
 

 

 ÚS: Za chyby v kárném řízení 

s advokáty odpovídá komora 

Za odškodnění za pochybení, k nimž dojde 

v kárných řízení proti advokátům, 

neodpovídá stát, ale Česká advokátní 

komora. Podle nálezu Ústavního soudu totiž 

komora při výkonu kárné pravomoci 

nevykonává státní správu, jde o výkon 

decentralizované veřejné správy – profesní 

samosprávy. Žádat odškodnění za případné 

chyby v tomto řízení od státu proto není 

možné. Březnový nález uzavřel spor 

advokáta Jana Veselého s ministerstvem 

spravedlnosti. Právník se v něm domáhal 

odškodnění ve výši bezmála 366 tisíc korun 

za tři roky trvající kárné řízení, jehož 

výsledkem bylo konstatování, že skutek, 

z nějž byl Veselý obviněn, se nestal. Podle 

ústavních soudců ale advokát žaloval 

nesprávný subjekt, navíc postup soudů měl 

za následek jen minimální zásah do jeho 

základních práv. 

Text nálezu najdete zde. 

 SDEU: Omezení volného pohybu 

služeb advokátů může být  za 

určitých okolností legitimní 

Členské státy mohou vyhradit ověřování 

pravosti podpisů na listinách, které jsou 

nezbytné pro vznik nebo převod věcných 

práv k nemovitostem pouze notářům. Podle 

rozsudku Soudního dvora EU totiž může 

kterýkoliv člen Unie omezit pravomoc 

sepisovat veřejné listiny o vzniku nebo 

převodu vlastnických práv k nemovitostem 

pouze na některé kategorie odborníků 

z oblasti práva, jako jsou například notáři,   

a zabránit tak zahraničním advokátům ve 

výkonu těchto činností na svém území. To 

sice představuje omezení volného pohybu 

služeb, avšak to je možné ospravedlnit 

řádným výkonem spravedlnosti. Takové 

omezení přispívá k zajištění právní jistoty    

v případě transakcí s nemovitostmi               

a k řádnému fungování katastru nemovitostí 

a pojí se obecně s ochranou řádného výkonu 

spravedlnosti, zdůvodnil soud. 

Text rozsudku najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Podle nového stavebního zákona stále velkým stavbám jediné povolení 

nepomůže 

Jedním z hlavních bodů novely je spojení procesů územního řízení, stavebního povolení a řízení 

o vlivu na životní prostředí do jednoho společného procesu. Novela stavebního zákona míří 

do třetího čtení ve sněmovně. Stavebnictví to nezrychlí, říkají kritici.  

Úřednice poslala do exekuce advokátku místo strojíren. Ty odškodnění 

nedostanou 

Teprve po osmi letech to má advokátka Jarmila Veselá černé na bílém: nemusí hradit 

osmnáctimilionovou škodu, kterou po ní požadovala firma Finaspol za zmařený obchod. Celé 

soudní martyrium začalo stěží uvěřitelnou chybou soudní úřednice a exekutora, kteří omylem 

místo strojíren poslali do exekuce jejich konkurzní správkyni. V důsledku toho zkrachoval 

Finaspolu investiční záměr. Přestože soud uznal, že jednoznačným viníkem je stát, nemusí ani on 

sám škodu platit.  

Pokud firmy nezačnou chránit svoje data, zaplatí až půl miliardy. Blíží se nové 

nařízení 

České úřady a firmy se musí připravit na přísnější pravidla ochrany osobních údajů zaměstnanců 

a klientů, která přináší nové evropské nařízení. To bude účinné až v květnu 2018. Podle 

odborníků ale mají firmy s přípravou začít už teď, aby nová pravidla splnily a vyhnuly se 

vysokým pokutám přesahujícím až půl miliardy korun.   

JUDIKATURA 
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Zůstane registr smluv po novele „okleštěný“? 

Poslanci v únoru odhlasovali, aby z databáze 

povinně zveřejňovaných smluv vypadly 

státní podniky, městské a krajské 

firmy, Česká televize a rozhlas.  Boj              

o výjimky začal kvůli pivovaru Budvar. Ten 

si stěžoval, že v registru zveřejnil informace, 

které ho poškodily. O finální podobě zákona 

rozhodnou v dubnu senátoři. Už teď se ale 

část z nich k poslaneckým výjimkám staví 

odmítavě a poslancům chtějí „osekaný“ 

zákon vrátit. Víc v dubnovém Právním rádci. 

K a t e ř i n a  K r a t o c h v í l o v á  

redaktorka 
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Petr Dvořák, generální ředitel České     

televize na panelové debatě k Registru smluv  
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Z legislativy 

Vláda brzy projedná další návrh na zavedení zálohovaného výživného 
Kabinet by měl brzy projednat již v pořadí třetí návrh na zavedení náhradního výživného. Vláda 

se k tomuto záměru zavázala v koaliční smlouvě, nicméně návrh byl již dvakrát zamítnut. 

K argumentům pro nesouhlas s návrhem patřila nízká vymahatelnost státu a hnutí ANO zase 

bylo proti zavedení „další sociální dávky“. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) však zákon 

označil za jednu z priorit svého kabinetu pro zbývající období vládnutí. Ministerstvo práce nyní 

zpracovává připomínky, pak zákon projedná vláda. Aby začal od ledna platit, musí ho přijmout 

nejen kabinet, ale schválit i Sněmovna a Senát a podepsat prezident. 

