
 

 

JUDIKATURA 
 ÚS: Za  připoutání dospělého spolujezdce 

řidič neručí 

Řidič osobního auta nemá podle Ústavního 
soudu povinnost zajistit, aby se dospělý 
spolujezdec připoutal bezpečnostním pásem.  
Ručí jen za to, aby byly správně připoutané 
malé děti. Ústavní soud dále konstatoval, že 
zákon o provozu na pozemních klade na řidiče 
nepřiměřenou povinnost. Ukládá mu totiž, aby 
zajistil přepravované osoby bezpečnostním 
pásem, bez toho, aby mu zároveň dal 
dostatečné právní prostředky ke splnění této 
povinnosti. Ústavní soudci to uvedli v nálezu 
ke stížnosti muže odsouzeného za dopravní 
nehodu, při níž zahynul jeho bratr. Samotnou 
stížnost ovšem soud zamítl. Muž totiž řídil 
pod vlivem alkoholu a navíc překročil 
maximální povolenou rychlost. 

Text nálezu najdete zde. 

 SDEU: Při  doměření DPH na výstupu,  

musí stát umožnit i odpočet daně 

na vstupu 

Soudní dvůr Evropské unie se postavil 
na stranu plátců DPH. Ve dvou nezávislých 
případech ze Slovenska a z Portugalska 
konstatoval, že národní právní úprava, která 
brání odpočtu doměřené DPH na vstupu, 
odporuje základním principů evropského 
práva. Ve slovenském případě, šlo o to, že 
byly do země dodány formy, aniž by byla 
zaplacena lokální DPH v domnění, že se jedná 
o finanční vypořádání. Následně dodavatel 
chybu opravil a odvedl DPH na výstupu. Když 
si zákazník požádal  o vratku, daňová správa  jí 
částečně zamítla s tím, že část nároku 
na vrácení daně se už promlčela. Podobné  to 
bylo i v portugalské kauze. Tyto  rozsudky 
Soudního dvora EU mohou zásadně ovlivnit 
obdobné případy, ve kterých bez podvodného 
jednání dojde k nesprávnému uplatnění daně 
a následné opravě.  

Rozsudek ke slovenské kauze najdete zde,       
k portugalskému případu zde. 
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NEJČTENĚJŠÍ 

 Češi léta podceňovali ochranu osobních dat. Díky EU ale začínají firmy 

zavádět pravidla 

Česko léta zaostávalo v ochraně osobních údajů za západní Evropou. Nové evropské 
nařízení spojené s hrozbou až půlmiliardové pokuty to teď mění. České firmy začínají 
nastavovat pravidla, která měly dodržovat už dávno.  

Pravidla pro osobní bankrot čekají změny. Ve hře je i dvouletá lhůta pro 

oddlužení důchodců 

Pozměňovací návrh Patrika Nachera a Taťány Malé ruší sedmiletou nulovou variantu 
oddlužení, kterou prosazoval jejich spolustraník z hnutí ANO a ministr spravedlnosti     
v demisi Robert Pelikán. I tak je návrh k dlužníkům mírnější. Člověk nebude na začátku 
testován, jestli je schopen za pět let zaplatit alespoň 30 procent závazků. O konečné 
podobě návrhu se nyní rozhoduje ve sněmovních výborech.  

Stát chce pro ubytování přes Airbnb stejná pravidla jako pro hotely 

Stát chce zkrotit sdílenou ekonomiku. Ministerstvo financí navrhuje změnu v systému 
rekreačních poplatků. Podle nových pravidel by měli turisté ubytování v soukromí platit 
na novém poplatku z pobytu stejně jako v hotelu.  
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Vážení čtenáři,  
již ve čtvrtek se koná ve 
Slovanském domě          
v Praze třetí ročník 

mezinárodní konference Innovative Legal 
Services Forum. Ta se letos opět posune 
směrem k předním světovým akcím. A to 
bez nadsázky. V rámci ojedinělé platformy 
se totiž setká více než 200 právníků         
z 27 zemí. Přednášet jim budou světové 
inovátorské hvězdy jako je Andrew Arruda, 
zakladatel softwaru Ross, anebo dva držitelé 
ocenění Innovative Lawyer magazínu 
Financial Times, Friedrich Blase a Alex 
Hamilton. Z Londýna také dorazí skvělá 
podniková právnička Nilema Bhakta-Jones. 
I když je akce v tuto chvíli vyprodaná,         
o dění na podiu nepřijdete. Konferenci 
budete moci ve čtvrtek sledovat v on-line 
reportáži na webu iHned.cz. Se všemi 
řečníky pak v následujících dnech 
přineseme rozhovory, a to jak na stránkách 
Hospodářských novin, tak Právního rádce. 

