
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Novela energetického zákona (90/2014 Sb.) nabyla účinnosti dne 21.5.2014. Novela mimo jiné sta-

novuje, že výrobci elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, jejichž stoprocentním vlastníkem jsou obce, 

nebudou muset své akcie zaknihovávat, a dále novela určuje, že obchodníci s energiemi mají od 

svých zákazníků vybírat poplatky za obnovitelné zdroje. 

Přijata byla novela zákona o pobytu cizinců na území ČR – EU, která nabývá účinnost k 1.1.2015. 

Cílem novely je zejména implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU 

o jednotném postupu vyřizování žádostí, o jednotném povolení k pobytu a práci na území členského 

státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí 

oprávněně pobývajících v některém členském státě. 

Přijata byla novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která nabývá účinnost k 

1.1.2015. Důvod novely zákona je nutná optimalizace výše pojistných částek v reakci na výpadek 

příjmů ve výši cca 2,1 mld. Kč ročně za zrušené regulační poplatky za hospitalizaci. O zrušení regu-

lačního poplatku za hospitalizaci rozhodl Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 36/11. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
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Hlavní témata: 

 

Novela energetického zákona nabyla účinnosti 

 

Úkolem ÚHOS není přezkoumávat vhodnost a přiměřenost 

podmínek veřejné zakázky 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/sb037-09-pdf.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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2. Přehled připravovaných právních předpisů ČR 

 

č

P

S

P 

Název návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezident 

127/0 Novela z. o soudních exekutorech 26.2. 15.5. - VR     

 Novela z. o spotřebních daních 6.3.      

 Vyhláška o odměnách advokátů 21.3.      

106/0 Novela z. - občanský soudní řád 27.1. 19.3.     

85/0 Novela z. - živnostenský zákon 16.1. 11.2. 30.4. 14.5.   

42/0 Návrh zákona o registru smluv 13.1. 21.1.     

99/0 Novela energetického zákona 22.1 5.2. 19.3. OR 26.3. 23.4. 6.5. 

30/0 

Novela z. o pobytu cizinců na území 

ČR - EU 

 

4.12. 10.12. 19.3. 26.3. 23.4. 6.5. 

143/0 
Novela z. o soudních poplatcích 

21.3.      

180/0 
Novela z. o pozemních komunikacích 

17.4.      

 
Novela z. o správních poplatcích 

22.5.      

173/0 
Novela z. o silničním provozu 

15.4. 30.4.     

174/0 

Novela z. o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění 
15.4. 6.5.   29.5. 5.6. 

175/0 
Novela z. o důchodovém pojištění 

15.4. 30.4.     

Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP – nepodepsal 

 

3. ČTÚ 

Český telekomunikační úřad uložil České poště pokutu ve výši 1 500 000 Kč za porušení povinnosti 

doručit 95 % poštovních zásilek nejpozději následující pracovní den po obdržení. 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=11408 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=127&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=106&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=85&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=42
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=11&CT1=0
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=11408
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4. ÚOHS 

Dne 9. 4. 2014 Evropská komise přijala v kontextu modernizace pravidel pro veřejnou podporu očeká-

vané a intenzivně diskutované pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, 

které s účinností od 1. 7. 2014 nahradí stávající předpis z roku 2008. 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/1799-nove-pokyny-pro-statni-podporu-v-oblasti-zivotniho-prostredi-a-energetiky-pro-leta-2014-

2020.html 

5. Prijaté právne predpisy v SR 

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže nadobudne účinnosť 01.07.2014. Novela zavedie do 

súčasnej úpravy nový paragraf týkajúci sa programu zhovievavosti (leniency programu), pričom zá-

konná úprava bude podrobnejšie doplnená vyhláškou Protimonopolného úradu.  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4849 

Nový zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku  

Nový zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je účinný od 01.07.2014. 

