
 

 

 ÚS:  Majitelé aut mohou po 

autonehodě žádat pojišťovnu              

o náhradu škody v plné výši 

Dosud bylo běžné, že pojišťovny proplácely 

po autonehodě náklady na opravu snížené    

o amortizaci náhradních dílů. Ústavní soud 

ale rozhodl, že náhradu škody musí zaplatit 

v plné výši a zakalkulovat do ní i snížení 

tržní ceny vozidla, k němuž došlo                 

v důsledku nehody. Právní názor obecných 

soudů, podle nějž se vedle nákladů na 

provedení opravy poškozeného vozidla 

nelze domáhat náhrady škody odpovídající 

rozdílu mezi tržní hodnotu automobilu před 

poškozením a po opravě, neodpovídá podle 

Ústavního soudu principům práva a ani 

ekonomické realitě. Když totiž pojišťovna 

uhradí jen náklady na opravu auta a nikoliv 

rozdíl       v tržní hodnotě, nepřináší již věc 

svému vlastníku stejný užitek. Škoda 

způsobená protiprávním jednáním mu tak 

není nahrazena v plném rozsahu. Ústavní 

soud ale zároveň stanovil i hranice oprav 

automobilů, aby například vlastník 

nepožadoval náhradu za nepřiměřeně drahé 

opravy. Takové excesy mohou podle názoru 

ústavních soudců soudy korigovat. 

Text nálezu najdete zde. 

 SDEU:  Evropská unie nemůže sama 

uzavřít průlomovou obchodní 

dohodu  

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou 

unií a Singapurem nemůže plně vstoupit v 

platnost, dokud ji nepodepíší všechny 

členské země unie. Sama EU ji uzavřít 

nemůže, konstatoval Soudní dvůr Evropské 

unie. Dohoda mezi unií a Singapurem je 

jednou z prvních dvoustranných dohod        

o volném obchodu nové generace. Vedle 

tradičních ustanovení o clech a necelních 

překážkách v obchodu se zbožím                 

a službami obsahuje i ustanovení týkající se 

ochrany duševního vlastnictví, investic, 

veřejných zakázek, ochrany hospodářské 

soutěže nebo udržitelného rozvoje. Podle 

Soudního dvora ale unii k jejímu uzavření 

chybí výlučná pravomoc v případě dvou 

složek dohody, a sice v oblasti 

portfoliových investic a režimu řešení sporů 

mezi investory a státy. Soudní dvůr se 

dohodou zabýval na žádost Evropské 

komise. 

Úplné znění posudku najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Náhradní matkou se může stát i sestra neplodné ženy, často se ale za dítě 

platí 

V české právní úpravě není kromě paragrafu 804 občanského zákoníku ani stopy po institutu 

náhradního mateřství. Pro některé páry však znamená jedinou cestu k vlastnímu dítěti. Situace, 

kdy se k odnošení dítěte nabídne někdo z rodiny či z okruhu známých, není příliš častá. Přichází 

tak v úvahu hlavně náhradní matky z inzerátů. Takovou službu však málokdy vykonávají 

zadarmo.  

Stát uvolňuje pravidla, na rodinný domek už nebude nutné stavební povolení 

Už jen jedno rozhodnutí namísto dosavadních tří bude potřeba k tomu, aby se postavilo obchodní 

centrum, obytný komplex nebo dálnice. Stavební řízení se zrychlí a zpřehlední. Alespoň to slibuje 

ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) a její novela stavebního zákona. Ta v dubnu 

prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně a zamířila do Senátu.  

Pochybností v Kajínkově případu je mnoho, říká předseda Ústavního soudu 

Rychetský 

Kdybych rozhodoval o milosti pro Jiřího Kajínka, zeptal bych se nejprve věznice, jak se ve 

výkonu trestu choval, říká exministr spravedlnosti a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. 

Mé pochybnosti v jeho případě ovšem trvají, dodává Rychetský. Podle exministra je podivné 

například to, že Kajínek byl odsouzen, ale údajný zadavatel nájemné vraždy nikoliv.  

