
 

 

 NS: Stát nemusí zajišťovat 
asistentky k domácím porodům  

Žádná právní norma neukládá státu povinnost 

zajistit ženám péči porodní asistentky             

u domácího porodu. Rozhodl o tom Nejvyšší 

soud a zamítl dvě dovolání žen, které od státu 

žádaly odškodněné nemajetkové újmy. Na 

straně státních orgánů soud neshledal 

nesprávný úřední postup. Podle jednoho 

z rozsudků byla žaloba motivována snahou      

o prosazení změn v police. Avšak úkolem 

justice není hledání řešení obecných 

společenských a politických otázek, uzavřel 

soud. 

Celý text rozsudku čtěte zde. 

 NSS: Otázky republikového 
významu v územních plánech měst 

Města mohou vydávat územní plány, v nichž 

budou řešit i otázky republikového významu, 

jako je například přeložka silnice první třídy. 

K tomuto závěru dospěl Nejvyšší správní soud 

při posuzování kasační stížnosti města Znojma 

proti rozsudku Krajského soudu v Brně. Podle 

soudců správního soudu stavební zákon počítá 

s tím, že se územní plány aktualizují. Pokud se 

určité řešení dostane do rozporu s později 

vydanou politikou územního rozvoje, je město 

povinno uvést svůj územní plán do souladu 

s vyšším dokumentem územního plánování. 

Text rozsudku najdete zde. 

 ÚS vymezil mantinely odměny za 
bezplatnou právní pomoc 

Ústavní soud dal justici návod, jak vyložit 

ustanovení trestního řádu o advokátní odměně 

za úkony bezplatné obhajoby. Obhájci, 

kterého si obviněný zvolil ještě před 

přiznáním nároku na bezplatnou obhajobu, 

náleží – v případě, že je nárok obviněnému 

přiznán – odměna a náhrada hotových výdajů 

zpravidla ode dne podání důvodného návrhu 

na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu. 

Pokud je však v zájmu zachování práva 

obviněného na právní pomoc a obhajobu 

nezbytné, aby obhájce činil ve stejné věci 

úkony ještě před podáním návrhu, náleží mu 

odměna a náhrada výdajů i za tyto úkony.  

Text nálezu najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Mnoho exekutorů končí, jiní jsou na pokraji krachu. O uvolněné úřady 

nikdo nestojí 

Vize snížení exekutorského tarifu podle návrhu Ministerstva spravedlnosti i náklady na 

nevymahatelné exekuce přiměly mnoho exekutorů v úřadu skončit. Do konce srpna 2016 

eviduje od počátku roku Exekutorská komora ČR eviduje již 11 případů soudních exekutorů, 

kteří se rozhodli ukončit svou činnost.  

Volební limity v akci aneb jak donutit politické strany k transparentnosti 

Novela, která pro politické strany a hnutí zavádí limity na volební výdaje, putuje po 

opětovném schválení Poslanecké sněmovny k podpisu prezidenta Miloše Zemana. Senát 

novelu vracel zpět do Poslanecké sněmovny kvůli nejasnostem v části s limity darů od třetí 

osoby. 

Využití soukromých počítačů v práci zažívá boom. Pro firmy ale 

znamená riziko 

Využití soukromých počítačů či telefonů slibuje firmám nižší náklady a zvýšení produktivity 

práce, hrozí jim ale ztráta citlivých klientských dat nebo neoprávněný přístup k podnikové 

síti.  
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Na 120 minut bezplatných konzultací s advokátem 
ročně by měli mít podle plánu ministerstva 

spravedlnosti nárok nemajetní občané. Věcný 

záměr zákona posoudí na své příští schůzi vláda.   
A debata zřejmě nebude jednoduchá. Resort totiž 

chce právní pomoc pro chudé svěřit výhradně 

advokátům. Jenže ti se některým tématům, která 
sociálně slabí obvykle řeší, vůbec nevěnují. To je 

třeba případ  nároku na dávky v hmotné nouzi. 

Otázkou tak je, jestli by se na státem garantované 
právní pomoci  neměl podílet i neziskový sektor. 
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J a r o s l a v  K r a m e r  

šéfredaktor 

A l ž b ě t a  V e j v o d o v á  

redaktorka 

V minulém týdnu jsme uzavřeli nominace na 
právnické ocenění Pro Bono & CSR 2016. Mezi 

nominovanými se objevují jak velké nadnárodní 

advokátní kanceláře, tak týmy podnikových 
právníků i samostatní advokáti. Jsou mezi nimi 

projekty, které se zaměřují na rizikové cílové 

skupiny i dlouhodobé aktivity směřující k lepšímu 
legislativnímu prostředí. Výsledky vyhlásíme již   

1. listopadu a vy budete mezi prvními, kteří se        

o nich dozví. 
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Z legislativy 

Poslanci nejspíš sníží maximální kauci nájemného na trojnásobek 

Sněmovna asi sníží maximální kauci nájemného na polovinu, a to ze šestinásobku výše nájmu na 

trojnásobek. Možná dojde i na obnovení předkupního práva k nemovitostem u jejich spolumajitelů. 

V případě bytů zvláštního určení poslanci rovněž navrhují prodloužení lhůty k jejich vyklizení za 

situace, kdy jejich nájemce zemře. Nově by také rejstříkové soudy měly dostat na starost veřejnou 

evidenci svěřenských fondů. Uvedené změny nejspíš uzákoní vládní novela občanského zákoníku, 

která míří do závěrečného kola schvalování.  

