
 

 

 ÚS: Trestní  oznámení by se nemělo 

zneužívat v politickém boji 

Trestní oznámení nemá být pokračováním 

politického boje jinými prostředky. Pokud je 

nepodložené nebo dokonce nepravdivé 

mohou soudy později přiznat nařčenému 

člověku náhradu od toho, kdo oznámení 

podal. K takovému závěru dospěl Ústavní 

soud, když projednával případ třinecké 

starostky  Věry Palkovské. Trestní oznámení 

na ni v roce 2012 podal její politický rival 

kvůli auditu v městské policii, který  starostka  

objednala u externí firmy, čímž měla porušit 

povinnosti při správě  majetku. Policie 

později věc odložila s tím, že starostka 

postupovala s péčí řádného hospodáře. Podle 

ústavních soudců  by ale bylo z hlediska 

ochrany základních hodnot  ústavního 

pořádku nepřípustné, kdyby se policie na 

základě vágních, či dokonce objektivně 

nepravdivých podnětů měla fakticky stát 

bezplatnou detektivní kanceláří k získávání 

informací o jednání politických oponentů.  

Text nálezu najdete zde. 

 ESLP: Firmy musí zaměstnance 

informovat, že sledují jejich 

komunikaci 

Evropské státy musí zajistit, aby v případech, 

kdy zaměstnavatel přijal opatření                   

k monitorování zaměstnanců, byla tato 

opatření provázána dostatečnými a vhodnými 

zárukami proti jejich zneužití. Rozhodl o tom 

Evropský soud pro lidská  práva. Firmy podle 

soudu musejí své zaměstnance předem 

upozornit, že jejich elektronická komunikace 

bude monitorována. Kromě toho k tomu musí 

mít legitimní důvod a z případného porušení 

musí vyvodit mírnější důsledky, než je 

například výpověď.  

Více informací o rozsudku najdete zde. 

 ÚS:  I  trest  za  zabití mohou soudy 

zmírnit - v zájmu dítěte  

Ústavní soudci se zastali muže, který loni 

v březnu při řízení v opilosti havaroval           

a usmrtil manželku a šestiletého syna. Zrušili 

rozsudek odvolacího soudu, podle nějž měl 

řidič strávit čtyři roky ve vězení. Přiklonili se 

k původní variantě domácího vězení, aby muž 

mohl platit dluhy a starat se o mladšího syna, 

který nehodu přežil. Jakkoli je hlavním 

účelem trestu spravedlivé potrestání viníka, 

umožňuje trestní zákoník přihlédnout i k 

případným následkům samotného potrestání. 

V tomto případě by podle Ústavních soudců 

justice měla zcela výjimečně zohlednit 

nejlepší zájem mladšího dítěte. 

Text nálezu najdete zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

Nevyzvednuté objednávky stojí e-shopy miliony, některé za ně dávají pokuty 

Až 10 milionů korun ročně stojí větší e-shop příprava a expedice objednávek, které si ale 
zákazníci nikdy nevyzvednou. Některé e-shopy proto začaly od nesolidních klientů 

požadovat poplatky za nevyzvednutí. Jejich vymahatelnost je však sporná.  

Soudy zastavují již vymožené exekuce z nesplácených půjček, peníze se budou i 

vracet 

Nejvyšší soud rozhodl, že běžela-li exekuce na základě neplatné rozhodčí doložky, má být 

zastavena, i když již došlo k jejímu vymožení. Jde tak o další posun v kauze neplatných 

rozhodčích doložek, která se naplno rozjela v roce 2013. Tento rozsudek může podle 

Daniela Hůleho ze společnosti Člověk v tísni otevřít cestu k řešení tisíců nespravedlivých 

exekucí v minulosti.  