Německo zpoplatněním dálnic nediskriminuje cizince, rozhodla Evropská 

komise 

Evropská komise nemá nic proti německému zákonu o zpoplatnění dálnic. Rakousku se to nelíbí, 

protože mýto mají fakticky platit jen cizinci. Vídeň už proto chystá žalobu. Žalobou Německu 

nejdřív hrozilo i Česko, nakonec ji ale nepodá.  
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Budoucnost právní 

profese spočívá v novém 

přístupu k umělé inteligenci 

a k technologickým start-

upům. Jejich centrum může být i v Praze, řekl 

na unikátní konferenci Innovative Legal 

Services Forum kanadský právník Aron 

Solomon. Že propojení práva a technologií 

není vize ze science fiction už začínají české 

právní kanceláře dokazovat. Používají 

například software, který dokáže rychle 

zpracovat desetitisíce datových zdrojů v 

různých jazycích, a třeba prověrku firmy před 

prodejem tak zkrátit o měsíce. Z ČR pochází  

i program, který umí vytvořit smlouvy 

na míru podle údajů zadaných 

do internetového editoru.   

V poločase by měly být 

přípravy na evropské 

nařízení GDPR, které 

slibuje zcela nový 

přístup k práci s osobními daty. Podniky          

a instituce by se jím měly řídit od května 2018. 

Jenže většina z nich s přípravami ještě 

nezačala. Jak ukázal aktuální průzkum 

agentury Ipsos, takřka třetina českých podniků 

o novinkách vůbec neví. Ze státních institucí 

je nezná dokonce 40 procent. Česko v tom 

výrazně zaostává i za Slovenskem. Tam už       

o nařízení slyšelo devět podnikatelů z deseti. 

Svaz průmyslu to přičítá rozdílu ve stávající 

právní úpravě ochrany osobních údajů. 

Slovenská pravidla jsou totiž mnohem 

přísnější než ta česká. Firmy ze Slovenska si 

tak už zvykly brát ochranu dat vážně. 

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 

Zkušení referenti si nebudou muset doplňovat maturitu 
Referenti státních úřadů s dostatečnou délkou praxe nebudou muset mít maturitní zkoušku, 

aby se stali státními zaměstnanci ve služebním poměru. Výjimku pro ně má zajistit novela 

zákona o státní službě, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Úředníci starší 50 let 

s nejméně dvacetiletou praxí by si tak nemuseli doplňovat vzdělání s maturitou. Ostatní 

referenti bez maturity budou mít možnost doplnit si vzdělání v dalších pěti letech. Novela 

vznikla v reakci na hrozící nedostatek úředníků zejména na úřadech správy sociálního 

zabezpečení, který by mohl ohrozit budoucí výplaty důchodů. 

Prezident podepsal zákon zpoplatňující plastové tašky v obchodech 
Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o obalech. Ta od příštího roku znemožní 

zákazníkům získat zadarmo v obchodech plastové tašky, v nichž by si odnesli svůj nákup. 

Zadarmo zůstanou jen plastové tenké sáčky například na pečivo, zeleninu nebo masné 

výrobky. Novela cenu plastových tašek přímo nestanovuje, pouze určuje, že musí minimálně 

odpovídat pořizovacím nákladům. Změna zákona navazuje na předpisy Evropské unie a klade 

si za cíl snížit objem produkovaného plastového 

odpadu. 

Otcové získají nárok na týdenní volno po 
narození potomka 
Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona 

o nemocenském pojištění. Otcové tak budou mít 

možnost nastoupit na týdenní placenou 

dovolenou. Podmínkou je nástup na dovolenou 

do šesti týdnů po narození dítěte a také účast 

mužů na nemocenském pojištění. Otec může 

nastoupit na dovolenou i v případě, že je matka 

stále s potomkem v nemocnici. Vláda si od 

novely slibuje prohloubení a posílení vztahu 

mezi rodičem a potomkem a častější zapojení 

mužů do péče o novorozence. 