Novým zákonom sa má docieliť zvýšenie ochrany súčasných aj budúcich vlastníkov poľnohospodár-

skej pôdy pred svojvôľou osôb oprávnených nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy.  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4919 

6. Pripravované právne predpisy SR 

Novela zákona o DPH 

Poskytovatelia elektronických, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysie-

lania poskytovaných zákazníkom – súkromným osobám získajú novelou zákona možnosť vyhnúť sa 

povinnosti registrácie vo všetkých štátoch EU, kde majú bydlisko ich zákazníci. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4934 

7. Protimonopolný úrad SR 

Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 22.04.2014 z vlastného podnetu správne konanie 

voči podnikateľovi, pôsobiacom v bankovom sektore na území SR vo veci možnej dohody obmedzujú-

cej súťaž. Predmetné správne konanie sa týka možného porušenia tak slovenského ako a európskeho 

súťažného práva. 

http://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-voci-podnikatelovi-v-bankovom-sektore/ 

 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/1799-nove-pokyny-pro-statni-podporu-v-oblasti-zivotniho-prostredi-a-energetiky-pro-leta-2014-2020.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/1799-nove-pokyny-pro-statni-podporu-v-oblasti-zivotniho-prostredi-a-energetiky-pro-leta-2014-2020.html
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4849
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4919
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4934
http://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-voci-podnikatelovi-v-bankovom-sektore/
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8. Nejvyšší správní soud ČR 

K přezkumu úkonů zadavatele veřejné zakázky z hlediska vhodnosti a přiměřenosti podmínek 

(k zákonu o veřejných zakázkách) 

rozsudek čj. 9 Afs 21/2013 – 39 ze dne 30.4.2014 

Není úkolem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby při přezkoumání úkonů zadavatele hodno-

til vhodnost, přiměřenost či vymahatelnost soukromoprávní podmínky stanovené zadavatelem v zadá-

vací dokumentaci, nejedná-li se o zjevný exces, např. požadavek zadavatele, který je jednoznačně v 

rozporu s kogentním ustanovením zákona, či požadavek vyvolávající nemožnost plnění předmětu 

zakázky, a nejde-li o pravidlo při posuzování kvalifikace či samotného hodnocení nabídek.  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0021_9Afs_13_20140507141728_prevedeno.pdf 

 

9. Najvyšší súd SR 

Rozhodnutie vo veci nekalých obchodných praktík podľa zákona o ochrane spotrebiteľa 

č.k. 2Sžo/29/2013 

Súd konštatoval, že v zákone o ochrane spotrebiteľa zákonodarca jasne uviedol, čo sa považuje za 

neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve, ide najmä o tie, ktoré zaväzujú spotrebiteľa 

a s ktorými nemal možnosť oboznámiť sa pred uzavretím zmluvy. Neprijateľnosť zmluvných podmie-

nok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená. 

Najvyšší súd ďalej konštatoval, že poplatok za poskytnutie úveru sa považuje za náklady úveru. 

http://www.supcourt.gov.sk/data/att/33837_subor.pdf 

 

10. Judikatura SD EU 

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze 22. května 2014, ve věci C-539/12, jejímž před-

mětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná roz-

hodnutím Employment Tribunal, Leicester (Spojené království) ze dne 16. listopadu 2012 

Soudní dvůr rozhodl, že výklad článku 7 odst. 1 směrnice 2003/88/ES brání vnitrostátním ustanove-

ním a zvyklostem, na základě nichž má zaměstnanec, jehož odměna se skládá ze základní mzdy a z 

provize, jejíž výše je stanovena na základě smluv uzavřených zaměstnavatelem jako výsledek prodejů 

uskutečněných tímto zaměstnancem, z titulu čerpání své placené dovolené za kalendářní rok nárok 

pouze na odměnu sestávající výhradně z jeho základní mzdy. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1401964962077&uri=CELEX:62012CJ0539 

Autoři: NNE, PBR, JKE, EMR¨ 

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0021_9Afs_13_20140507141728_prevedeno.pdf
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/33837_subor.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1401964962077&uri=CELEX:62012CJ0539
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bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek  

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Praha 1 

 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy 

vyžádat příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners 

s.r.o., její partneři, spolupracovníci či spolupracující 

advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost 

informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv 

odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na 

základě informací obsažených v tomto materiálu. 

  

 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

