
 

 

 

PRÁVNÍ AKTUALITY SRPEN 2020 
Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti judikatury a legislativy, které vešly v účinnost 
nebo byly projednávány v několika posledních měsících. O dalších změnách Vás budeme informovat i 
v měsících příštích. 

 

COVID 19 

+ Odškodnění za vládní krizová opatření 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 

7. 2020, č.j. 22 Co 128/2020-36, přináší 

základní vodítko co do pasivní legitimace (tedy 

koho žalovat) ve sporech o náhradu škody 

způsobené vládními krizovými opatřeními 

z jara tohoto roku. Východiskem těchto sporů 

je ustanovení § 36 odst. 1 krizového zákona, 

který zakládá odpovědnost státu za škodu 

způsobenou fyzickým a právnickým osobám 

v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. 

V dané věci bylo jako organizační složka České 

republiky žalováno Ministerstvo vnitra a 

Městský soud v Praze jeho pasivní legitimaci 

v těchto věcech potvrdil. Městský soud ve 

svém rozhodnutí vyšel ze staršího rozsudku 

Nejvyššího soudu a potvrdil, že v řízení o 

nároku podle krizového zákona je třeba jednat 

s Ministerstvem vnitra. Z toho též vyplývá, že 

vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra sídlí 

v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 7, bude 

to právě tento soud, který bude k projednání 

žaloby na náhradu škody místně příslušný 

v prvním stupni.  Závěrem uvádíme, že podle § 

36 odst. 5 krizového zákona je případný nárok 

na náhradu škody potřeba písemně uplatnit u 

Ministerstva vnitra do 6 měsíců od doby, kdy 

se fyzická nebo právnická osoba o škodě 

dozvěděla.  

Pokud však škoda subjektům vznikla v důsledku 

Městským soudem dříve zrušených opatření 

Ministerstva zdravotnictví, přichází v úvahu 

postup podle zákona č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti státu za nezákonné úřední 

rozhodnutí, a tedy i uplatňování nároků za 

Ministerstvem zdravotnictví. 

 

+ Pravidla pro vstup cizinců na území ČR 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace 

v ČR Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo 

ochranná opatření upravující vstup cizinců na 

naše území. Ministerstvo zdravotnictví upustilo 

od dříve nezbytných negativních testů, s nimiž 

mohli cizinci vstoupit na naše území. Nově 

postačí, pokud cizinci podstoupí testy po 

příjezdu do ČR zde a o výsledku informují 

krajskou hygienickou stanici do 72 hodin od 

vstupu na naše území, jinak musejí nastoupit 

do (nyní již 10denní) karantény. V případě 

cizinců ze zemí s vysokým rizikem je navíc 

vyžadováno doložení oprávnění k pobytu na 

našem území (např. víza).  

V poslední době došlo také k usnadnění 

rodinného života Čechů a jejich partnerů 

z ciziny. Nově je takovému cizinci umožněn 

vstup do ČR na základě čestného prohlášení 

druhého partnera o existenci vzájemného 

vztahu a jeho záruky za zajištění ubytování a 

zdravotní péče. 

 



 

Pracovní právo 

+ Rozdílné odměňování zaměstnanců v rozdílných regionech 

Přelomovým bylo nazváno rozhodnutí 

Nejvyššího soudu (NS) z 20. 7. 2020, sp. zn. 21 

Cdo 3955/2018, kterým se NS zastal řidiče 

České pošty z Olomouce, který se dovolával 

zásady rovného odměňování, když podle jeho 

slov řidiči pošty v Praze pobírali vyšší mzdu než 

on. Pošta se v řízení bránila tím, že nerovnost 

odměňování je dána rozdílnou výší nákladů na 

její provoz na Olomoucku a v Praze. NS ale 

zdůraznil, že zákoník práce v § 110 odst. 4 

nastavuje jasná kritéria pro hodnocení 

pracovních podmínek a jejich případného 

promítání se do mezd (zejm. zásadu „stejné 

odměny za práci stejné hodnoty“, s tím, že 

kritérium socioekonomických podmínek 

regionu, v němž je práce vykonávána, v něm 

není obsaženo, a proto jej při odměňování 

zaměstnanců nelze zohledňovat. 

 

Trestní právo 

+ Počátek běhu lhůty k podání stížnosti proti zamítnutí propuštění z vazby 

Ústavní soud (ÚS) v nálezu ze dne 7. 7. 2020, sp. 

zn. IV. ÚS 652/2020, postavil najisto, že počátek 

běhu lhůty pro podání instanční stížnosti 

v trestních věcech při rozhodování o osobní 

svobodě (zejm. pak o vazbě či podmíněném 

propuštění z výkonu trestu) nastává až 

doručením písemného vyhotovení soudního 

rozhodnutí. Jestliže státní orgány spojovaly 

začátek této lhůty s okamžikem, kdy se 

stěžovatel dozví o neúspěšnosti žádosti o 

propuštění z vazby, porušily tak právo na 

spravedlivý proces. Podle ÚS lhůta může začít 

běžet nejdříve okamžikem, kdy se stěžovatel 

dozvěděl důvody, pro které byla jeho žádost 

neúspěšná, nikoli jen vlastní výrok rozhodnutí o 

žádosti. 

 

Osobní údaje 

+ Nejčastější chyby při zpracovávání biometrických údajů 

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil 

předklad materiálu Evropského inspektora 

ochrany údajů (EDPS) s názvem Čtrnáct 

nedorozumění ohledně biometrické 

identifikace a autentizace. Z materiálu EDPS mj. 

vyplývá, že užívání biometrických údajů je 

stejně rušivé jako jakýkoli jiný identifikační 

systém, když tyto údaje umožňují o subjektu 

dovodit takové údaje jako rasa, pohlaví či 

zdravotní stav. Materiál upozorňuje na to, že 

na rozdíl od postupů založených na 

certifikátech nebo heslech, není biometrická 

identifikace/autentizace (např. přes otisk 

prstu) 100% přesná. Stejně tak materiál 

upozorňuje i na to, že postupy biometrické 

identifikace či autentifikace nejsou 

neproniknutelné a biometrická informace tak 

může být prozrazena. Z toho důvodu nelze 

podle EDPS automaticky dojít k závěru, že 

biometrické systémy jsou pro uživatele vždy 

bezpečnější. 

 

 



 

V případě konkrétních dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

 

O dalších legislativních novinkách Vás 

budeme informovat. 

 

 


