
 

 

 ESLP: Česko musí odškodnit 

majitele bytů za regulaci 
Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve 

prospěch tří Čechů, kteří se domáhali náhrady 

škody za státní regulaci nájemného. Zaplatit 

jim podle verdiktu Česká republika musí 

dohromady zhruba 2,19 milionu korun   

(81 000 eur). Podle soudu byli pronajímatelé 

kráceni na právu zaručeném Protokolem číslo 

1 k Úmluvě o ochraně lidských práv                

a základních svobod. Kvůli právnímu vákuu 

totiž po několik let nemohli od nájemníků 

vybírat adekvátní nájemné. Tím utrpěli újmu    

a mají nárok na náhradu škody odpovídající 

rozdílu mezi tržním a regulovaným nájemným 

z období před deregulací nájemného. Podle 

Občanského sdružení majitelů domů v ČR 

české soudy přiznávají náhrady zhruba            

o 90 procent nižší, než určil štrasburský soud.  

Text rozsudku najdete zde. 

 ÚS: Blokování nelegálního 

hazardu není protiústavní 
Ústavní soud zamítl stížnost skupiny senátorů 

na zrušení několika ustanovení zákona             

o hazardních hrách upravujících blokaci 

nepovolených internetových her. Neztotožnil 

se s názorem senátorů, kteří považovali blokaci 

za nepřípustnou cenzuru a zásah svobody 

projevu. Podle ústavních soudců se jedná        

o technické opatření, jehož účelem je zamezit 

ilegálním aktivitám. V nálezu mimo jiné 

připomněli nebezpečí, že kvůli absenci 

regulace se mohou hazardu na internetu 

účastnit také děti a že odpovědné osoby 

nacházející se často v zahraničí jsou pro české  

státní orgány a justici fakticky nedosažitelné    

a nepostižitelné.  

Text nálezu najdete zde. 

 ÚS: Blokování nelegálního 

hazardu není protiústavní 
Vrchní soud v Praze definitivně přiřkl             

31 milionů korun odškodného Ivanu 

Gregorovičovi, kterému podvodníci ukradli     

v roce 2004 z účtu 140 tisíc akcií ČEZu. Platit 

ho však nebude makléřská firma, ale stát. Tím, 

kdo uvedenou krádež umožnil, bylo tehdejší 

Středisko cenných papírů. Akcie vydalo 

makléřům, aniž si ověřilo, že měli od 

Gregoroviče plnou moc s nimi nakládat.  

Více informací najdete zde. 
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Novela na zkrocení operátorů obsahuje paragraf, který omezuje 

práva zákazníků 

V novele zákona, která měla zkrotit operátory, se objevil i kontroverzní paragraf, který znemožní 

vyjednávání výhodnějších cen tarifů. Podle ČTÚ taková změna spotřebitelům rozhodně 

nepomůže a může vést až ke zmrazení současných cen. Ministr obchodu Jan Mládek návrh 

zákona, který je v současné době na vládě, hájí. Trh se tak stane transparentnějším, tvrdí.  

Podnik se snáz dostane do křížku se zákonem, nastal čas zlepšit 

firemní kulturu 

Více trestných činů, kterých se mohou firmy dopustit, ale také širší spektrum omluvenek 

z odpovědnosti přinesla novela zákona o trestní odpovědnosti firem. V tom, zda na ně podniky 

dosáhnou, sehraje roli firemní kultura. Státní zástupci budou zkoumat etický kodex i firemní 

školení.  

Návrhy poslanců k reorganizaci policie jsou protiústavní, říká Lenka 

Bradáčová 

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová tvrdí, že události kolem reorganizace policie 

ohrožují pozici žalobců. Podle ní by mohli přijít třeba o možnost odejmout případ nečinnému 

policistovi. Čeští státní zástupci pracují dobře, tvrdí. Přesto by potřebovali stabilnější půdu pod 

nohama. 
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Příprava na nové 

povinnosti plynoucí       

z obecného nařízení o ochraně dat pokulhává. 

Jak ukázal nedávný průzkum Svazu průmyslu 

a dopravy téměř 60 % podniků o novinkách 

neví. Času přitom není nazbyt. Nařízení sice 

vstoupí v účinnost až v květnu 2018, avšak do 

té doby budou muset soukromé podniky           

i státní orgány přenastavit celou svou datovou 

architekturu. Nová pravidla budou platit třeba 

pro udělování souhlasů se zpracováním 

osobních údajů a na žádost klienta bude muset 

správce předávat data od klienta i konkurenci. 

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 

Česká republika zvítězila    

v mezinárodní arbitráži, ve které se britská 

společnost WNC Factoring Ltd. domáhala 

náhrady škody ve výši přibližně 2 miliardy za 

to, že byla poškozena údajnými pochybeními 

České republiky v procesu privatizace 

společnosti Škodaexport a také následným 

neposkytnutím úvěrového financování ze 

strany České exportní banky, které mělo 

zapříčinit úpadek společnosti. Česko v 

arbitráži zastupoval interní tým Ministerstva 

financí ve spolupráci s kancelářemi Weil, 

Gotshal & Manges s.r.o. a Dechert LLP.  
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Z legislativy 

Možnost klouzavého mandátu zamítli ústavní odborníci 

Možnost zavedení klouzavého mandátu nakonec nebude. Experti na ústavu ČR tuto 

variantu odmítli s tím, že se obávají oslabení vztahů mezi vládou a Sněmovnou. Bylo by 

nutné vyřešit i praktickou otázku, zda je i ministr chráněn poslaneckou imunitou, když 

není poslancem. O závěrech debaty informoval Úřad vlády. Klouzavý mandát spočívá v 

tom, že pokud se poslanec stane zároveň i ministrem, připadá na dobu výkonu vládní 

funkce místo v zákonodárném sboru náhradníkovi. 

