
 

 

 ÚS: Justice má chránit slabší 

smluvní stranu proti lichvě 

Ústavní soud dal naději ženě z Trutnovska, 
že se jí po letech vrátí byt. O ten přišla kvůli 
spirále nebankovních půjček. Ústavní soud 
ve svém nálezu připomněl, že ochrana 
autonomie vůle a respekt k uzavřeným 
smlouvám je sice jedním z klíčových 
soukromoprávních principů, ale že tento 
princip je třeba korigovat s ohledem na 
ústavněprávní zásadu ochrany slabší smluvní 
strany. Za tím účelem české právo umožňuje 
prohlásit právní úkony za neplatné z důvodu 
jejich rozporu s dobrými mravy. Mezi 
důležité znaky lichvy přitom patří zejména 
tíseň. Úkolem justice při jejím posuzování 
není hodnotit to, jak se dlužník dostal do 
špatné finanční situace nebo jaké byla jeho 
platební morálka, připomněli Ústavní soudci. 
Zkoumat naopak musí to, jak dlužník 
sjednané smlouvy vnímal a zda věřitel 
nezneužil jeho obtíží k prosazení podmínek 
příčících se zásadám férovosti. 

Text nálezu najdete zde. 

 SDEU: K zamítnutí žádosti o azyl 

stačí pomoc teroristům 

Státní orgány mohou zamítnout žádost           
o azyl, pokud se žadatel podílel na činnostech 
teroristické sítě. Není přitom nutné, aby 
žadatel osobně spáchal teroristické činy nebo 
k jejich páchání podněcoval nebo se na jejich 
páchání podílel. K tomuto závěru dospěl 
Soudní dvůr EU, když posuzoval případ 
marockého občana Mostafy Lounaniho. Ten 
se podle závěrů belgické justice podílel na 
padělání dokladů a pomáhal členům 
teroristické buňky, kteří chtěli odcestovat do 
Iráku. Takové činy mohou být podle 
Soudního dvora EU důvodem k vyloučení      
z postavení uprchlíka. Soud ve svém verdiktu 
připomněl rezoluci OSN z roku 2014, v níž 
Rada bezpečnosti vyjádřila znepokojení 
ohledně sítí organizovaných teroristickými 
subjekty, které umožňují pohyb bojovníků 
všech státních příslušností a jim potřebných 
zdrojů mezi státy. 

Text nálezu najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Firmy spouštějí soutěže o drahé ceny, zákon je díky novele už 

neomezuje 

Spotřebitelské soutěže od ledna neomezují přísná pravidla loterijního zákona. Podnikatelé tak 
mohou výherce vybírat losováním a nabízet jim hodnotnější ceny. Zákaznické hry nově 
kontroluje Česká obchodní inspekce.  

Čeští advokáti ve světě internetu: komora stále hledá přijatelné 

řešení 

Nové on-line platformy by mohly otevřít právníkům dveře k mladé generaci. Česká advokátní 
komora jim chce vyjít vstříc. Za problematický pak považují advokáti outsourcing právních 
služeb. Korporace by neměly provozovat poradenství svých interních právních oddělení 
ve prospěch dceřiných firem.  

Právo je na straně mentálně postižených, od reality se však stále liší 

Přístup ke spravedlnosti by měl být stejný pro všechny osoby, bez ohledu na postižení. Právo však 
často klade překážky, které postižený nemůže překonat. Dítě nekomunikuje srozumitelně, není 
možné provést výslech. I tak může znít odůvodnění soudce či advokáta, kteří se rozhodli z 
důvodu špatných komunikačních dovedností mentálně postiženého dítěte nezohlednit jeho názor 
ve výpovědi.  
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Povinnost znovu 
prověřit všechny klienty 

přinesla finančním a úvěrovým institucím 
novela zákona o legalizaci výnosů z trestné 
činnosti. Ptát se jich musí na to, zda podle 
nové definice jsou či nejsou politicky 
exponovanými osobami. A pokud některý 
zákazník odpoví kladně, měli by na něj 
finančníci začít nahlížet jako na rizikového. 
Zjišťovat by tak například měly původ 
majetku, který zákazník používá při svých 
obchodech. V realitě ale spoléhají hlavně na 
to, co jim klient řekne. Odhalit lež je obtížné. 

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 zítra 
bude na stáncích únorové 
vydání měsíčníku Právní 

rádce. Aktuální infografiku a rozhovor 
věnujeme nedávnému vyhlášení 12. ročníku 
celojustiční soutěže Právník roku, kterou 
organizují Česká advokátní komora                
a vydavatelství Epravo.cz. Mezi vítězi je řada 
výrazných osobností českého práva. Pro 
rozhovor jsme si vybrali „hvězdu“ 
nejzářivější, pražskou vrchní státní 
zástupkyni Lenku Bradáčovou, která  tvrdí, že 
má kariérní vrchol ještě před sebou…  
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Z legislativy 

Rychlejší přechod k jinému operátorovi 

V novele zákona o elektronických komunikacích bude umožněno spotřebitelům, aby si 
rychleji převedli svá čísla k jinému mobilnímu operátorovi. Informaci na tiskové konferenci 
potvrdil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Přechod v současné době může dle 
nastavených smluvních podmínek trvat až od 40 do 60 dnů. V Česku je možnost přechodu    
k jinému operátorovi od roku 2006, přičemž v republice je aktivních přes 14 milionů 
mobilních čísel. Návrh zákona počítá, že by nově přechod neměl trvat déle než 10 dní. 

