
 

 

 ÚS: Rozhodování o svéprávnosti 

nesmí být formalitou 

Povinnost pravidelně přezkoumávat 

omezení svéprávnosti, která plyne z nového 

občanského zákoníku, nelze obcházet 

navrácením plné svéprávnosti                      

a jmenováním trvalého opatrovníka. Podle 

Ústavního soudu nemůže justice vycházet 

z premisy, že primárním zájmem dotčené 

osoby je vždy omezení svéprávnosti v co 

možná nejmenší míře. Obecné soudy jsou 

povinny citlivě zkoumat okolnosti každé 

konkrétní věci a přistoupit právě                  

k takovému omezení svéprávnosti, které je 

v nejlepším zájmu daného člověka.  

Text nálezu najdete zde. 

 ÚS upozornil na chyby v řízeních   

o vyhoštění cizinců 

Stát musí prověřovat, zda nevrací cizince do 

zemí, kde jim hrozí nebezpečí. V případě, 

že cizinec takovou námitku vznese, je 

povinností příslušných orgánů státu takové 

tvrzení podrobně a důkladně zkoumat. 
Ústavní soud na to upozornil v souvislosti   

s případem Iráčana, jehož žádost o azyl 

tuzemské ministerstvo vnitra odmítlo jako 

pozdě podanou, aniž by se jí věcně 

zabývalo. V případě rozhodnutí o vyhoštění 

musí mít cizinec podle nálezu k dispozici 

opravný prostředek s automatickým 

odkladným účinkem. Stát  dále musí 

zajistit, aby v případě vedení řízení              

o správním vyhoštění měl cizinec 

internovaný v detenčním zařízení účinný 

přístup k právní pomoci. Poskytovat ji 

mohou advokáti či právníci nevládních 

organizací.  

Text nálezu najdete zde. 

 MSP: O platech lékařů rozhoduje 

vláda, ne justice 

Soudy nemohou vládu přinutit, aby 

dodržela memorandum o zvyšování platů, 

které v únoru 2011 předseda odborářů 

Martin Engel s tehdejším ministrem 

zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09). 

Pražský městský soud potvrdil rozhodnutí 

obvodního soudu, podle nějž otázka výše 

platů nespadá do pravomoci justice. Pokud 

by soud změnil či nahradil nařízení vlády, 

které výši platů lékařů řeší, nepřiměřeně by 

tak zasáhl do moci výkonné. 

Podrobnosti najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Nevyčerpaná dovolená je chybou zaměstnavatele, zaměstnanci by ji 

měl přikázat 

Režim dovolené je jasně upravený zákoníkem práce, nicméně i zaměstnavatel má možnost 

do úpravy zasahovat. Takové zásahy ale mají svá pravidla. Třeba bezdůvodný převod 
dovolené do příštího roku není možný.  

Zákon o spotřebitelském úvěru nedefinuje nedostatečné posouzení 

bonity klientů 

Od prosince se musí úvěrové společnosti řídit novelou zákona o spotřebitelském úvěru.    

V některých ustanoveních ale tápou. Zákon je nejen podle finančníků, ale i právníků 

nejasný. Úvěrové firmy se obávají, že na nejasnosti doplatí. Na úvěr podle nových pravidel 

navíc nedosáhne každý.  

Porušení péče řádného hospodáře může dostat jednatele k soudu      

i za mříže 

Všichni členové volených orgánů společnosti mají povinnost ve své funkci jednat s péčí 

řádného hospodáře. Jinak hrozí, že budou zodpovídat za způsobenou škodu, a to i u soudu. 

Tento úkol jednatelů stanovuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.  