Sněmovna nejspíš schválí úpravy 
p o d m í n e k  p r o  p o d n i k á n í                       
v pohřebnictví 

Nováčci v  podnikání v oboru 

pohřebnictví nejspíš budou skládat 

zkoušku a dokládat praxi v oboru. 

Zakázat by se měly i laciné papírové 

rakve. Vládní novela zavádějící tyto 

novinky by měla být schválena 

Sněmovnou, jak doporučuje výbor pro 

veřejnou správu. Návrh počítá                

i s posílením kontroly v oboru 

pohřebnictví a upraví sankce za 

prohřešky. V některých případech se 
předpokládá i odebrání koncese. Změny 

v pohřebnictví by údajně neměly vést 

ke zdražování pohřbů. 

Sněmovní výbor pro bezpečnost doporučil schválit novelu o Vojenském zpravodajství 

Výbor pro bezpečnost doporučil schválit novelu o Vojenském zpravodajství. Novela 

upravuje zejména odpovědnost za kybernetickou obranu České republiky, kterou nyní 

ukládá Vojenskému zpravodajství. Byl odsouhlasen i pozměňovací návrh vypracovaný 

Úřadem vlády. Novela mimo jiné výslovně zakazuje zpravodajcům vstupovat do obsahu 

internetu a předpokládá také zřízení poradního výboru pro kybernetickou bezpečnost          

a obranu. Odpůrci návrhu se obávají zásahu do soukromí lidí na internetu, autoři zákona 

však nesouhlasí. 

O zavedení občanských průkazů s čipem Sněmovna nerozhodla 

Sněmovna vrátila vládní novelu o plošném zavádění občanských průkazů s elektronickým 

kontaktním čipem do druhého čtení. Návrh čelil velké kritice a byl téměř zamítnut. Jedním 

z důvodů kritiky bylo, že čip není bezkontaktní a celá zaváděná technologie by byla drahá 

a zastaralá. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) poukazoval rovněž na bezpečnostní 

stránku. Průkazy s elektronickým čipem by měly lidem umožnit přihlášení do systémů 

státní správy a vyřizování některých záležitostí bez nutnosti návštěvy úřadů.  

Studentům v doktorském studiu možná bude hradit zdravotní pojištění stát 

Za studenty v doktorském programu bude možná zdravotní pojištění hradit stát. 

Podmínkou by byla účast v jejich prvním doktorském studiu v prezenční formě denního 

studia a ve standardní čtyřleté studijní době. Poslanecký návrh vicepremiéra Pavla 

Bělobrádka (KDU-ČSL) schválila vláda. Doktorandy podporuje i ministryně školství 

Kateřina Valachová (ČSSD), a to ve variantě pozměňovacího návrhu k zákonu o státní 
sociální podpoře, který předložila poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD). V plánu je 

stihnout využívat tuto možnost již od akademického roku 2017/2018. 

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

Současnost bývá někdy označována jako 

„tekutá“. Změny jsou rychlejší a rozsáhlejší 

a zasahují více do podstaty způsobu našeho 

života a života společnosti. Nemohou se 

dotknout i hodnot, včetně těch právních, 
které označujeme jako „nezměnitelné“? 

Určitou souvislost tahle otázka může mít 

navíc s otázkou, kdo je to „lid“ a nakolik 

on sám je nezměnitelný. Vycházím z jeho 

politického pojetí, tedy jako společenství 

lidí spojených právě určitými hodnotami, 

na nichž se ono společenství shodne. 

Co nebo kdo je to lid, se diskutovalo 

vždy, byť často šlo o téma spíše okrajové. 

Dnes se tato otázka v období 

demografických a migračních změn 

objevuje častěji. 

Obyvatelstvo určitého území se 

nepochybně v čase změnit může a také se 

mění. Dějiny jsou toho jedním velkým 

důkazem. Současně dokládají, že za těmito 

změnami stojí síly, kterým se spíše nedá 

čelit formou přijímání nějakých právních 

opatření.  

Potom je ale také možné, že hodnoty, 
které považujeme za nezměnitelné, mohou 

změně podlehnout a právními nástroji této 

změně nebude možné zabránit. Protože 

suverénem je lid, respektive protože stát 

tvoří jeho obyvatelstvo. 

V těchto týdnech jsou diskutovány plány 

amerického prezidenta Trumpa 

na zastavení migrace z Mexika do USA. 

Nevím, jestli může uspět. Spojené státy 

americké však i v případě úspěchu jeho 

opatření patrně projdou velkou 

demografickou a s ní spojenou hodnotovou 

změnou.  

Hovoří se o setrvalém nárůstu 

obyvatelstva hispánského původu. Spojené 

státy americké byly charakterizovány jako 

země tzv. WASP, tedy bílých anglosaských 

protestantů a jejich hodnot. Obyvatelstvo 

hispánské, dlouho nižší kategorie, mluvící 

španělsky a katolického vyznání může 
(a nemusí) hodnoty, na kterých USA stojí, 

(po)změnit. 

Vlastně uvedené téma souvisí s tím, 

nakolik společnost na svých hodnotách lpí 

a nakolik jsou pro její členy důležité. 

Možná se dostáváme k jiné záležitosti, 

a sice zda některé hodnoty mají být 

formálně vyřazeny z demokratického 

rozhodování a zda je takový přístup 

udržitelný.  
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