Premiér Sobotka: Zvyšování sazeb autorských poplatků je obrovské  

Premiér Bohuslav Sobotka označil za obrovské zvyšování autorských poplatků. Až 

padesátiprocentní nárůst plánují od příštího roku Ochranný svaz autorský a agentura DILIA. 

Starostové obcí proti tomuto jednostrannému postupu protestují, čemuž premiér vyjádřil 

pochopení. Podotkl však, že vláda ani ministerstvo kultury nemohou sazby korigovat a skokovému 

zvyšování sazeb tak zabránit. OSA chce zvýšit poplatky za autorská práva k hudbě až                     

o 50 procent, DILIA pak o 25 procent za televize v restauracích. Podle premiéra by mohla situaci   

v budoucnu řešit novela autorského zákona, kterou 

projednává Sněmovna. 

Poslanci zamítli náhradu mzdy pro 
zaměstnance v prvních dnech nemoci 

Zaměstnanci i nadále nebudou dostávat náhradu mzdy 

za první tři dny nemoci. Sněmovna zamítla návrh 

novely zákoníku práce, kterou předložili poslanci 

KSČM. Kritika se snesla hlavně na budoucí dopady na 

zaměstnavatele a ekonomiku, poukázáno bylo rovněž 

na situaci, kdy by zaměstnanci mohli zneužívat 

neschopenek. Zastánci novely naopak hovořili            

o prospěchu pro zaměstnance, hlavně pro ty s nižšími 

příjmy a o možných ušetřených financích ve veřejném 

zdravotním pojištění. O návrhu na zamítnutí 

Sněmovna hlasovala rovnou třikrát, dvakrát však bylo 

zpochybněno hlasování. 

Úředníci budou kontrolovat, čím doma lidé topí 

Úřady nejspíš dostanou pravomoc kontrolovat, čím si lidé topí v kotlích ve svých obydlích. 

Sněmovna i přes vlnu kritiky schválila novelu zákona o ochraně ovzduší. Norma předpokládá, že 

pokud bude zákon porušován, úřady by mohly ukládat i pokuty. Úředníci by přistoupili k fyzické 

kontrole kotle v domácnosti až v krajním případě, pokud by majitel po písemné výzvě nezjednal 

nápravu. Odpůrci kritizovali prolomení domovní svobody a navrhovali tuto novou úřední 

kompetenci z předlohy vypustit, zastánci naopak hovoří o příznivém dopadu na životní prostředí. 

Zástupci pravice novelu napadnou u Ústavního soudu. Novela nyní zamíří do Senátu. 

V kontrole zpravodajských služeb mají nastat změny 

Poslanci v prvním čtení podpořili zákon plánující změny v kontrole zpravodajských služeb. Pod 

sněmovní kontrolu by tak spadaly nově veškeré zpravodajské služby včetně civilní rozvědky. Nyní 

sněmovní komise kontroluje činnost Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství. 

Na zpravodajskou činnost by navíc měl dohlížet nově vzniklý pětičlenný nezávislý orgán. Novela 

nyní míří k projednání na bezpečnostní a branný výbor a na ústavně-právní výbor.  

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Nová OSN 

O určité povyražení v teorii a praxi 

mezinárodního práva se onehdy postaral 

filipínský prezident Rodrigo Duterte. Na 

jedné straně Filipíny úspěšně žalovaly Čínu 

ve věci územních nároků na ostrovy 

v Jihočínském moři u haagského rozhodčího 

soudu. Na druhé straně prezident Duterte 

vyzývá Čínu, aby společně založily novou 

Organizaci spojených národů.  

Rodrigo Duterte je podle diplomatů vnitřně 

rozporuplná osobnost. Vysoký komisariát 

OSN ho kritizoval za nehumánní zacházení 

s osobami podezřelými z obchodu 

s drogami, na což reaguje hrozbou 

vystoupení z mezinárodní organizace           

a založení organizace nové, právě s ČLR, 

kde jsou diplomatické vztahy kvůli arbitráži 

na bodu mrazu. Prázdninová diplomatická 

epizoda je úsměvná. Jenže neplatí ono 

klasické poeta ridens verum dicit? Názory, 

že se tradiční OSN přežila, zaznívají ze 

seriózních i méně seriózních úst již řadu let. 

Pochybnosti panují, zda složení stálých 

členů Rady bezpečnosti odpovídá 

současnému rozložení ekonomických          

a politických sil ve světě. Skutečnost, že 

mezi nimi chybí Německo nebo Japonsko 

logicky odráží realitu před sedmdesáti lety, 

ale od té doby se mnohé změnilo. Svého 

času se uvažovalo i o větším angažmá 

Evropské unie, ovšem její prestiž se 

v posledních měsících v souvislosti 

s brexitem a nekončící uprchlickou krizí 

povážlivě naklání. Americký prezidentský 

kandidát Donald Trump naznačuje, že 

některé mezinárodní organizace, jako EU, 

NATO nebo OSN, se přežily v čase. 

Neodmítejme tento názor tak příkře. 

Uvědomme si, kdy a za jakých historických 

okolností vznikly. Chceme-li úzkostlivě lpět 

na jejich původní konstrukci, máme dvě 

možnosti. Buď si musíme za každou cenu 

najít bipolárního protivníka, tedy Čínu nebo 

Rusko, anebo se přiblížíme osudu 

předválečné Společnosti národů. Obojí je 

stejně neprozíravé až nebezpečné. 
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