
 

 

 SDEU: Zvýšení základního kapitálu 

bank bez souhlasu akcionářů 

Ačkoli v Evropské unii existuje jasný veřejný 

zájem na zajištění silné a důsledné ochrany 

akcionářů a věřitelů, nemůže tento zájem 

podle soudců Soudního dvora EU vždy 

převažovat nad veřejným zájmem 

spočívajícím v zajištění stability finančního 

systému zavedeného unijními smlouvami, 

judikoval Soudní dvůr EU v souvislosti          

s posuzováním případu irské banky ILP. 

V době hospodářské a finanční krize, jako 

byla ta z let 2008 až 2010, mohou členské 

státy prosadit navýšení základního kapitálu 

problémových bank i bez souhlasu valné 

hromady. 

Text rozsudku najdete zde. 

 ÚS: Na úspory z nezabavitelného 
minima exekutor nemůže 

Ústavní soud se zastal důchodce, kterému 

byly v rámci exekučního řízení odňaty 

finance ze spořícího účtu. Protože si senior 

spořil z nezabavitelného minima, jsou tyto 

peníze nedotknutelné a exekutor je nemůže 

zabavit. Tvrzení soudů nižších instancí, že 

vložením peněz na spořící účet ztrácí peníze 

režim nezabavitelné částky, považují ústavní 

soudci za nesmyslné a přehnaně formální. 

Pokud by tomu tak bylo, šlo by o porušení 

práva na ochranu soukromého vlastnictví. 

Text nálezu najdete zde. 

 ÚS: Strop na doplatky za nevyužitý 
paušál platí i pro staré telefonní 

smlouvy 

Mobilní operátor T-Mobile neuspěl               

u Ústavního soudu. Při předčasném ukončení 

smlouvy může klientům účtovat doplatek jen 

ve výši 20 % z částky zbývajících měsíčních 

paušálů. V případě, který soud projednal 

přitom operátor nárokoval zaplacení 50 %. 

Podle ústavních soudců se nižší limitace 

úhrad uplatní na veškeré účastnické smlouvy 

ukončené po účinnosti novely zákona            

o elektronických komunikacích, včetně těch, 

které byly uzavřeny před účinností novely. 
Vznik a platnost starších smluv se sice řídí 
právní úpravou účinnou v době uzavření, 
jejich obsah je ovšem modifikován novelou    
v intencích tzv. nepravé retroaktivity, která je 
přípustná a v oblasti civilního práva dokonce 
standardní. 

Text nálezu najdete zde. 
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Pojištění na pokuty: Na hříšných řidičích se přiživují eseróčka i právníci 

Z takzvaného pojištění pokut se v posledních letech stal výnosný byznys. Udělením plné moci při 

řešení pokuty se ovšem řidič vzdává kontroly nad průběhem správního řízení. Výsledkem může 

být i dvojnásobná pokuta a zbytečná ztráta bodů.  

Bankrotů kvůli nezaplaceným fakturám přibývá zbytečně. Podnikatelé 
neznají zákon 

Tři pětiny finančních profesionálů hlásí, že zažili krach firmy kvůli nezaplaceným pohledávkám. 

Bankroty přitom bývají mnohdy zbytečné. Firmy se do obtížné situace dostávají samy tím, že 

neznají zákony a možnosti obrany proti neplatičům.  

Na přestěhování za prací nově přispěje stát. Lidem dá peníze i na 
dojíždění 

Nezaměstnaní mohou nově žádat o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 

tisíc korun. Žádat o něj může člověk, který nastoupil do práce mimo místo svého bydliště nebo se 

už přestěhoval. Je však nutné, aby byl v evidenci uchazečů na úřadu práce déle než pět měsíců,    

a to půl roku před podáním žádosti.  

NS a NSZ: Peněžitý trest je účinný, soudy ho ale dostatečně nevyužívají 

Podle statistik za rok 2014 a 2015 tvoří přibližně pouze 4% trestů ukládaných českými soudy 

peněžité tresty a většinou jsou udělovány ve spojitostí s trestnou činností v dopravě. Dle 

Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství by měly být alternativní tresty v čele           

s peněžitým trestem udělovány jako alternativa nebo doplňující sankce k trestu odnětí svobody.  
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Finanční instituce v Česku jsou zavaleny 

dotazy úřadů a policie na existenci účtů 

zájmových osob. Denně jich vyřídí stovky. 