Problém se zdaněním sportovců zůstane bez řešení. Na novém zákoně nikdo 
nepracuje 

Ministerstvo školství definitivně ukončilo práce na novém zákoně o sportu. Ten měl 

kromě financování sportu vyřešit také daňová pravidla pro sportovce. Ti se nyní dostávají 

do sporů s finančními úřady kvůli tomu, jestli jsou spíše živnostníky, nebo vykonavateli 

svobodného podnikání.  
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Vážení čtenáři, 

následující týdny budou 

ve znamení voleb. A to 

nejenom do Poslanecké 

sněmovny, ale také na stavovských                 

a „justičních“ sněmech. Své vedení si v den 

vydání našeho newsletteru volí zejména čeští 

advokáti. I když se může zdát, že jsou „karty 

rozdány předem“, složení představenstva jisté 

není. Kandidátů je i na společné kandidátce    

o něco víc, než židlí. Taková konkurence je 

možná kvantitativně slabá, ale kvalita jí 

rozhodně nechybí. Konkrétní plány uchazečů 

o místo v představenstvu představuje zářijové 

vydání Právního rádce.  

Za dva týdny se pak v Ostravě sjedou členové 

Soudcovské Unie, aby na svém Sněmu zvolili 

nové (či staronové) vedení. Prezidentství bude 

obhajovat Daniela Zemanová a mezi 

vyzyvateli by měl být dle informací LN 

místopředseda Nejvyššího soudu Roman 

Fiala. I mezi soudci tak půjde o kvalitní střet, 

jehož výsledky vám samozřejmě přineseme. 

O šikaně, přehnaném 

protekcionismu a 

popření principů 

volného trhu hlasitě 

mluví autodopravci v souvislosti s povinností 

platit řidičům autobusů a kamionů minimální 

mzdu země, kde se právě nachází. Pro firmy 

z jiných oborů ale není toto pravidlo žádnou 

novinkou. Povinnost platit i českým 

pracovníkům vyslaným do zahraničí tamní 

minimální mzdu vyplývá z dvacet let platné 

evropské směrnice. A hlídat si české firmy 

posílající své lidi na služební cestu do jiné 

země EU musí i dodržování dalších 

minimálních pracovně-právních pravidel 

hostitelů. Typicky jde třeba o délku pracovní 

doby nebo délku dovolené, na kterou má 

vyslaný pracovník nárok. O poskytování 

služeb v cizině je navíc potřeba předem 

informovat tamní úřady. Za porušení těchto 

povinností hrozí podnikům pokuta až         

500 tisíc eur.  

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 

Státní zvýší dotace na zaměstnávání postižených 
Navýšení státního příspěvku zaměstnavatelům na zaměstnávání postižených se zvýší z nynějších 

9 500 korun na 12 000 korun měsíčně. Novelu o zaměstnanosti podepsal prezident Miloš Zeman. 

Nová pravidla mají předejít snížení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Tato situace by 

mohla hrozit v příštím roce v souvislosti s valorizací základní měsíční sazby minimální mzdy. 

Novela také zpřísňuje pravidla pro nemocné nezaměstnané, kteří budou muset dodržovat obdobný 

režim jako pracovníci na nemocenské. 

Bezpečnost internetových plateb se zřejmě zvýší 
Poslanci schválili nový zákon o platebním styku, který má mimo jiné zvýšit bezpečnost při placení 

na webu a posílit práva uživatelů platebních služeb. V případě zneužití nebo ztráty platební karty 

zákon snižuje uživateli odpovědnostní limit za ztrátu z důvodu neautorizované transakce 

z nynějších 150 EUR na 50 EUR. Zákon také umožní lidem získat informace ze všech jejich 

platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace. Zákon nyní míří k projednání do Senátu. 

Sněmovna odsouhlasila obchodní dohodu CETA mezi EU a Kanadou  
Horní komora dala souhlas k ratifikaci hospodářské a obchodní dohody CETA mezi EU                  

a Kanadou. Dohoda má za cíl podpořit český export na kanadský trh a za pomoci odstranění 

většiny cel a průmyslových poplatků zjednodušit vzájemné obchodování. Evropský parlament 

dohodu schválil v polovině února, Senát ji schválil v dubnu. CETA by podle odhadů expertů 

mohla přinést nárůst obchodní výměny mezi EU a Kanadou až o pětinu.  

