
 

 

 ÚS: Platby za vozíky a berle jsou 

netransparentní, zákon  se musí 

změnit 

Ústavní soud zrušil na základě návrhu 

dvaceti senátorů část zákona o veřejném 

zdravotním pojištění týkající se hrazení 

zdravotnických pomůcek pojišťovnami. 

Soudci dospěli k závěru, že napadená 

ustanovení nejsou natolik určitá, aby na 

jejich základě bylo možné dovodit, na 

poskytnutí jakých zdravotnických prostředků 

má pojištěnec právo. Obsah tohoto práva tak 

fakticky vymezuje teprve konkrétní postup 

zdravotních pojišťoven. To je ale v rozporu 

s Listinou základních práv a svobod.  

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský 

to označil za nekontrolovatelnou libovůli 

zdravotních pojišťoven. Soud dal 

zákonodárcům na úpravu zákona čas do      

31. prosince 2018. Do té doby musí 

pojišťovny interpretovat napadená ustanovení 

takovým způsobem, aby byla v co největší 

míře respektována práva všech subjektů, jež 

mohou být jejich postupem dotčena. 

Text nálezu najdete zde. 

 Nejvyšší soud se zastal bývalého 

litoměřického soudce Knotka 

odsouzeného za korupci 

Justice chybovala v kauze kolem bývalého 

litoměřického soudce Josefa Knotka. 

Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Soudy nižší 

instance podle něj nesprávně vyhodnotily 

právní kvalifikaci jednotlivých skutků. 

Například u samotného Knotka některé jeho 

činy kvalifikovaly jako trestný čin přijetí 

úplatku, zatímco podle soudců Nejvyššího 

soudu šlo jen o nepřímé úplatkářství. 

Nesprávná kvalifikace skutků obviněných 

soudců pak měla přímý dopad i na nesprávná 

rozhodnutí ve věci trestné činnosti dalších 

spoluobviněných. Okresní soud v Jičíně 

pochybil také v tom, že jedno z veřejných 

jednání uskutečnil bez Knotkovy účasti, 

ačkoliv nebyly splněny zákonné důvody. 

Nejvyšší soud ovšem nevyhověl všem 

výtkám, které odsouzení v dovolání 

uplatňovali. Některé jejich připomínky 

označil za zjevně neopodstatněné. Nenašel 

ani důvod ke změně senátu, kterou žádal 

Knotek. Přesto bude případ řešit jiný soudce, 

protože ten předešlý odešel do důchodu. 

Případ se nyní vrací k okresnímu soudu. Ten 

musí odstranit vytýkané vady a řídit se 

právním názorem Nejvyššího soudu. 

Jičínský soud kauzu  znovu projedná nejspíš 

během podzimu. 

Celé usnesení najdete zde. 
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Město vyhrálo spor o své pozemky. Chtěl mu je po letech vzít stát 

Mnoho českých měst hospodaří s pozemky, které jim před téměř třiceti lety svěřil do péče stát. 

Ten dnes ovšem tvrdí, že navzdory tomu některá města získala pozemky neoprávněně a měla by 

je vrátit.  Patří mezi ně i Semily, ležící na severní hranici Českého ráje. V devadesátých letech 

získaly téměř tisíc pozemků. Zastupitelé města se obávali, že nedokážou prokázat vlastnické 

právo k žádnému z nich a budou je muset státu postupně vydat. Minulý týden  ale do hry 

promluvil Ústavní soud a postavil se na stranu obcí. 

Robotí odpovědnost: Evropa hledá, kdo má platit za škodu. Česko na to zákony má 

Evropská unie chce nastavit pravidla pro to, kdo má odpovídat za škody způsobené roboty. Česká 

republika si zatím vystačí se svými zákony, shodují se právníci. V oblasti odpovědnosti se dá 

použít nedávno rekodifikovaný občanský zákoník. Třeba za nehodu samořídícího auta by podle 

něj odpovídal jeho provozovatel, ne řidič. 

Úřad, který má kontrolovat předvolební kampaně, neví, co má do nákladů patřit 

Není to kampaň a dokažte mi opak! reagoval v Českém rozhlase šéf hnutí ANO Andrej Babiš na 

to, proč na transparentním předvolebním účtu chybí položky za videa k projektu Vize 2035.        