Fungování rejstříků se zrychlilo, soudy stále rozhodují stejné případy 

odlišně 

Fungování rejstříků se za poslední léta zrychlilo, chválí si podnikatelé. Pomohla hlavně 

možnost přímých zápisů přes notáře nebo digitalizace justice. Teď se firmy potýkají hlavně 

s problémem, že rejstříkové soudy po celé republice rozhodují stejné případy odlišně.  
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Firmy podceňují riziko 

nevědomého zatažení do 

podvodu s DPH. Za nereálné ho podle 

průzkumu společnosti Deloitte považuje 70 % 

firem. Ty pak také nezavádí opatření, která by 

riziko zatažení do podvodu včas odhalila a 

minimalizovala jeho dopady. Finanční správa 

přitom může požadovat doložení přijatých 

kontrolní opatření až tři roky zpětně. Pokud 

se ukáže, že podnik své obchodní partnery 

důsledně neprověřoval, může se stát, že bude 

muset daň, kterou dodavatelé nezákonně 

neodvedli, zaplatit ze svého. 

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 

Jedna  z nejinova-

tivnějších právniček v  

Evropě, zakladatelka úspěšné britské 

outsourcingové společnosti Obelisk Support 

Dana Denis-Smithová, dorazí do Prahy 

v rámci květnové mezinárodní konference 

Innovative Legal Services Forum 2017. 

Bývalá novinářka a právnička společnosti 

Linklaters získala se svým týmem 1000 

právníků řadu prestižních ocenění, v roce 

2012 například byli zařazeni do žebříčku 

Innovative Lawyer časopisu Financial Times. 
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Z legislativy 

Novelu k omezení šikanózních insolvencí schválila Sněmovna 
Sněmovna schválila novelu, která by měla přinést omezení šikanózních insolvenčních návrhů          

a podvodných firem zajišťujících oddlužování. Předloha novely obsahuje například ustanovení, 

které by zamezilo vyhlášení úpadku u firem, u nichž se má za to, že mají předpoklady samy uhradit 

své dluhy do určité doby. Vládní novela si klade za cíl zprůhlednit insolvenční řízení a zpřísnit 

podmínky pro poskytování poradenství při oddlužování. Novela nyní putuje k projednání do Senátu. 

Sněmovna podpořila nová pravidla pro dočasné vysílání pracovníků za hranice 
Sněmovna v novele o zaměstnanosti podpořila nová pravidla pro pracovníky v zahraničí. Norma 

implementuje dva roky starou směrnici Evropské Unie, která měla být do českého práva začleněna 

již letos v létě. Předloha si klade za cíl zejména zamezit firmám, aby si snižovaly své náklady 

zneužíváním institutu dočasného vysílání pracovníků za hranice. Norma rovněž zakotví nároky 

zaměstnanců na minimální mzdu platnou v zemi, do které jsou vysláni plnit pracovní úkoly. Vláda 

kvůli zpoždění se začleněním směrnice chtěla, aby byla předloha schválena zrychleně již v prvním 

čtení, vetovala to však opozice TOP 09 a ODS. 

Sněmovna v úvodním kole podpořila novelu 
zákoníku práce 
Předloha novely si klade za cíl posílit ochranu 

zaměstnanců. Mimo jiné ruší jednostranné převedení 

zaměstnance na jinou práci, přináší nová pravidla pro 

počítání délky dovolené na základě týdenní pracovní doby 

a zavádí zaručení doby odpočinku při pracích mimo 

pracovní poměr. Má také více chránit matky po návratu    

z rodičovské dovolené. Požaduje totiž po 

zaměstnavatelích, aby písemně zdůvodnili provozní 

důvody závažného charakteru, proč nemohou poskytnout 

zkrácený pracovní úvazek. Předloha novely nyní 

postupuje k posouzení do sociálního výboru. 

Pravidla pro národní parky zřejmě čekají změny 
Novelu zákona o ochraně přírody a krajiny schválila Sněmovna. Pravidla se týkají čtyř národních 

parků v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě. Ministerstvo životního prostředí si 

klade za cíl více otevřít chráněnou přírodu šetrné turistice. Novela by také měla přinést národním 

parkům větší stabilitu, stanovené zóny by se nesměly nejméně 15 let měnit. Novela počítá                

s vymezením klidových území, zón ochrany přírody, turistických cest a tras a míst pro táboření 

nebo splouvání řek. Novela již dříve přečkala návrh na zamítnutí. Předloha nyní míří k projednání 

do Senátu, byť ze strany Sněmovny nedošlo k výrazným úpravám. 

