
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Přijata byla novela zákona o důchodovém pojištění, která nabyla účinnost k 1.9.2014. Tato novela 

řeší zaostávání vývoje životní úrovně důchodců za vývojem životní úrovně ostatního obyvatelstva 

upravením valorizačních koeficientů pro navyšování důchodů. 

Přijata byla také novela zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, která 

také nabyla účinnost k 1.9.2014. Novela nově omezuje funkční období předsedů kolegií Nejvyššího 

soudu a Nejvyššího správního soudu na pět let.  

Pod č. 195/2014 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška o způsobu regulace cen a postupech 

pro regulaci cen v plynárenství. Tato vyhláška obsahově navazuje na svou předchůdkyni – vyhláš-

ku č. 140/2009 Sb. Za cíl si klade ,,adekvátní zabezpečení stabilního právního a regulačního prostře-

dí.“ 

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

2. Připravované právní předpisy ČR 

Připravovaná novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (č. 418/2011 Sb.) si klade 

za cíl přehodnotit okruh trestných činů, za které může být právnická osoba trestně postižitelná. 

Z důvodové zprávy: ,,Návrh proto přichází se změnou v dosavadním přístupu k úpravě této otázky, 

kdy právnické osoby nemají být trestně odpovědné za vyjmenované trestné činy, ale mají být zásadně 

odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno 

(tj. místo pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, bude 

zákon obsahovat negativní výčet trestných činů, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě 

přičítat).‘‘ 
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Hlavní témata: 

 

Základné imania spoločnosti s ručením obmedzeným iba vo výške 1,- EUR od 

01.01.2015 

 

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o finanční kontrole řešící od-

povědnost úředníků za použití veřejných prostředků  

 

 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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Ministerstvo financí dokončilo svůj návrh novely zákona o finanční kontrole (č. 418/2011 Sb.), který 

však doposud nebyl vládou předložen poslanecké sněmovně. Návrh se zabývá oprávněními úředníků 

a zaměstnanců veřejnoprávních korporací k učinění rozhodnutí o použití veřejných prostředků pro 

libovolný účel, a zároveň počítá s povinností konkrétního člověka uzavřít konkrétní dohody a smlouvy, 

tak aby existovala odpovědnost a možnost postihu, včetně trestního stíhání, daného úřední-

ka/zaměstnance za jeho případné jednání v rozporu se zákonem. Cílem úpravy je zamezit do bu-

doucna tomu, aby za rozhodnutí odpovídal řadový úředník, který např. vystavil, orazítkoval a podepsal 

rozhodnutí správního orgánu, když dané rozhodnutí a v něm vyjádřený názor však pochází např. od 

přímého nadřízeného toho řadového úředníka.  

3. 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.     

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

143/0 
Novela z. o soudních poplatcích 

21.3. 17.7. 18.9. 26.9.   

180/0 
Novela z. o pozemních komunikacích 

17.4.      

203/0 
Novela z. o správních poplatcích 

22.5. 10.6. 18.9. 26.9.   

175/0 
Novela z. o důchodovém pojištění 

15.4. 30.4. 13.6. 20.6. 24.7. 13.8. 

184/0 
Novela z. o daních z příjmů 

29.4.      

304/0 
Novela z. o tresní odpovědnosti 

právnických osob 
3.9.      

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

4. Pripravované právne predpisy v SR 

Vládny návrh novely Obchodného zákonníka 

Návrh novely Obchodného zákonníka prinesie novú koncepciu podnikania pre spoločnosti s ručením 

obmedzeným, keďže spoločníci budú mať povinnosť vytvárať  základné imania spoločnosti iba vo 

výške 1,- EUR. Zároveň sa novelou upravia pravidlá pre financovanie kapitálových obchodných spo-

ločností najmä v situácii, keď je spoločnosť v kríze a hrozí úplné prenesenie podnikateľského rizika na 

veriteľov spoločnosti. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 01.01.2015.  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4557 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=106&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=42
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ČPT Názov návrhu zákona Dátum doručenia 1. 2. 3. Prezident 