V tom, co patří a co nepatří do nákladů na předvolební kampaň, přitom nemá jasno ani úřad, který 

to má kontrolovat. "Zákon není jednoznačný a my fungujeme teprve od ledna," brání se šéf 

nového Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Vojtěch Weis.  
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Vážení čtenáři, opět po 

roce budeme věnovat 

léto hledání právníků, 

kteří nezištně pomáhají 

svému okolí. Řeč je o ocenění Pro bono & 

CSR 2017, jehož druhý ročník jsme právě 

spustili. Výjimečné právnické projekty, 

samostatné právníky či týmy právníků anebo 

právnické firmy můžete nominovat na 

webových stránkách pravniradce.cz/probono  

a osobně se velmi těším na letošní příběhy. 

Na konci minulého týdne také vyšlo červnové 

vydání měsíčníku Právní rádce. A co bych 

Vám z něj doporučil? Třeba analýzu kolegyně 

Alžběty Vejvodové týkající se skutečnosti, že 

auditní zprávy k účetním závěrkám 

společností kotovaných na burzách                  

a neregulovaných trzích se od letoška 

změnily. Auditoři v nich nově popisují 

důležité oblasti kontroly a to, jak k nim 

přistoupili. Určitě nevynechejte ani rozhovor  

s právničkou a paralympioničkou Mirkou 

Sedláčkovou, která rozezná jen světlo a tmu.  

Brusel chce posílit 

ochranu soukromí 

Evropanů na internetu. 

Nová pravidla sváží 

moderní komunikační nástroje jako je 

WhatsApp, Skype nebo Viber. A webové 

stránky už nebudou smět bez souhlasu sbírat 

informace o svých uživatelích. To omezí 

miliardový byznys s cílenou reklamou            

a znemožní přizpůsobování obsahu webů na 

míru uživatelům.  Pokud si totiž ve svém 

prohlížeči zakáží ukládání souborů cookies, 

nebudou mít provozovatelé webů žádné 

informace o tom, co konkrétního návštěvníka 

zajímá. To ale neznamená, že reklamy na 

internetu ubude. Experti z reklamní branže 

varují, že jí spotřebitele zavalí mnohem větší 

množství. Necílená reklama je totiž méně 

efektivní a inzerenti jí tak budou muset 

nasazovat víc. Bude také zřejmě 

agresivnější—například doprovázená zvukem.  

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 

Senát posvětil zpřísnění agenturního zaměstnávání  
Pravidla agenturního zaměstnávání budou přísnější. Senát schválil novelu zákona                    

o zaměstnanosti. Pokud budou chtít agentury nadále nabízet své služby, budou nuceny 

zaplatit kauci ve výši půl milionu korun. Toto opatření má za cíl vyselektovat agentury 

s neodpovídajícím zázemím. Nová pravidla umožní postih skrytého zajišťování pracovníků    

a zvyšují sankce za pochybení agentur. Podle odpůrců novely bude složení vysoké kauce 

likvidační pro menší agentury. Norma nyní míří na podpis k prezidentovi Milošovi 

Zemanovi. 

Projednávání novely zákoníku práce sněmovna odložila na další schůzi 
Sněmovna odročila jednání o sporné vládní novele zákoníku práce na svou příští schůzi, které 

se uskuteční na přelomu června a července. Odklad si prosadilo vládní hnutí ANO. 

Odročením debaty další šance na přijetí normy do nových voleb opět klesla. Novela by měla 

například zrušit jednostranné převedení zaměstnance na jinou práci, zavést nová pravidla 

počítání délky dovolené na základě týdenní pracovní doby, zaručit dobu odpočinku při 

pracích mimo pracovní poměr, a také více 

chránit matky po návratu z rodičovské 

dovolené. 

Sněmovna schválila pravidla pro náhradu 
škody při porušení hospodářské soutěže  
Sněmovna ve třetím čtení schválila návrh 

nového zákona o náhradách škody 

způsobených porušením pravidel hospodářské 

soutěže. Pravidla se sjednotí s ostatními 

zeměmi EU na základě evropské směrnice. 

Zákon mimo jiné zavádí ucelenější a přesnější 

pravidla pro případy civilních soudních řízení 

o náhradách škody. Pokud například 

hospodářskou soutěž omezí společným 

jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu 

společně a nerozdílně. Návrh zákona nyní 

míří do Senátu. 

Senátoři odmítli zpřísnění podmínek pobytu cizinců v ČR 
Senát odmítl přísnější podmínky pro pobyt a zaměstnávání cizinců v Česku. Novelu poslala 

sněmovna do senátu v rámci novely cizineckého zákona. Novela je dle ministra vnitra Milana 

Chovance (ČSSD) potřebná i ve vztahu k regulaci ekonomické migrace. Senát naopak 

argumentoval, že by norma byla v rozporu s ústavou, právem EU i lidskoprávními smlouvami 

ČR. Zamítnutí novely vedle obhájců lidských práv požadovala také Hospodářská komora ČR. 