Ulevit by jim podle slibu ministerstva financí 

měla centrální evidence účtů. Jak ale ukazují 

statistiky Asociace družstevních záložen díky 

rejstříku, který by měl začít fungovat od ledna 

2018, ubude jen zlomek dotazů. Přes 90 % 

jich totiž záložny dostávají od exekutorů. Ti 

však nebudou mít do centrální evidence účtů 

přístup. Přínosem tak registr bude spíš jen pro 

státní orgány, které získají rychlý přehled       

o účtech osob podezřelých z trestné činnosti. 

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 

Vážení čtenáři,  

již za týden vychází poslední letošní vydání 

měsíčníku Právní rádce. V něm vám 

přinášíme dva výtečné rozhovory. Předseda 

Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš 

Dörfl popisuje, proč je mezi předsedy 

severočeských okresních soudů chuť chopit 

se příležitosti a rozloučit se s minulostí.  

Místopředseda České advokátní komory 

Antonín Mokrý, který bude od roku 2018      

v čele CCBE, se zase věnuje budoucnosti 

poskytování právních služeb a výzvám, 

kterým advokátní profese v dnešní době čelí. 
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Z legislativy 

Novela insolvenčního zákona by měla oddlužit více lidí 

Novelu insolvenčního zákona přichystalo ministerstvo spravedlnosti. Cílem novely je zbavit více 

lidí jejich dluhů. Informoval o tom ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Do 

oddlužovacího procesu by mohli lidé vstoupit bez ohledu na výši jejich dluhů. Podle výše 

splacených pohledávek by pak oddlužení trvalo tři, pět, nebo sedm let. Nyní se novela nachází      

v připomínkovém řízení. S navrhovanými změnami nesouhlasí Česká asociace věřitelů. 

Občanský zákoník možná znovu obnoví předkupní právo u realit 

Do občanského zákoníku se zřejmě znovu vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u realit. 

Úpravu kodexu s vládními návrhy schválila Sněmovna. Nyní předloha míří do Senátu. Pokud 

bude schválena a podepíše ji prezident, uzákoní se též úroky u dlužného výživného na děti. Lhůta 

k vyklizení bytu zvláštního určení spolubydlícím po úmrtí nájemce se prodlouží ze tří na šest 

měsíců. Sněmovna naopak neschválila jiný pozměňovací návrh, dle něhož by společenství 

vlastníků získala zástavní právo k bytovým a jiným jednotkám v domech, které spravují. 

Obchody možná povinně zpoplatní igelitky 

Od roku 2018 nakupující zřejmě nebudou moci ze zákona získat v obchodech a obchodních 

řetězcích zdarma lehké plastové tašky. Změnu předpokládá novela zákona o obalech, která 

navazuje na nové předpisy EU. Sněmovna posunula vládní novelu do dalšího kola                        

k projednávání. Novela si klade za cíl omezit spotřebu plastových tašek a sáčků a objem 

produkovaného plastového odpadu. Všichni obchodníci by tak povinně měli zpoplatnit lehké 

plastové tašky. Beze změny by pak zůstaly tenké sáčky například na zeleninu nebo pečivo, které 

jsou nyní zdarma. 

Změny ve vydávání řidičských průkazů podpořila Sněmovna 

Novela opoziční TOP 09 předpokládá, že by lidé již možná nemuseli podávat žádosti o řidičské 

průkazy pouze na úřadech v místě trvalého bydliště. Nově by mohli lidé žádat na libovolném 

úřadu s rozšířenou působností. Připlatili by si u správního poplatku z obvyklých 50 Kč na 100 Kč. 

Součástí žádosti by také nemusela být přiložená fotografie, úřady by měly využívat digitální 

fotografie. Změny se týkají i místa vyzvednutí vydaného řidičského průkazu, které by si žadatelé 

mohli zvolit sami. Novelu v úvodním kole podpořila Sněmovna. 