Služba diplomatů bude mít vlastní pravidla 
Zahraniční služba získá svá vlastní zákonná 

pravidla. Předlohu zákona o zahraniční službě podepsal prezident Miloš Zeman. Zákon 

zakotvuje a upřesňuje pravomoci konzulárních úřadů, mění podmínky práce diplomatů a 

zjednodušuje administrativu spojenou se střídáním diplomatů v ústředí a v zahraničí. Nově 

umožní vysílat na diplomatické posty i osoby, které nejsou v pracovním poměru ve vztahu 

k ministerstvu zahraničí. Má také umožnit rychlejší řešení náhlých politických situací, kdy je 

potřeba rušit nebo vypsat nová pracovní místa. 

Prezident podepsal zvýšení daňových slev pro rodiny s dětmi 
Vládní daňový balíček, který podepsal Miloš Zeman, od letošního roku zvýší daňové úlevy na 

druhé a další dítě. Sleva na dani na druhé dítě vzroste na 19 404 korun ročně, na třetí a další 

dítě na 24 204 korun ročně. U jednoho dítěte zůstane sleva 13 404 korun ročně. Předloha také 

snižuje na polovinu limity pro výdajové paušály živnostníků. Schválená změna na druhé straně 

rozšiřuje okruh živnostníků, kterým může po dohodě finanční úřad stanovit daň z příjmů 

paušální částkou.  

Vláda schválila záměr upravit zákonem oblast  sociálního podnikání 
Vláda na své schůzi odsouhlasila na návrh ministra pro lidská práva, rovné příležitosti              

a legislativu Jana Chvojky věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Předpokládá se, že 

nový budoucí zákon dá legislativní rámec sektoru sociálního podnikání. Například stanoví 

pravidla, jak rozlišit v jakém případě se jedná o sociální podnikání a co sociálním podnikáním 

není. Sociální podnik navíc musí více než polovinu svého zisku použít na společensky 

prospěšnou činnost a na svůj další rozvoj. Sociální podniky hrají důležitou roli při 

zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob a v místním rozvoji. 

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

Devizové intervence naší centrální banky 

ve prospěch slabé koruny skončily. Kolik 

miliard stály, se raději neodvažuji domyslet. 

Ovšem kurs koruny vůči euru zůstává stále 

zhruba tam, kde byl v době intervencí. 

Ekonomové říkají, že to prý způsobují 

spekulanti s měnou, kteří jen vyčkávají na 

vhodnou příležitost, aby mohli na změnách 

měnového kursu co nejvíce vydělat. 

Česká národní banka je podle ústavy 

odpovědná za cenovou stabilitu, čili za 

inflaci. Když je inflace vysoká, je to špatné, 

když je nízká, neřku-li blíží se deflaci, je to 

možná ještě horší. Za takové situace bylo lze 

pochopit, proč ČNB sáhla k devizovým 

intervencím v naději zdražit dovážené zboží 

a tím udržet cenovou hladinu na inflačně 

přijatelné úrovni. Úvahy o prospěšnosti 

tohoto kroku pro české exportéry nemají 

valný význam. Většina vám řekne, že tak 

jako tak operuje v eurech. Ale co „obyčejný“ 

člověk? O toho se centrální banka nemusí 

příliš zajímat, protože její pozice nezávisí na 

volbách, dokonce na nich záviset nesmí. 

Pocity českých turistů se slabou korunou 

v kapse, drahými dovolenými a zjištěním, že 

ve vzdálenějších destinacích naši měnu ani 

nikdo nezná, se prozatím týkají jen těch 

z nás, kdo někam cestují. 

Až padne ono „politické rozhodnutí“ 

přijmout euro, bude pro naše obyvatelstvo 

nejdůležitější tzv. přepočítací koeficient. 

Tedy pevný a právně zakotvený poměr, 

kterým se bude koruna vyměňovat za euro. 

