
 

 

 ÚS: Fikci doručení nelze použít při 

nařízení výkonu podmíněného 

trestu 

Usnesení o nařízení výkonu podmíněně 

odloženého trestu nemůže být odsouzenému 

doručeno prostřednictvím právní fikce. Podle 

Ústavního soudu je totiž závažnost důsledku 

takového usnesení, tedy povinnost nastoupit    

k výkonu trestu odnětí svobody, obdobná jako 

v případě, kdy je rozhodnutí o náhradním 

doručování písemností vyloučeno zákonem. 

Současně od okamžiku doručení usnesení       

o nařízení výkonu podmíněně odloženého 

trestu se odvíjí třídenní lhůta k podání 

stížnosti, která je relativně krátká - 3 dny. 

Náhradní doručení fikcí tak výrazně zmenšuje 

reálnou možnost na využití práva podat řádný 

opravný prostředek. 

Text nálezu najdete zde. 

 ÚS: Za smrt pacienta, který 

odmítl pomoc, nesmí soudy 

trestat lékaře 

Ústavní soud se zastal internisty odsouzeného 

za neposkytnutí péče vlastní matce. Lékař 

podle nálezu nemohl spáchat trestný čin za 

situace, kdy žene pomoc soustavně odmítala. 

Péči totiž není možné v demokratickém 

právním státě dospělé a svéprávné osobě 

možné vnutit, byť by její neposkytnutí mělo 

mít pro nemocného člověka fatální důsledky. 

Lékaři a další zdravotničtí pracovníci mohou 

takové osoby přesvědčovat, mohou se snažit je 

přimět ke změně jejich postoje, ale nemohou 

jim lékařský zásah vnutit. 

Text nálezu najdete zde. 

 SDEU: Plošná povinnost 

uchovávat údaje je nepřípustná 

Členské státy sice mohou ve výjimečných 

případech uložit poskytovatelům služeb 

elektronických komunikací povinnost 

uchovávat údaje, avšak nemohou tak činit 

plošně. Právní úprava, která stanoví plošné a 

nerozlišující uchovávání údajů, totiž 

nevyžaduje žádnou souvislost mezi údaji, 

jejichž uchovávání je stanoveno a zejména 

neomezuje uchovávání pouze na údaje 

vztahujících se k určitému časovému období 

či určité zeměpisné oblasti nebo okruhu 

určitých osob, které mohou být zapojeny do 

závažné trestné činnosti. Podle Soudního 

dvora EU proto taková vnitrostátní úprava 

překračuje meze toho, co je naprosto 

nezbytné, a nelze ji v demokratické 

společnosti považovat za odůvodněnou. 

Podrobnosti najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Revoluce v insolvencích posílí roli správců a soudům se uleví                

i administrativně 

Novely insolvenčního zákona by měly přinést podstatné změny pro oddlužení. Pomohou 

regulovat podvodné oddlužovací agentury anebo vyloučí šikanózní insolvenční návrhy. Odborníci 

se však neshodují na tom, zda skutečně pomohou.  

Konec byrokracie. Hospodářská komora připravuje přehled 

povinností podnikatelů 

Hospodářská komora plánuje zřídit web, který by podnikatele upozorňoval na povinnosti, které 

mají vůči státu. Systém by podle ní měl dostat do vínku princip, že povinnost, která není 

v systému, nemůže stát po podnikatelích vymáhat ani je za nesplnění pokutovat. Návrh ale čelí 

kritice ze strany ministerstva financí i legislativců.  

Přísná pravidla pro firmy: kdo je nepříznivě ovlivnil, budou platit 

újmu 

Pokud jedna společnost ovlivní druhou tak, že jí vznikne újma, bude platit její náhradu. 

Jednodušší pravidla mají koncerny. Ty nemusí vzniklou újmu v jejich rámci hradit nutně               

v penězích. Klíčovou podmínkou je zveřejnění informace o členství v koncernu na webových 

stránkách ovlivněné společnosti.  

Pokuta i vězení. Evropský soud rozhodl o dvojím trestu za daňové 

úniky 

Evropský soud pro lidská práva vynesl průlomový verdikt, kterým umožňuje za daňový únik dát 

dva tresty - doměřit daň a udělit pokutu a zároveň poslat pachatele do vězení. "Verdikt 

evropského soudu zní rozumně," souhlasí ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Česko teď čeká, 

jak se ke stejné věci postaví tuzemský Nejvyšší soud.  
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Podle aktuální studie 

Allen & Overy uložila 

vloni Evropská komise za protisoutěžní 

jednání pokuty v rekordní výši 4,09 miliardy 

dolarů. Oproti roku 2015 stoupl celosvětově 

objem pokut o více než miliardu dolarů. 

Nejvíce se pokuty dotkly automobilového 

sektoru, šlo o 3,2 miliardy dolarů. K nárůstu 

přispěla i korejská komise pro ochranu 

hospodářské soutěže s pokutami ve výši 

765 milionů dolarů. Podle studie se 

očekává, že i letos EK uloží vysoké pokuty.  

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, 

  vstupujeme spolu do 

pětadvacátého ročníku časopisu Právní rádce. 

Ten bude, stejně jako předchozí, plný 

zajímavých událostí a odborných akcí. 

Na konci února se těším  na debatu Česko 

v době dluhů II., v květnu na mezinárodní 

konferenci Innovative Legal Services Forum 

a v listopadu na galavečer Setkání 

významných právniček a vyhlášení ocenění 

Pro Bono & CSR 2017. Více informací          

v aktuálním vydání našeho měsíčníku. 
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Z legislativy 

Příspěvky na platy zdravotně postižených lidí se možná zvýší 

Státní příspěvky zaměstnavatelům na plat lidí se zdravotním postižením se možná zvýší. 

