
 

 

 Vyklízení usedlosti Cibulka: 

Ústavní soud se zastal squatterů 

Státní zastupitelství musí prověřit postup 

policie při předloňském vyklízení pražské 

usedlosti Cibulka. Zastupitelství podle 

Ústavního soudu pochybila, když se 

odmítla zabývat podáním squatterů. Ti 

opakovaně poukazovali na to, že policie 

neměla pravomoc k vyklizení nemovitosti. 

Jejich stížnostmi se ale odmítali zabývat 

jak státní zástupci, tak Nejvyšší správní 

soud. Tento postup ale ústavní soudci 

považují za nezákonný, není totiž možné, 

aby orgány veřejné moci vzájemně popíraly 

svou pravomoc, aniž by se jakkoliv 

věnovaly podstatě tvrzeného zásahu do 

základních práv a svobod osob. Policie při 

zásahu vystupovala jako orgán činný 

v trestním řízení, proto musí její postup 

prověřit státní zástupci, nikoliv justice, 

zhodnotil Ústavní soud. 

Text nálezu najdete zde. 

 ÚS: Úmysl není nutným 

předpokladem pro jednání 

v rozporu s dobrými mravy  

Ústavní soud nařídil Městskému soudu       

v Praze, aby se znovu zabýval sporem 

Českých drah s bývalým náměstkem 

ředitele  pro personální záležitosti Milanem 

Ruttnerem. Jde o mnohamilionové 

odstupné, na které měl Ruttner podle 

manažerské smlouvy nárok poté, co se sám 

zřekl místa. Ústavní soud upozornil na 

rozkolísanou judikaturu Nejvyššího soudu 

a vyslovil názor, že úmysl není nutným 

předpokladem pro porušení zákazu výkonu 

práv v rozporu s dobrými mravy. Zároveň 

konstatoval, že justice zatím dostatečně 

nezohlednila konkrétní okolnosti případu 

například to, že sám Ruttner předložil 

představenstvu ke schválení návrh na 

odměňování vedoucích pracovníků nebo že 

„zlatý padák“ dostal v době, kdy České 

dráhy dosáhly největší ztráty v historii.  

Text nálezu najdete zde. 
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 Potřebujeme "robotí" právo? Legislativa pro umělou inteligenci je v jednání 

Evropská unie potřebuje legislativu pro roboty, shodli se v půlce února europoslanci. 

Schválili usnesení, kterým vyzvali Evropskou komisi k předložení pravidel, která by            

v budoucnu upravila například to, kdo ponese odpovědnost za škodu způsobenou roboty, 

jaké bude právní postavení robotů nebo jak by měli být kontrolováni.  

Ministerstvo financí: Banky a advokáti by měli poskytovat více citlivých dat 

Ministerstvo financí připravilo novelu daňového řádu, podle níž budou muset například 

banky nebo daňoví poradci poskytovat správci daně nové citlivé informace. Novela už 

od počátku vyvolala kritiku napříč odbornou veřejností. Podle České advokátní komory 

změny prolamují mlčenlivost, kterou advokátům ukládá zákon. Ministerstvo s kritikou 

nesouhlasí.  

Podle nové metodiky čekají na insolvenční správce pokuty ve výši 5 milionů korun 

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo nová pravidla sankcí pro insolvenční správce. Od 

března se mohou za delikty dočkat mnohonásobně vyšších pokut, než dosud bylo zvykem. 

Největší dopady lze však očekávat až začátkem června, kdy ministerstvo bude moct za 

správní delikt udělit sankci ve výši až 5 milionů.  
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Vážení čtenáři, již zítra 

vyjde dubnové vydání 

měsíčníku Právní rádce. 

Věřím, že se jedná o jedno z nejpestřejších 

vydání uplynulých měsíců. Snažili jsme se 

totiž pokrýt všechna relevantní a aktuální 

témata, která rezonují právnickou obcí. Ať 

už jde o novelu daňového řádu, výstupy 

z našich panelových debat k registru smluv 

anebo obecnému nařízení o ochraně 

osobních údajů, či o projednávané novely 

stavebního zákona a zákoníku práce. Za 

pozornost jistě stojí i titulní rozhovor             

s knězem Stanislavem Přibylem. 
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Ministerstvo financí 

upravilo návrh novely 

daňového řádu 

rozšiřující informační povinnosti vůči 

správci daně. Na žádost profesních komor do 

ní doplnilo výjimku omezující zásah do 

mlčenlivosti advokátů, notářů či daňových 

poradců, jakou zná třeba zákon proti praní 

špinavých peněz. Nespokojenost komor to 

ale neuklidnilo. Vadí jim, že novela jde nad 

rámec evropské směrnice a zpřístupňuje 

údaje o klientech nejen zahraničním, ale         

i český úřadům. Novelu kritizují také banky. 

Obávají se nárůstu administrativní zátěže. 

A l ž b ě t a  V e j v o d o v á  

redaktorka 

J a r o s l a v   K r a m e r  

šéfredaktor 
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Z legislativy 

Zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu vláda odmítla 

Za neodůvodněné omezení nakládání s pozemky označila vláda snahu skupiny poslanců 

KSČM na zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu. Podle očekávání pak návrh 

komunistů nepodpořila. Výsledky jednání byly publikovány na webu kabinetu. Komunisté 

v návrhu argumentovali nutností dostatečné ochrany zemědělské půdy i veřejným zájmem. 

Podle názoru týmu vládních legislativců by bylo omezení neopodstatněné. Dle poslance 

KSČM Josefa Šenfelda je argumentace legislativců vlády nedůvěryhodná. 