Příspěvky na platy zdravotně postižených lidí se asi zvýší na 10.500 Kč 
Zaměstnavatelé s více než polovinou pracovníků s postižením by na zaměstnávání každého        

z nich mohli dostávat od státu až 10.500 korun měsíčně místo nynějších 8800 korun. Novelu       

o zaměstnanosti připravilo ministerstvo práce. Podle předlohy by tyto firmy a instituce tvořily 

novou formu chráněného pracovního trhu a úřady práce by o tom s nimi uzavírali dohody. 

Nemocní nezaměstnaní lidé by nově podle novely měli také dodržovat stejný režim jako 

pracovníci na nemocenské a snížit by se měl i limit pro poskytování takzvaného náhradního 

plnění. 

ČNB asi získá možnost limitovat hypotéky podle příjmu žadatele 
Česká národní banka nejspíš získá zákonnou pravomoc, aby mohla stanovovat podmínky úvěrů 

na bydlení, kterými získá možnost limitovat hypotéky a výrazně tak ovlivňovat jejich dostupnost 

pro žadatele. Doposud mohla centrální banka vydávat pouze nezávazná doporučení. Změnu 

podpořila sněmovna a návrh nyní míří do rozpočtového výboru, který má na projednání jen       

30 dní. 

Vláda přijala novelu lesního zákona proti privatizaci státních lesů 
Kabinet schválil novelu lesního zákona, která má zabránit privatizaci, tedy zcizování státních 

lesů. Oznámil to premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a uvedl, že „lesy jsou naše přírodní 

bohatství, které musíme chránit“. Novela se týká i majetku Vojenských lesů, které spravují i lesy 

ve výcvikových prostorách armády. Novelu má nyní ještě posoudit sněmovna.  Novela počítá 

rovněž s výjimkami, například při směně či při prodeji spoluvlastnických podílů státu nebo 

prodeji ve veřejném zájmu. Každé možné nakládání se státními lesy bude muset schválit 

ministerstvo zemědělství.  

Kabinet bude projednávat novelu zákona o sociálních službách 
Vláda by měla projednávat novelu o sociálních službách. Návrh změn připravilo ministerstvo 

práce. Návrh počítá s tím, že by se nejvyšší příspěvek na péči pro lidi, kteří se neobejdou bez 

pomoci, mohl příští rok zvýšit z 13.200 na 19.200 korun. V případě rodičů, kterým se narodí 

trojčata nebo čtyřčata, by mohli mít nově nárok na bezplatnou pečovatelku. Hradila by se 

z dotace. Návrh rovněž počítá, že by mezi sociální služby mohl zařadit i paliativní péči, 

klokánky nebo jim podobná zařízení. 

Prezident Zeman vetoval sporná nová pravidla pro národní parky 
Prezident Miloš Zeman podle všech očekávání vetoval novelu o ochraně přírody a krajiny. 

Poslanci tedy budou znovu hlasovat o sporných pravidlech pro všechny čtyři národní parky 

v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě. Novela dle prezidenta nebere v potaz 

například specifika šumavského národního parku. Také podle něho nepřiměřeně nadřazuje 

hlediska, která se týkají životního prostředí a předloha tak může přispět k postupného zániku 

lidského osídlení na území národního parku. 

Vyšší pravidelný růst důchodů nejspíš schválí sněmovna 

Sociální výbor doporučil poslancům přijetí úpravy valorizačního vzorce pro vyšší pravidelný 

růst důchodů. Místo nynější situace by se důchody měly zvyšovat o polovinu růstu reálných 

mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Tato míra inflace by se využila pro výpočet v 

případě, pokud by byla pro penzisty výhodnější než současný obecný růst cen. Plénum bude o 

podobě důchodové novely, jež také stanoví věkovou hranici pro odchod do penze na 65 let, 

hlasovat pravděpodobně na schůzi příští měsíc. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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Poslední pivo z Registru smluv  

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“? 

Senátoři mají v těchto dnech na stole 

třaskavé výjimky z Registru smluv − třeba 

pro Českou poštu, České dráhy anebo Lesy 

ČR. Jedni je nazývají vykostěním potřebného 

zákona, jiní zase poslední nadějí pro ohrožené 

podniky. A tak se jak příznivci, tak odpůrci 

snaží horečně přesvědčit osmdesát členů 

Senátu o své pravdě. Vlnu odpustků spustil 

národní podnik Budějovický Budvar, poslední 

státní pivovar, jenž registr označuje 

za "nesmysl, který do konkurenčního 

prostředí nepatří". Podle ředitele Budvaru 

Petra Žáčka totiž zákon zcela popírá chování 

řádného hospodáře, které ukládá zákon 

o obchodních korporacích. Norma prý "staví 

podnikající subjekt do nerovnoprávného 

postavení v rámci svobodného podnikání, to 

konkurence samozřejmě využije". 

A tak se lidovecký ministr zemědělství 

Marian Jurečka, pod jehož resort pivovar 

spadá, obrátil na poslance s prosbou, aby 

z registru vyjmuli smlouvy Budvaru. 

Nakonec se odhlasovala verze, která podle 

hrubých odhadů vyjme ze zveřejňování až 

70 procent obchodů. "Výjimky jsou 

naprostou nehorázností a fackou lidem," 

napsal na svůj Twitter místopředseda 

europarlamentu Pavel Telička. 

Jak celý příběh skončí, je teď nejenom 

na senátorech, ale následně (pokud budou 

hlasovat pro změny) i na prezidentu 

Zemanovi. Dlouholetém příznivci piva. Tak 

na zdraví! 
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