Novela se nyní vrací do sněmovny k dalšímu projednání. 

Senát chce zvýšit příplatky třídním učitelům o 3000 korun měsíčně 
Senát má v plánu v rámci zavedení učitelského kariérního řádu zvýšit příplatky pro třídní 

učitele o 3000 korun měsíčně nebo 1500 korun měsíčně v případě zkráceného úvazku. Jedná 

se o dvojnásobek částky schválené sněmovnou. Kariérní řád učitelů počítá s tím, že 

pedagogové budou zařazeni do tří stupňů, a to od začínajících přes samostatné až po 

vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. Ministryně školství Kateřina 

Valachová (ČSSD) navržené změny odmítla s tím, že chybí finanční zajištění. Změny nyní 

bude muset posoudit sněmovna. 

Senátní výbor se neshodl na doporučení k novele stavebního zákona 
Senátní výbor pro veřejnou správu a územní rozvoj nedal doporučení k obsáhlé novele 

stavebního zákona. Ústavně-právní výbor se již v minulosti přikláněl k tomu novelu 

zamítnout. Novela stavebního zákona a několika desítek souvisejících zákonů má za cíl 

zjednodušit a zrychlit povolovací proces. Stavební novela vytváří rozruch zejména kvůli 

protestům organizací na ochranu životního prostředí. Ti argumentují tím, že novela omezuje 

právo veřejnosti zúčastnit se povolovacích procesů. 
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Dojmy a pojmy 

Říká se, že je-li v Čechách schválen nějaký 

předpis, ještě před účinností se najdou 

koumáci, kteří vymyslí, jak ho obejít. 

Nejčastěji eliminací nějakých pojmových 

znaků, aby se dostali z jeho aplikačního 

pole. Prý už někdo vynalezl, jak se legální 

cestou vymanit z povinnosti elektronické 

evidence tržeb při provozování pohostinství.  

Proto je našemu myšlení nepochybně 

blízký princip sdílené ekonomiky. Princip, 

kdy vlastník věci užívá tuto věc jen částečně 

a částečně sdílí její užívání s osobou jinou 

buď za úplatu, nebo za sdílení její věci. 

Organizace je jednoduchá. Stačí internet      

a neformální dohoda. Bez složitých 

několikastránkových smluvních ujednání, 

ale také bez ohledu na složitou 

veřejnoprávní regulaci. Potíže této sdílené, 

jak se říká „postspotřební“, ekonomiky 

nastávají, až když se internetové organizace 

chopí konkrétní subjekt. Nabízí ubytování 

v soukromých bytech s tím, že nejde             

o běžné ubytovací služby, odvoz autem 

s tím že nejde o taxislužby. Nepotřebuje 

licenci k provozování hotelových služeb ani 

kontrolu způsobilosti ubytovacích zařízení. 

Nepotřebuje licenci k taxislužbě, 

přezkoušení řidičů nebo kalibraci taxametrů. 

Je tudíž levnější a konkurenceschopnější než 

„kamenní“ poskytovatelé služeb. 

Ti se pochopitelně bouří a jsouc řádně 

registrovanými subjekty, které platí daně, 

obracejí se na soudy. Napadení se brání: 

jsme jen zprostředkovatelé, služby ve 

skutečnosti poskytují ti, kdo půjčují byty 

nebo vozí lidi. Tu záleží na extenzitě 

soudního výkladu, co je a není služba. 

Naposledy ve věci žaloby profesní 

organizace taxislužeb z Barcelony generální 

advokát Soudního dvora EU Maciej Szpunar 

ve svém výkladovém stanovisku říká, že 

zprostředkovatel je toliko ten, na jehož 

konání je výsledná služba nezávislá, nikoliv 

tedy třeba organizátor osobní přepravy lidí. 

Soudní dvůr se asi ke svému generálnímu 

advokátu přikloní, ale je třeba zamyslet se 

nad širší příčinou vývoje postspotřební 

ekonomiky, a tou je přeregulovanost. 

Budeme-li regulérní poskytovatele služeb 

neustále zatěžovat dalšími a dalšími 

byrokratickými omezeními, budou se bránit 

buď jejich nedodržováním, anebo 

vymýšlením způsobů, jak vytvářet dojem, že 

jejich činnost nenaplňuje právní pojem. 
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