Nová pravidla u škod v hospodářské soutěži Sněmovna možná schválí 
Vládní návrh zákona by měl podle evropské směrnice sjednocovat pravidla pro náhradu škody 

způsobené porušením pravidel hospodářské soutěže. Poslanecká sněmovna by jej měla 

schválit beze změny, jak jí doporučil sněmovní hospodářský výbor. Vláda mimo jiné uvedla, 

že rozdílná pravidla pro vymáhání náhrady škody v jednotlivých členských státech unie 

nepříznivě ovlivňují hospodářskou soutěž a vnitřní fungování trhu EU. Nový zákon by mohla 

sněmovna schválit ještě na své schůzi v dubnu a poté by mířil do Senátu. 

Policisté mají nové zařízení, mohou kontrolovat otisky prstů v dokladech 

Pomocí nových zařízení budou čeští policisté schopni zkontrolovat otisky prstů na cestovních 

dokladech a povoleních k pobytu. Budou moci přímo v terénu kontrolovat biometrické údaje 

z dokladů. Oba projekty jsou součástí vybudování Národní kontrolní autority, které vyšlo 

přibližně na 46 milionů korun. NKA bude mít za úkol spojit a ověřovat certifikáty pravosti 

vydávané ministerstvem vnitra a ministerstvem zahraničí. Cílem projektu je zvýšení možností 

policie při ověřování totožnosti při hraničních kontrolách nebo i na území České republiky. 

Výpočet odměn zastupitelů obcí a krajů 
se sjednotí 
Vládní předloha si klade za cíl sjednotit 

výpočet měsíčních odměn členů 

zastupitelstev nebo výpočet odchodného 

starostů a hejtmanů. Podepsal ji prezident 

Miloš Zeman, o čemž informoval Hrad. Nyní 

mají starostové stejné peníze, ke kterým 

dostávají bonusy podle toho, jak velkou obec 

vedou. Nově budou odměny členů 

zastupitelstev vypočítány na základě 

koeficientů. Předloha zavádí také minimální 

měsíční odměny pro takzvané neuvolněné, 

tedy neplacené starosty, primátory nebo 

hejtmany. 

 

Pravomoc obcí ve vztahu k poskytování doplatků na bydlení 
Obcím asi zůstane jistá pravomoc ve vztahu k poskytování státních doplatků na bydlení. 

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu o hmotné nouzi. Úředníci obecních úřadů tak budou 

pomocí opatření obecné povahy moci vyhlásit takzvané "oblasti se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů". Následkem toho by pak úřady práce nemohly vyplácet doplatky 

novým žadatelům. 

Zeman podepsal novelu o mezinárodní spolupráci při správě daní 
Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. 

Informoval o tom prezidentův mluvčí Ovčáček. Novela si klade za cíl zamezit daňovým 

únikům mezinárodního rozsahu. Novela rozšiřuje automatickou výměnu informací o daních 

navíc o režim, který se týká předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení 

převodních cen. Novela má pro nadbytečnost zrušit zákon z roku 2014 o výměně informací       

s USA o finančních účtech pro účely správy daní. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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O  výročích slavných a méně 

slavných  

Šedesáté výročí podpisu římských smluv, 

z nichž vznikla Evropská společenství, 

dnešní Evropská unie, se nesla v duchu 

důstojně přiměřeném, leč nikoliv bez 

poznání, že jednoho ze členů Unie už takové 

výročí nezajímá. Tedy bez premiérky 

Spojeného království. Ta se teď ve své zemi 

vypořádává s jiným výročím, totiž s 

pětačtyřicetinami britského zákona o 

Evropských společenstvích z roku 1972.  

Jelikož Spojené království nemá psanou 

ústavu, byl zákon nutný pro účinnost 

evropského práva na britském území. 

Dualistické pojetí mezinárodního práva 

v Británii by totiž jinak neumožňovalo řídit 

se římskými smlouvami. Zákon v zemi 

umožňuje transpozici evropských směrnic, 

přímý účinek evropských nařízení, ale také 

závaznost precedentů Soudního dvora EU. 

Také princip přednostní aplikovatelnosti 

evropského práva před právem britským by 

bez zákona o EU nebyl možný. 

Dnem zrušení zákona zanikne přednost 

unijního práva před právem britským a 

přímý účinek evropských nařízení. Zůstanou 

v platnosti jen ty části evropského práva, 

které byly ze směrnic transponovány do 

britského vnitrostátního práva. Jelikož britští 

soudci právo jen nenalézají, ale hlavně ho 

vytvářejí, vytvořili také řadu precedentů ve 

světle práva unijního, jeho přednosti a jeho 

lucemburských rozsudků. Jakkoliv se britská 

judikatura vyznačuje svoji kontinuitou, není 

to princip, který musí vždy a věčně platit.  

Do účinnosti vystoupení své země z EU 

připraví britští právníci zákon nový, který 

umožní rušit ty části britského práva, které 

muselo Spojené království přijmout 

v důsledku transpozice evropských směrnic. 

To jim možná bude nejeden člen EU závidět, 

protože ne všechny „bruselské“ směrnice 

jsou všemi členskými státy hlavně jejich 

obyvatelstvem (voliči) přijímány s nadšením. 

Oslavy výročí nemusejí samy o sobě 

zaručovat dějinnou trvalost oslavovaných 

událostí. Letošní rok ostatně skýtá sté výročí 

dějinné události, kterou jsme povinně slavili 

až do její sedmdesátky, abychom na ni raději 

zapomínali. Přejme Unii, aby její výročí 

nebyla jen oslavami, ale příležitostí 

k sebereflexi, jak se dalšího jubilea dožít ve 

zdraví. 
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