od roku 2017 povinný poslední rok mateřské 

školy a sjednocení přijímacích zkoušek na 

střední školy. V roce 2021 pak má být dle této 

novely povinná maturita z matematiky. Novela 

bude nyní projednána školským výborem, 

podporu má i mezi školskými odbory. 
 

 

Více na:  

http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-

v-pohybu  
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Podat nebo 

nepodat? 
Uprchlíci u nás vzbuzují vášně nepřímo 

úměrně jejich počtu v Česku. Ještě větší 

emoce vyvolala v souvislosti s nimi naše, 

klausovsky řečeno, nevýhra při hlasování      

v Radě EU o rozhodnutí o uprchlických 

kvótách. Rozhodnutí bylo přijato 

kvalifikovanou většinou, kde byla ČR spolu   

s dalšími „rebely“ přehlasována. 

Naše přehlasování v Radě údajně 

zpochybňuje demokratičnost Evropské unie. 

Takový de Gaulle, to prý byl jiný pašák, když 

v roce 1965 kvůli hrozbě, že bude Francie     

v Radě přehlasována, zablokoval celé EHS. 

Jenže časy se mění. Aniž bych chtěl srovnávat 

nesrovnatelné, totiž de Gaulla s našimi 

státníky, Francie v šesti členech tehdejšího 

Společenství měla jiné postavení než Česko  

v dnešní osmadvacítce. Geograficky, za což 

nemůžeme, ale i politicky, za což si můžeme 

sami. A pak, lucemburský kompromis, který  

v roce 1966 krizi odblokoval, se už od přijetí 

Jednotného evropského aktu v roce 1986 

nepoužívá. 

Svojí energií se de Gaullovi přiblížil 

slovenský premiér Robert Fico (v březnu 

budou na Slovensku volby). Slovensko se 

chce po přehlasování v Radě bránit na 

základě článku 263 Smlouvy o fungování EU 

žalobou na neplatnost přijatého rozhodnutí. 

Má taková žaloba vůbec šanci na úspěch? 

Patrně minimální, či spíše žádnou. 

Rozhodnutí by snad šlo napadnout pro 

nedostatek v procesu jeho přijímání možnou 

námitkou, že nebyl využit Protokol                

o subsidiaritě a proporcionalitě. Jinak řečeno, 

že národní parlamenty nemohly případně 

vynést „žlutou“ nebo „oranžovou“ kartu. 

Takovou námitku by patrně Soudní dvůr 

smetl se stolu s tím, že by to nijak nezměnilo 

výsledek přijímání rozhodnutí. Ostatně, 

rozhodnutí o uprchlících je opatření 

přechodné povahy a ke zneplatnění takových 

norem bývá Soudní dvůr chladný.  

V našem právním prostředí se vžila 

zvyklost vše obstruovat a vše napadat              

i s minimální šancí na úspěch. Většinou 

proto, aby se řešení 

oddálila nebo pro 

psychologický efekt. 

Žaloba na neplatnost 

ovšem nemá odkladný 

účinek, takže uprchlické 

kvóty neoddálí. Takže 

jde jen o ten efekt,       

v tomto případě spíše 

než psychologický,      

o efekt politický. Jeho 

dopady si každý politik 

musí zvážit sám. 

NÁZOR 
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