
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Novelu živnostenského zákona (140/2014 Sb.) podepsal dne 8.7. prezident Miloš Zeman, s platností 

novely se počítá k 1. lednu 2015. Nově bude vedeno bydliště podnikatelů už jen v živnostenském 

rejstříku, který nebude přístupný veřejnosti. Z veřejné části rejstříku pak musí být nově do čtyř let od-

straněny údaje o podnikatelích, kteří svou činnost již ukončili. Nově si také budou živnostenské úřady 

pořizovat digitální kopie dokladů podnikatelů, tak aby tyto byly k dispozici všech živnostenským úřa-

dům v ČR.  

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

2. Přehled připravovaných právních předpisů ČR 

 

č

P

S

P 

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

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. 18.6. 8.7. 

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

143/0 
Novela z. o soudních poplatcích 

21.3. 17.7.     

180/0 
Novela z. o pozemních komunikacích 

17.4.      

203/0 
Novela z. o správních poplatcích 

22.5. 10.6.     
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Hlavní témata: 

 

Byla přijata novela živnostenského zákona 

 

Evropský soudní dvůr: účastníci kartelů jsou občanskoprávně 

odpovědní za škody, které vyplývají z (kartelových) cen 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6668
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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
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č

P

S

P 

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

173/0 
Novela z. o silničním provozu 

15.4. 30.4. 17.6. 20.6. 23.7. - VR  

175/0 
Novela z. o důchodovém pojištění 

15.4. 30.4. 13.6. 20.6. 24.7.  

184/0 
Novela z. o daních z příjmů 

29.4.      

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

3. ÚOHS 

Dne 28. června 2014 byly oficiálně vydány nové pokyny pro oblast veřejné podpory směřující na 

ochranu životního prostředí a do odvětví energetiky, které vstoupily v účinnost 1. 7. 2014. Tyto pokyny 

jsou dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOC_2014_200_R_0001 

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/1836-pokyny-pro-statni-podporu-v-oblasti-zivotniho-prostredi-a-energetiky-vydany-v-urednim 

vestniku-evropske-unie.html 

4. Prijaté právne predpisy v SR 

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

Novela zákona, ktorá bola prijatá 01.07.2014, upravuje nové pravidlá tvorby fondu prevádzky, údržby 

a opráv pre vlastníkov nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí nevyužívajú všetky spoločné časti 

a spoločné zariadenia domu. Novela zákona nadobudne účinnosť 01.10.2014. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4740 

Novela zákona o bankách 

Cieľom novely je najmä zavedenie nových medzinárodných štandardov Basel III do bankovej regulá-

cie, a to v súvislosti s finančnou krízou, ktorá odhalila nedostatky vo fungovaní bánk a tiež s procyklic-

kými mechanizmami, ktoré prispeli k jej vzniku. S výnimkou niektorých ustanovení zákon nadobúda 

účinnosť 1.8.2014. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4907 

Novela zákona o DPH 

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

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

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

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOC_2014_200_R_0001
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/1836-pokyny-pro-statni-podporu-v-oblasti-zivotniho-prostredi-a-energetiky-vydany-v-urednim%20vestniku-evropske-unie.html
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/1836-pokyny-pro-statni-podporu-v-oblasti-zivotniho-prostredi-a-energetiky-vydany-v-urednim%20vestniku-evropske-unie.html
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4740
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4907
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5. Pripravované právne predpisy SR 

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doručenia 1. 2. 3. Prezident 

1056 Novela zákona o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

6.6.2014 27.6.2014    

1050 Vládny návrh zákona o príspevku 

poskytovanom z  európskych štruk-

turálnych a investičných fondov 

6.6.2014 8.7.2014    

6. Protimonopolný úrad SR 

Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 02.06.2014 rozhodnutie, ktorým uložil piatim pod-

nikateľom pôsobiacim na trhu distribúcie IT technológií a doplnkového sortimentu na území Slovens-

kej republiky pokuty v celkovej výške 4,28 mil. EUR za uzatvorenie kartelovej dohody.  

http://www.antimon.gov.sk/pmu-sr-udelil-pokutu-v-celkovej-vyske-428-mil-eur-piatim-it-distributorom-za-ucast-na-karteli/ 

 