Senát schválil, aby výsluhy od příštího roku nepodléhaly dani 
Senát schválil novelu, podle níž by se výsluhy bývalých vojáků z povolání, hasičů nebo policistů 

pravděpodobně opět přestaly danit. Se změnou počítá novela zákona o daních z příjmů, která bude 

platit od začátku roku 2017. Nedanil by se ani příspěvek na bydlení, který dostávají aktivní vojáci 

bez služebního bytu. Výsluhy a odbytné se daní od roku 2011, příspěvky na bydlení vojáků pak 

začaly podléhat dani o rok později. 

Údaj o trvalém bydlišti na radnicích bude v občanském průkazu 
Lidé, kteří mají své trvalé bydliště na radnicích, asi budou mít od nového roku tento údaj vyznačen 

v občanském průkazu. Senát schválil předlohu novely o evidenci obyvatel. Předloha také počítá       

s ponecháním trvalého bydliště jako povinné informace v občanském průkazu. Novela si klade za 

cíl svými změnami mimo jiné identifikovat lidi, kteří se skrývají před dluhy nebo s nimi nechtějí 

pronajímatelé uzavřít nájemní smlouvu. Předloha nyní míří k podpisu prezidentovi. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Lèse-majesté 

Nápad vrátit do našeho trestního zákoníku 

mezi trestné činy hanobení hlavy státu vyvolal 

vcelku oprávněnou debatu po smyslu takového 

ustanovení v dnešní době. Děkan pražské 

právnické fakulty Jan Kuklík trefně připomněl 

paralelu s časy starého Rakouska a jeho 

mocnáře, jehož sté výročí úmrtí si právě 

v těchto dnech připomínáme.  

Všichni známe proslulý film o Antonu Špelci, 

ostrostřelci, který nedostav medaili, urazil 

mocnáře, za což mu byl vyměřen náležitý trest 

káznice. Jak se časy mění. Dnes ten, kdo 

nedostane od mocnáře medaili, nemusí o něm 

říci ani slovo, a už sklidí od jeho odpůrců 

medailí tolik, že by mu ani hruď na jejich 

vyvěšení nestačila. Avšak o to jistě 

navrhovatelům staronového ustanovení 

trestního zákoníku nejde. O co jim jde 

skutečně, těžko posoudit. Jedno je však jisté. 

Povyšování ochrany osobnosti prvního občana 

státu nad možnosti ochrany občanů ostatních 

porušuje princip rovnosti před zákonem.  

Jedinou osobností, která se ještě dnes honosí 

titulem císař, je císař japonský. Ve své zemi 

přímý potomek bohů, posvátný                         

a nedotknutelný. V době tvorby moderního 

japonského trestního práva koncem 19. století 

byl největší problém právě, jak chránit císařský 

majestát. Spoluautor trestního zákoníku z roku 

1882 francouzský profesor Boissonade de 

Fontarabie trestný čin „lèse-majesté“ do textu 

zapracoval ke všeobecné spokojenosti Japonců, 

včetně jejich císaře. V roce 1946 ho Američané 

nechali zrušit právě pro rozpor s principem 

rovnosti před zákonem.  

Koneckonců v americkém pojetí není veřejná 

moc hlavním nositelem ochrany práv občanů, 

včetně prezidenta či jiných symbolů státu. 

Poměrně známé je rozhodnutí Nejvyššího 

soudu USA z počátku devadesátých let ve věci 

pálení americké vlajky na veřejnosti, které je 

trestné tehdy, dotkne-li se národního cítění 

některého z Američanů, který takový skutek 

zažaluje. Obdobně u hanobení amerického 

prezidenta, kterého si patrně v budoucnu dost 

užijeme. Nechme tedy ochranu prezidenta na 

něm samotném, případně na těch, kdo by jeho 

urážku chtěli žalovat v rámci obecných 

skutkových podstat. Proč se však bát 

případného trestu, když za týž skutek lze získat 

třeba i medaili.  
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