Právníci, realitní  kanceláře  
a ministerstvo pro místní 
rozvoj se přou, zda nově 
navrhovaný zákon 

o realitních zprostředkování obsahuje 
absolutní zákaz realitních úschovy peněz, či 
nikoliv. Návrh v § 23 stanoví, že realitní 
makléř není oprávněn doporučovat zajištění 
plnění jinak než prostřednictvím banky, notáře 
nebo advokáta. Jenže jednak za porušení 
tohoto ustanovení nestanoví žádné sankce, 
navíc ho realitní kanceláře i někteří právníci 
vykládají tak, že na přímou žádost klienta, 
zprostředkovatel peníze uschovat může. „Jde 
pouze o omezení v případě nabízení, případně 
doporučování zajištění plnění, nikoliv přímo 
jeho poskytování,“ říká vedoucí právního 
oddělení  spotřebitelského sdružení dTest 
Lukáš Zelený. Opírá se přitom o důvodovou 
zprávu, v níž se uvádí, že zájemce si musí být 
vědom rizik plynoucích z ponechání peněz 
v úschově u zprostředkovatele. Ministerstvo 
pro  místní rozvoj to ale vidí jinak. Tvrdí, že 
převzetím peněz do úschovy by makléř 
porušil zákon, za což by mu v krajním případě 
mohla hrozit i ztráta živnostenského 
oprávnění.  

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 
Souhlas s newsletterem  
Newsletter Právního rádce se modernizuje. 
Přecházíme na nový systém rozesílání, a při 
té příležitosti je potřeba znovu ověřit      
souhlas odběratelů s dalším zasíláním    
newsletterů podle Nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR) o ochraně osobních údajů. Proto se 
prosím k odběru přihlaste pomocí tohoto 
formuláře:   
 
              
 
 
Pokud tak neučiníte do 25. května,         
nebudeme Vám moci newsletter dále     
zasílat. Děkujeme za pochopení.  
 

http://eepurl.com/duEddP 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/II._US_492_17_an.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200484&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=949911
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Z legislativy 
Zákon o střetu zájmů by se mohl vztahovat i na prezidenta  
Skupina poslanců v čele s Piráty žádá, aby se zákon o střetu zájmů vztahoval 
i na prezidenta. Pokud by zákonodárci návrh schválili, prezident by musel podobně jako 
další veřejní funkcionáři podávat každoročně takzvané oznámení o majetku. Musel by se 
mimo jiné také zdržet jednání, při kterém by mohly jeho osobní zájmy ovlivnit výkon 
funkce hlavy státu. Předkladatelé zdůrazňují, že navrhovaná právní úprava nemíří proti 
současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Jde podle nich o nápravu opomenutí.  

Sociální výbor doporučil poslancům schválit novelu s úpravou penzí  
Sociální výbor sněmovny doporučil poslancům, aby  schválili novelu, která mění složení 
penzí. Kabinet v demisi v ní navrhuje, aby se zvýšil podíl pevné části důchodu, která je 
pro všechny stejná. Ze současných devíti procent průměrné mzdy, by měla vzrůst 
na deset procent. Snížila by se tak ale zásluhovost penzí. Lidem nad 85 let by se měl 
také zvýšit důchod o tisícikorunu.  

Vláda nařídila zvýšit bezpečnost hraček pro nejmenší děti 
Vláda vydala nové nařízení, které se týká technických požadavků na hračky. Důvodem 
změny původního nařízení jsou nové evropské předpisy, které snižují dosud platné 
limity na olovo a bisfenol A. Nově se zavádějí limity i na obsah fenolu. Aplikací těchto 
předpisů se zvýší ochrana dětí před možnými riziky plynoucími z chemických látek 
v hračkách pro děti mladší 36 měsíců. Nařízení vstoupí v platnost 28. října 2018. 

Poslanci navrhují změnu v akreditacích vysokoškolských programů  
Oprávnění vysokých škol k zajišťování některých nynějších studijních programů by se 
mohlo prodloužit zhruba o pět let. S návrhem novely vysokoškolského zákona přišli 
poslanci téměř ze všech sněmovních klubů v čele s Helenou Válkovou (ANO). 
Důvodem je podle nich neočekávané výrazné zpomalení akreditace nových studijních 
programů. Předkladatelé novely se proto obávají, že se včas nepodaří akreditovat  
strukturu nových studijních programů na všech vysokých školách. Podle nyní platné 
právní úpravy z předloňského září totiž mají části programů skončit původní souhlasy 
v srpnu příštího roku.  