Návrh zákona o zálohovaném výživném 

Ministryně práce Michaela Marksová hodlá v následujících dnech opětovně předložit do 
legislativního procesu návrh zákona o zálohovaném výživném. Výživné by za neplatiče 
poskytoval dětem stát. Podle návrhu zákona by na náhradní výživné měly dosáhnout rodiny 
s příjmem pod 2,7 násobek životního minima. Částka by byla vyplácena úřadem práce. 
Ministryně s návrhem již dvakrát v koalici neuspěla. Proti návrhu zákona je ministerstvo 
financí. 

Vyšší příspěvky na platy zdravotně 
postižených 

Příspěvky státu na platy osob se zdravotním 
pojištěním se nejspíš zvýší. Sněmovna to 
schválila v rámci vládní novely                         
o zaměstnanosti na návrh sociálního výboru. 
Na příspěvky má nárok zaměstnavatel, který 
zaměstnává na chráněných pracovních místech 
víc než polovinu lidí se zdravotním postižením 
z celkového počtu pracovníků. Příspěvek by 
byl až ve výši 9500 Kč měsíčně. Novela nyní 
míří k posouzení do Senátu. 

Nemocní důchodci a děti ušetří za léky 

Důchodci a děti možná budou mít snížené 
limity pro doplatky za léky. Vláda schválila 
návrh novely zákona o veřejném zdravotním 

pojištění. Od příštího roku by mohli tito pacienti hradit jen 1000 korun ročně, důchodci nad 
70 let dokonce 500 korun. Podle propočtů ministerstva zdravotnictví vydají v případě 
schválení novely zdravotní pojišťovny nově ročně asi o 440 milionů korun více než               
v současnosti. Vláda včera také schválila navýšení peněz pro státní pojištěnce. Norma nyní 
míří k posouzení do poslanecké sněmovny. 

Prezident Zeman podepsal sporný zákon o rozpočtové odpovědnosti 

Prezident Miloš Zeman podepsal sporný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
Zákon zavádí nástroje zabraňující zadlužování ve veřejných rozpočtech. Informoval o tom 
prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Na zákon se snesla kritika senátorů, kteří mají za to, že 
norma zasahuje do ústavního práva obcí. Obce a další instituce by tak musely mít 
přinejmenším vyrovnané rozpočty. Senátoři proto chystají podat podnět k Ústavnímu soudu. 

Ministerstvo financí bude moci získávat údaje o hospodaření úřadů a organizací 

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o sběru dat pro řízení veřejných financí. Informoval 
o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.  Ministerstvo financí tak bude mít právo získávat 
vybrané údaje o hospodaření úřadů a organizací, jenž se řadí mezi vládní instituce. 
Informace poslouží k sestavování a zveřejňování výstupních dat podle unijní směrnice. 
Norma souvisí se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterou Miloš Zeman 
rovněž podepsal. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Do zbraně, občané! 

O návrhu zakotvit v ústavě právo každého 
občana nosit zbraň, třeba k obraně proti 
teroristovi, už toho bylo napsáno a řečeno 
tolik, že snad ani nelze nic dalšího dodat. 
V této souvislosti mě napadají první dva 
verše refrénu Marseillaisy. Po verši „Aux 
armes, citoyens“, se zamýšlím 
zejména nad kontextem s veršem druhým 
„formez vos bataillons“, „tvořte své 
oddíly“. 

I ve Spojených státech je, jak známo, 
ústavní právo občanů nosit zbraň 
předmětem velké diskuse s názorovými 
protipóly. Pravdu mají ti, kdo upozorňují, 
že zbraně v době vzniku druhého dodatku 
Ústavy Spojených států vypadaly jinak. Jak 
tedy zajistit, že občané budou vůbec umět 
s moderními zbraněmi zacházet nebo že 
nebudou příliš důrazné? Evropská unie 
reaguje kupříkladu novou směrnicí, 
zakazující některé druhy automatických 
zbraní, resp. zásobníků k nim. Obdobné 
pokusy učinily ostatně v minulosti také 
USA, což vedlo k rozkvětu černého trhu 
právě se zakázanými zbraněmi.  

Stejně jako v duchu Marseillaisy, počítal 
druhý dodatek americké ústavy s možností, 
že občané budou tvořit ozbrojené milice ke 
svržení například tyranské vlády. Americká 
koncepce vyvěrá z pojetí silného občana, 
který může hájit svá práva a svobody třeba   
i se zbraní v ruce. Evropská kontinentální 
koncepce počítá se silnou úlohou státu, 
jakožto entity, zaručující svým občanům 
práva a svobody. Jestliže stát podporuje 
možnost občanů hájit svá práva i se zbraní 
v ruce, vypadá to, jakoby na tuto svoji 
úlohu rezignoval. Občané si budou vytvářet 
své bojové oddíly třeba proti imigrantům. 
Ti, využívajíce luxusu našich katalogů 
lidských práv, napadnou u soudu cokoliv, 
co by jim křížilo stéblo přes cestu k jejich 
záměru chovat se v Evropě podle svých 
právních a morálních zásad. Přitom je 
nepochybně pobaví, jak se ozbrojení 
Evropané musejí zpovídat z jakýchkoliv 
pochybení při použití zbraně nebo 
nedovoleného zásobníku.    

Politolog Jan Kysela mluví o státu jako      
o obru na hliněných nohou. Aplikováno na 
výzvu k ozbrojování občanů je to velmi 
trefné, ale zároveň smutné.  
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