Poslanci schválili novelu zjednodušující 
proces EIA 
Novela, kterou schválili poslanci, má přispět 

ke zjednodušení a zkrácení procesů 

posuzování vlivu stavebních záměrů na 

životní prostředí (EIA). Norma si také klade 

za cíl omezit počet stavebních záměrů 

podléhajících posouzení a prodloužit dobu 

platnosti stanoviska EIA na sedm let. Nově 

se také zruší možnost dotčených orgánů a 

veřejnosti vyjadřovat se ke stavbám v jejich 

okolí. Novela nyní míří k prezidentovi 

Milošovi Zemanovi. 

Zákon o řízení veřejných financí končí 
svou legislativní pouť neúspěšně 
Návrh nového zákona o řízení a kontrole 

veřejných financí nakonec nevstoupí 

v platnost. Horní komoře se nepodařilo 

přehlasovat srpnové veto Senátu. Návrh měl přispět k zefektivnění a sladění podmínek pro řízení a 

kontroly ve veřejné správě. Dle senátorů by ale zákon představoval jen více administrativní zátěže. 

Návrh zákona se týkal všech typů zařízení, která vystupují jako správci kapitol státního rozpočtu. 

Poslanci souhlasili s vypovězením osmi mezinárodních smluv s tzv. daňovými ráji 
Horní komora schválila výpovědi mezinárodních daňových smluv s celkem osmi daňovými ráji. 

Smlouvy se týkaly automatického systému výměny informací o zdanění příjmů z úspor, které 

Česko dříve uzavřelo s některými územími, nazývanými jako tzv. daňové ráje. Senát již 

s výpověďmi souhlasil letos v létě.  Důvodem výpovědí je existence nově nastavených standardů 

pro mezinárodní výměnu informací, které umožní oznamování informací o finančních účtech. 

Více na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/zpravodaj-pravo-v-pohybu  
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A co děti, mají si co číst? 
Onehdy jsem četl synovi příběh, jak jedno 

zvířátko ke kalhotkám přišlo. Záměrně to 

zvířátko nespecifikuji, protože si nejsem jist, 

zda už i jeho druhové označení není kryto 

nějakým právem k duševnímu vlastnictví. 

Následně jsem ve zprávách zaznamenal, že 

soud předběžným opatřením pozastavil 

distribuci knihy o jiných příbězích téhož 

zvířátka kvůli nejasnostem v autorskoprávní 

ochraně.  

Dětmi milovaná postavička se zrodila před 

šedesáti lety jako alternativa 

k hollywoodským animovaným příběhům. 

Z obav před případnými právními kroky se 

podařilo nalézt živočicha, který se 

v amerických filmech nevyskytoval. A navíc, 

a na rozdíl od nich, měl v dětech vzbuzovat 

zájem o práci a výrobu. Přesně v duchu své 

doby, ale v bezprávním státě, kde autorské 

právo existovalo jako zlo trpěné kvůli tlaku 

vykořisťovatelských praktik západního světa. 

Oblíbené příběhy přežily a ani dnešním 

dětem nevadí étos práce a kolektivní dělné 

spolupráce. Z pohledu rodiče si dokonce 

myslím, že jde o jednu z mála příležitostí, jak 

se už v útlém věku dozvědět, že věci 

nevznikají pouhým stisknutím tlačítka na 

počítači. Z pohledu akademicky smýšlejícího 

právníka si ovšem kladu otázku zda nejdeme 

z extrému do extrému. Zda jsou nelítostné 

právní bitvy o autorská práva přiměřené 

zájmu dětí, jejich přáním či pocitům. Tato 

řečnická otázka nesměřuje jen na soudy, které 

vydávají příslušná předběžná opatření, ale 

především na účastníky takových sporů          

a jejich advokáty. 

Specializované advokátní kanceláře, hlavně 

v USA, se zaměřují na vyhledávání ilustrací   

a reprodukcí a zjišťují, zda nebyla porušena 

autorská práva. Jako autor vědeckých 

publikací jsem schopen a ochoten se tomu 

přizpůsobit. Ovšem pokud jde o knihy pro 

děti, bylo by možná vhodné zvažovat jistou 

míru tolerance. Abychom si jednou nemuseli 

klást otázku, kterou si dovolím parafrázovat 

 legendární větu kolegy a přítele Ladislava 

Vostárka: „A děti, mají si co číst?“   
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