Vláda chce sociální služby dotovat méně 
Dotace na sociální služby by se mohly v příštích letech oproti letošku zhruba o pětinu 
snížit. Místo nynějších 15,2 miliardy korun by na ně kraje mohly od ministerstva práce 
každý rok dostat jen 12,1 miliardy korun. Počítá s tím vládní rozpočtová strategie 
sektoru veřejných financí.  
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Právníci v kyberprostoru 

Fintech, blockchain, crowdfunding (ideálně 
p2p), ICO… Aby se v tom čert, natož právník, 
vyznal. Na jedné straně názor, že na podstatě 
poskytování právních služeb se nic nemění, 
advokát je prý nenahraditelný. Na straně druhé 
již existující průlomy technologie do právního 
poradenství, on-line zakládání společností, 
tvorba kompilátů smluv a mohli bychom 
pokračovat dále. Inovace jsou mantrou, avšak 
pro advokáty zatím pouze jako mírný pokrok 
v mezích zákona. Pravda je taková, že důsledek 
technologického rozvoje a jeho dopad na svět 
práva dnes nedokáže nikdo odhadnout.  

Jsem si jistý, že bude nedozírný. Ano, 
můžeme si opakovat, že právo v kyberprostoru 
je stejné právo, které platí a působí v našem 
reálném světě. Ani na tomto světě však právo 
nemá moc upravit přírodní zákony. 
Kyberprostor má z povahy věci také své 
zákony, kód, chcete-li. V reálném světě dohlíží 
na dodržování a vynucování práva více či méně 
uznávaná autorita, monarcha, stát či nějaký 
nadnárodní útvar nebo orgán. Principem 
kyberprostoru je ale absence fyzických hranic, 
delokalizace a dříve nemyslitelná rychlost 
přenosu a šíření informací. Toť přírodní zákony 
kyberprostoru. 

Veřejná moc má pak relativně omezené 
možnosti své staré právo v celosvětové síti 
účinně prosazovat. Právní teorie říká, že 
vymahatelnost, a tedy sankce za porušení 
právní normy jako jejího základního 
pojmového znaku, je předpokladem působení 
práva. 

Co si počít v situaci, kdy evropský 
superchráněný spotřebitel uzavírá z velké části 
neplatné smlouvy na úpis investičního nástroje 
(a to ještě možná, protože nikdo neumí deriváty 
kryptoměn jednotně kvalifikovat) z off-shore 
jurisdikce? 

Jiný případ: on-line mimosoudní řešení 
reklamace v rámci mezinárodního e-shopu je 
významně efektivnější než vést s prodejcem 
soudní spor. Zdá se, že klíčovými aktéry 
přestávají být vlády, ale jsou to technologické 
společnosti či poskytovatelé internetového 
připojení, kteří vytváří technická pravidla on-
line světa. Státy v přístupu k regulaci bezradně 
tápou a konejší se pouze záchrannou brzdou 
"vypnout internet". 

Rodinné nebo pozemkové právo jsou 
pochopitelně dotčeny méně a tradiční 
advokátní mlčenlivost a důvěra zde budou 
nadále hrát nezastupitelnou roli. V jiných 
oborech ale bude klíčová multidisciplinarita. 

Tento trend je aktuální zejména v oblasti 
obchodních vztahů, přičemž stále existuje jen 
málo kanceláří, které jsou schopny asistovat 
vedle právního a daňového poradenství také při 
implementaci IT nebo procesního řešení. 
"Advokáti 1.0" si ještě nějakou dobu vystačí 
s přesvědčením o své nezbytnosti, přístup 
k poskytování právních služeb se však 
nenávratně mění. Úspěch budou slavit ti, kteří 
si v rychle se měnícím světě dobře uvědomují 
jeho proměny a mají oči i mysl otevřené. 

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  , Rudolf Červený, Account director, rudolf.cerveny@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 

NÁZOR 

F i l i p  H o r á k  

http://www.ilsf2018.com/ http://www.ilsf2018.com/  
http://www.ilsf2018.com/ http://www.ilsf2018.com/ 
http://www.ilsf2018.com/ http://www.ilsf2018.com/ 

http://www.ilsf2018.com/ http://www.ilsf2018.com/ 

http://www.ilsf2018.com/ http://www.ilsf2018.com/ 

http://www.ilsf2018.com/ http://www.ilsf2018.com/ 

http://www.ilsf2018.com/ http://www.ilsf2018.com/ 

http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/
http://www.ilsf2018.com/