Nižší DPH u novin a časopisů 

Sněmovna ve zrychleném režimu schválila již během prvního čtení návrh poslanců KSČM na 

nižší DPH u novin a časopisů. Poslanci navrhovali přeřazení z nynější patnáctiprocentní sazby 

daně z přidané hodnoty do sazby desetiprocentní. Poslanci si slibují snížení cen tisku a zvýšení 

jeho prodejnosti. Schválení návrhu velmi přivítala Unie vydavatelů. Předloha nyní míří                

k projednání do Senátu. Účinná by pak měla být od 1. ledna roku 2017. Předkladatelé již dříve 

navrhovali letošní leden, vláda však při loňském posuzování návrhu uvedla negativní stanovisko  

a vyslovila nesouhlas. 

Na území Česka možná bude platit zákaz kožešinových farem 

V Česku možná bude platit zákaz kožešinových farem. Podle poslanecké předlohy by měly 

kožešinové farmy skončit do roku 2019. Předlohu podpořila v úvodním kole Sněmovna. 

Provozovatelé farem by mohly žádat od státu kompenzace, které by však neměly nárokový 

charakter. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání tak míří do zemědělského výboru a do 

výboru pro životní prostředí k posouzení. V Česku je aktivních podle informací ze Sněmovny 

devět farem. Nejčastěji se na kožešiny chovají norci a lišky. Počet farem se dlouhodobě snižuje. 

Kontroverzní novela mysliveckého zákona a zakázaný vstup do lesa 

Myslivecká novela zvýší maximální trest za zakázaný vstup do lesa. Ministerstvo zemědělství do 

vlády nakonec tuto kontroverzní novelu předloží. Zvýšit by se tak měla maximální pokuta za 

zakázaný vstup do lesa. Pokuta dnes činí 10.000 Kč a měla by se zvýšit až na 30.000 Kč. Proti 

zvyšování protestuje Strana zelených a petici proti zvýšení pokuty podepsalo již přes 43 tisíc lidí. 

Novela si klade za cíl snížit počty přemnožené zvěře, zejména divokých prasat, která páchají 

škody v řádu miliard korun ročně. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Právničtí žoldáci v pohybu 

Spousta advokátních kanceláří si zakládá na 

loajalitě svých zaměstnanců. V Německu se 

však ukazuje, že loajalita partnerů advokátních 

kanceláří končí tam, kde začíná vyšší plat.  

Podle aktuální studie mezinárodní poradenské 

společnosti TGO Consulting dochází 

v sousedním Německu k bezprecedentním 

personálním rošádám mezi partnery předních 

advokátních kanceláří. Nejvýrazněji tento trend 

pociťují praxe fúzí a akvizic, kde dochází navíc 

ke vzniku řady menších specializovaných 

kanceláří. Data sbírala společnost TGO více 

než pět let mezi pětadvacítkou nejúspěšnějších 

německých právnických firem. 

Dle zveřejněné analýzy už právníci nejsou 

loajální ke svým společnostem tak jako dřív. 

Důvodem jsou peníze. Byznys s právními 

mozky se podle studie přibližuje tomu ve světě 

sportu. Největší esa jsou přeplácena a v zásadě 

chtějí kopat za tým, který dá nejvíc. Řada 

kanceláří tak přichází o klíčové lidi, ze kterých 

se stávají žoldáci. 

I když by se mohlo zdát, že se personálie 

"točí" zejména mezi nadnárodními 

kancelářemi, tedy že schopný partner odejde 

z jedné do druhé, není tomu tak. Vedoucí 

mezinárodní právnické firmy jsou totiž pro top 

advokáty stále méně zajímavé. Z celkového 

počtu odcházejících 232 ekvity partnerů 

do nich směřovala jen čtvrtina, zbytek šel buď 

do silných lokálních kanceláří, zakládá si 

vlastní právnické firmy anebo hledá 

mezinárodní kancelář mimo okruh lídrů trhu. 

Autoři studie dávají změny do souvislosti 

s postupnou komoditizací odvětví. Společnosti 

se širokým záběrem se snaží ušetřit, kde 

mohou. Rostou pak ty, které se specializují 

na dílčí odvětví a jejichž poradenství má vyšší 

přidanou hodnotu a jedinečnost. 

Pro Česko by mohlo být zajímavé další 

zjištění studie, a to že se z Německa může 

po odchodu Velké Británie z Evropské unie stát 

nejdůležitější trh právních služeb starého 

kontinentu. Takový "obr" za humny by byl pro 

lokální advokacii jistě lákavý. 
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