Pokud by se odvíjel od dnešního kursu, 

znamenal by znehodnocení korunových 

úspor, redukci platů a důchodů. A to už 

budou, nejen pocity, ale konkrétní vjemy, 

většiny z nás. Najít všeobecně přijatelný 

přepočítací koeficient nemůže proto být jen 

úkolem banky nezávislé na voličích, ale 

hlavně těch, kdo na voličích závislí jsou. 

Kdo ovšem ohlídá, aby se na jeho přípravě 

nepodíleli, byť nepřímo, měnoví spekulanti? 

Už sama představa, že měnoví spekulanti 

mohou být ve svém vlivu na kurs koruny 

stejně mocní jako centrální banka, vede 

k otázce, zda nepřeceňujeme své síly 

v hrátkách s vlastní měnovou politikou. 

Koruna je příliš malá měna a za nitky s její 

hodnotou může začít tahat někdo jiný. Co je 

tedy lepší? Aby o naší měnové politice 

rozhodovali Evropskou radou prověření        

a pověření bankéři ve Frankfurtu anebo 

neznámí zákulisní spekulanti? 

PRÁVNÍ RÁDCE – PDF servis vydavatelství Economia, a.s. Vychází jednou za 14 dní. Kontakt na redakci: Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, Mgr. Jaroslav Kramer, šéfredaktor, tel.: 233 071 470, 

jaroslav.kramer@economia.cz  , Ing. Alžběta Vejvodová, redaktorka, tel.: 233 071 470, alzbeta.vejvodova@economia.cz  , Olga Porrini, manažerka inzerce, tel.: 233 071 724, olga.porrini@economia.cz  © Všechna 

práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatelství Economia, a.s., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo 
části materiálu zveřejněného v tomto PDF servisu. PŘIHLÁŠENÍ-ODHLÁŠENÍ PDF SERVISU: pdf.pravniradce@economia.cz.  

ZÁKONY Z d r o j :  P r á v o  v  p o h y b u ,  W o l t e r s  K l u w e r  ®  

NÁZOR 

M i c h a l  T o m á š e k  

http://

obchod.wolterskluwer.cz/cz/

trestni-rad-c-141-1961-sb-

komentar.p3803.html?

utm_source=pravniradce&utm

_medium=newsletter-kveten-

2017&utm_content=trestni_ra

d&utm_campaign=KNIHY  

http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu
https://tomasek.blog.pravniradce.ihned.cz/c1-65539660-l-232-se-majeste
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/trestni-rad-c-141-1961-sb-komentar.p3803.html?utm_source=pravniradce&utm_medium=newsletter-kveten-2017&utm_content=trestni_rad&utm_campaign=KNIHY
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/trestni-rad-c-141-1961-sb-komentar.p3803.html?utm_source=pravniradce&utm_medium=newsletter-kveten-2017&utm_content=trestni_rad&utm_campaign=KNIHY
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/trestni-rad-c-141-1961-sb-komentar.p3803.html?utm_source=pravniradce&utm_medium=newsletter-kveten-2017&utm_content=trestni_rad&utm_campaign=KNIHY
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/trestni-rad-c-141-1961-sb-komentar.p3803.html?utm_source=pravniradce&utm_medium=newsletter-kveten-2017&utm_content=trestni_rad&utm_campaign=KNIHY
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/trestni-rad-c-141-1961-sb-komentar.p3803.html?utm_source=pravniradce&utm_medium=newsletter-kveten-2017&utm_content=trestni_rad&utm_campaign=KNIHY
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/trestni-rad-c-141-1961-sb-komentar.p3803.html?utm_source=pravniradce&utm_medium=newsletter-kveten-2017&utm_content=trestni_rad&utm_campaign=KNIHY
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/trestni-rad-c-141-1961-sb-komentar.p3803.html?utm_source=pravniradce&utm_medium=newsletter-kveten-2017&utm_content=trestni_rad&utm_campaign=KNIHY
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/trestni-rad-c-141-1961-sb-komentar.p3803.html?utm_source=pravniradce&utm_medium=newsletter-kveten-2017&utm_content=trestni_rad&utm_campaign=KNIHY