1111 Vládny návrh zákona o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamova-

ním protispoločenskej činnosti   

22.8.2014 11.9.2014    

1114 Novela zákona o energetickej efektív-

nosti  

22.8.2014 10.9.2014    

1123 Novela zákona  o dani z príjmov  22.8.2014 17.9.2014    

1209 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o 

dohľade nad finančným trhom 

26.9.2014     

1210 Vládny návrh zákona  o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách  a zákona o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľ-

nohospodárskeho podniku a lesných 

pozemkov  

25.9.2014     

1211 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o 

obchodovaní s emisnými kvótami  

26.9.2014     

1212 Novela Zákonníka práce 25.9.2014     

1216 Vládny návrh zákona o riešení krízo-

vých situácií na finančnom  trhu 

26.9.2014     

5. Právní předpisy EU 

Dne  17.09.2014 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze 

dne 23.07.2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních 

depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012. 

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky pro vypořádání obchodů s finančními nástroji v Unii a 

pravidla organizace a chování centrálních depozitářů cenných papírů na podporu bezpečného, 

efektivního a hladkého vypořádání.    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.CES 

6. Protimonopolný úrad SR 

S účinnosťou od 16.09.2014 uplatňuje úrad v rámci soft law ku koncentráciám nové usmernenia, ktoré 

majú za cieľ bližšie objasniť vybrané inštitúty súvisiace s procesom posudzovania koncentrácií. Uve-

dené novinky nadväzujú na zmeny prijaté v rámci novelizácie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, 

ako aj Vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie, ktoré sú účinné od 01.07.2014. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5082
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5082
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.CES
http://www.antimon.gov.sk/data/files/369_170_2014.pdf
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http://www.antimon.gov.sk/nove-usmernenia-v-oblasti-kontroly-koncentracii/ 

7. Nejvyšší správní soud ČR 

K zastavení řízení pro neodstranění vad žádosti 

Rozsudek č.j. 6 As 136/2013 - 56 ze dne 10.09.2014 

Zastavit řízení pro neodstranění vad žádosti podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004 

lze pouze, pokud předcházející výzva k doplnění náležitostí žádosti byla formulována natolik určitě a 

srozumitelně, aby z ní žadatel mohl zjistit, zda listiny, které k žádosti již přiložil, požadavku správního 

orgánu vyhovují, nevyhovují či vyhovují jen částečně, a v jakém směru tedy mají být dle správního 

orgánu doplněny. Prostá citace právního předpisu obsahujícího výčet povinných příloh žádosti bez 

zohlednění skutečnosti, že žadatel již některé z požadovaných listin předložil, není dostačující.  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0136_6As__1300056_20140919093627_prevedeno.pdf 

 

8. Judikatura SD EU 

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze 11.9.2014 ve věci C-328/13, jejímž předmětem je 

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

Oberster Gerichtshof (Rakousko) ze dne 28.5.2013, v řízení Österreichischer Gewerkschaft-

sbund proti Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrt-

sunternehmungen – práva zaměstnanců, kolektivní smlouva 

Soudní dvůr rozhodl, že článek 3 odst. 3 směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12.3.2001 o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů pod-

niků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, musí být vykládán v tom smyslu, že „pracovní podmín-

ky sjednané v kolektivní smlouvě“ ve smyslu uvedeného ustanovení představují pracovní podmínky 

stanovené prostřednictvím kolektivní smlouvy, které na základě práva členského státu navzdory vypo-

vězení uvedené smlouvy nadále mají účinky na pracovní vztahy, na které se přímo vztahovala před 

ukončením její platnosti, dokud uvedené pracovní vztahy nepodléhají nové kolektivní smlouvě nebo 

dokud není s dotčenými zaměstnanci uzavřena nová individuální smlouva. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1412782742868&uri=CELEX:62013CJ0328 

Autoři: NNE, PBR, JKE, EMR 

 

 

http://www.antimon.gov.sk/nove-usmernenia-v-oblasti-kontroly-koncentracii/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1412782742868&uri=CELEX:62013CJ0328
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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