7. Nejvyšší správní soud ČR 

K nepřípustnosti odvolaní proti rozhodnutí správního orgánu o opožděném odvolání 

Rozsudek č.j. čj. 10 As 61/2014 – 34 ze dne 17.07.2014 

Vydal-li správní orgán pravomocné rozhodnutí o tom, že odvolání je opožděné (§ 92 odst. 1 správního 

řádu), další odvolání ve stejné věci zamítne jako nepřípustné podle § 92 odst. 1 stejného zákona.  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/006110As__14_20140801104401_prevedeno.pdf 

 

K přípustnosti kasační stížnosti proti usnesení předsedy senátu, jenž rozhodoval o námitkách 

proti rozhodnutí vydaném vyšším soudním úředníkem 

Rozsudek č.j. čj. 4 As 90/2014 - 11 ze dne 3.6.2014 

Přípustnost kasační stížnosti proti usnesení předsedy senátu, jenž rozhodoval podle § 9 odst. 2 záko-

na č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, o ná-

mitkách proti rozhodnutí (výzvě k odstranění vad podání) vydaném vyšším soudním úředníkem, resp. 

asistentem soudce, je nutné posoudit s ohledem na to, o čem bylo vyšším soudním úředníkem, resp. 

asistentem soudce, rozhodováno; pokud šlo o rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení, pak 

je kasační stížnost nepřípustná [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.].  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0090_4As__140_20140611084848_prevedeno.pdff 

 

http://www.antimon.gov.sk/pmu-sr-udelil-pokutu-v-celkovej-vyske-428-mil-eur-piatim-it-distributorom-za-ucast-na-karteli/
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/006110As__14_20140801104401_prevedeno.pdf
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8. Najvyšší súd SR 

Rozhodnutie č.k. 1MobdoV/2/2009 vo veci obchodných zvyklostí 

Podľa NS SR dôkazné bremeno, že určitá obchodná zvyklosť existuje, aký je jej obsah a že sa zacho-

váva, postihuje stranu, ktorá sa tejto zvyklosti dovoláva. Súd tiež konštatoval, že faktúra je platobný 

účtovný doklad, ktorému nemožno pripisovať účinky dvojstranného právneho úkonu. Jej záväznosť je 

daná obsahom dohody strán. Od samotnej skutočnosti, že predávajúci cenu tovaru fakturoval a na 

faktúre uvádza jednostranne lehoty splatnosti kúpnej ceny, nemožno odvodzovať zvyklosť alebo prax, 

ktorú strany medzi sebou zaviedli a teda ani úmysel strán. 

http://www.supcourt.gov.sk/data/files/868_stanoviska_rozhodnutia_7_2014.pdf 

 

9. Legislativa EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15.5.2014, kterým se zavádí 

řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek 

v občanských a obchodních věcech 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 655/2014, jež vstoupí v platnost nejpozději dne 

18.1.2017, zavádí řízení Unie, jež věřiteli umožňuje získat evropský příkaz k obstavení účtů, který 

zabrání tomu, aby následné vymáhání věřitelovy pohledávky bylo ohroženo převodem nebo výběrem 

peněžních prostředků až do výše uvedené v příkazu, jež jsou uloženy dlužníkem nebo jeho jménem 

na bankovním účtu vedeném v určitém členském státě. Příkaz k obstavení bude věřiteli k dispozici 

jako alternativa k zajišťovacím opatřením podle vnitrostátního práva. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R0655 

10. Judikatura SD EU 

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5.6.2014, ve věci C-557/12, jehož předmětem 

je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím 

Oberster Gerichtshof (Rakousko) ze dne 17. října 2012 

Soudní dvůr rozhodl, že článek 101 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání výkladu a použití 

vnitrostátního práva členského státu, podle kterého je z právních důvodů kategoricky vyloučeno, aby 

byly podniky, které jsou účastníky kartelové dohody, občanskoprávně odpovědné za škody, které vy-

plývají z cen, které podnik neúčastnící se této kartelové dohody stanovil pod vlivem jejích činností na 

vyšší úrovni, než jaká by byla uplatňována při neexistenci kartelové dohody. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0557 

Autoři: NNE, PBR, JKE, EMR¨ 

 

 

http://www.supcourt.gov.sk/data/files/868_stanoviska_rozhodnutia_7_2014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R0655
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0557
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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