Mohly by dosáhnout až 9500 korun měsíčně místo nynějších 8800 korun. Sněmovní sociální 

výbor doporučil doplnit růst příspěvků do vládní novely o zaměstnanosti, která má omezit 

snahy firem snižovat si náklady zneužíváním institutu dočasného vysílání pracovníků za 

hranice. Plénum by mohlo předlohu projednávat ve druhém čtení na lednové schůzi. 

 Vnitro chce kvůli bezpečnosti povýšit právo použít legální zbraně 

Ministerstvo vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně        

k zajištění bezpečnosti Česka. Návrh novely, který předložilo, by chtělo prosadit ještě do 

letošních sněmovních voleb. Chce tak umožnit lidem bránit se proti teroristům například při 

útocích, jako byly loni nákladními 

automobily v Nice a v Berlíně. 

MPSV plánuje nahradit nynější dvě 
dávky na bydlení jednou novou 

V Česku by se místo nynějších dvou 

dávek na bydlení mohla v budoucnu 

vyplácet jen jedna dávka. Nový příspěvek 

na bydlení by nahradil současný příspěvek 

a doplatek a lidé by ho měli podle plánů 

ministerstva práce dostávat od roku 2020. 

Resort si od změny slibuje větší adresnost 

a účinnost podpory. Vyplývá to                 

z podkladů k připravovanému zákonu       

o sociálním bydlení, který by měla           

v brzké době projednat vláda. 

Senát v lednu rozhodne o zákazu 
kouření a pravidlech v parcích 

Zákaz kouření v restauracích a pravidla pro národní parky včetně šumavského budou patřit k 

nejsledovanějším tématům, jimiž se budou senátoři zabývat na příští schůzi. Začne 18. ledna, 

termín stanovil senátní organizační výbor. Protikuřácký zákon má zakázat kouření                 

v restauracích od května příštího roku. Projednávání zákonných pravidel pro národní parky 

zase provází zejména spor o to, nakolik by jejich území měla být bezzásahová hlavně           

v souvislosti v boji s kůrovcem. 

Sněmovna asi schválí reformu financování škol obcí a krajů 

Sněmovna zřejmě schválí nový systém financování škol. Stát bude od září přespříštího roku 

platit školy podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze 

podle počtu žáků jako nyní. Přijetí novely školského zákona doporučil školský výbor. Do 

zákona by se navíc měla dostat například úprava ochrany učitelů a spolupráce středních 

odborných škol a učilišť s podniky. Pozměňovací návrh mířící na takzvanou pamlskovou 

vyhlášku naopak podporu výboru nezískal. Plénum by mělo schvalovat předlohu na lednové 

schůzi. 

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

   WWW.PRAVNIRADCE.  CZ    STRANA 2 

1/2017 

 

 
 

 

Ucho 

Česká společnost je historicky citlivá na 

všechny formy hlídání, sledování a špehování. 

Slavný film režiséra Karla Kachyni vystihl 

atmosféru odposlechů v českém prostřední 

určitě lépe než orwellovská fikce Velkého 

bratra. Je proto logické, že nasazení 

prostředků odposlechu je v našem právu 

výrazně omezeno a podmíněno.  

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman 

Fiala klade otázku, zda chceme spíše být 

chráněni proti dramatickému ohrožení na 

životě, nebo zda chceme být chráněni ve 

svých právech. Takové společenské dilema 

sílí. Nasazování odposlechů se stává častým 

prostředkem prevence terorismu i v zemích 

s delší demokratickou tradicí než u nás. 

Přestává platit, že se nemůžeme vzájemně 

odposlouchávat? Jsme přece Češi a musíme si 

pomáhat! Jenže my už nejsme všichni Češi. 

Potenciální teroristé přicházejí z oblastí, kde 

naše pojetí práva, včetně práv lidských 

neznají. My jsme si vytvořili možná až 

zbytnělý mechanismus jejich ochrany, který se 

oni učí velmi rychle využívat ve svůj 

prospěch. Pokud se tedy například vytvoří 

soudní precedens, že odposlech získaný 

protiprávně kvůli nějaké, třeba formální 

procesní vadě, nelze použít jako důkaz 

v trestním řízení, znamená to, že propustíme 

zadrženého teroristu, aby svůj skutek případně 

dokonal?  

Míru společenské tolerance k takovému 

precedentu asi netřeba složitě testovat. K jeho 

použití například v Rathově případě by určitě 

velké výhrady nepanovaly, poněvadž skutek, 

kterého se měl dopustit, neohrožoval ničí 

zdraví ani život.  Hodnota života a zdraví je 

v obecném povědomí společenské 

nebezpečnosti nejvyšší, ať si doktrína 

trestního práva myslí, co chce. Jenže, co na to 

rovnost před zákonem? Možností je více. 

Zaprvé zredukovat zákonná omezení, ale 

pozor, abychom se nevrátili do časů Ucha, 

Zadruhé, aplikovat metodu proporcionality, 

jenže ta bývá subjektivní, a tedy ne příliš 

spolehlivá. A konečně zatřetí, nasadit 

výjimečný stav, jako ve Francii. Ale ani tam to 

příliš nepomohlo. Do nového roku 2017 si 

přejme, aby nenastalo nic, co by řešení 

naznačených dilemat urychlilo.  
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