
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Přijata byla novela zákona o správních poplatcích, která nově zakotvuje některé správní poplatky, 

např. podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy (§ 141 správního 

řádu) zavádí poplatek ve výši 1.000,- Kč až 1.000.000 Kč. Důvod této nové úpravy je dle důvodové 

zprávy k novele silně narůstající počet správních řízení. 

Dále byla přijata novela zákona o elektronických komunikacích, vyhlášena dne 19.11.2014 pod 

číslem 258/2014 Sb. Novela byla přijata i přes výslovné varování ČTÚ, který shledal rozpor nové 

úpravy zákona s evropskou směrnicí 2002/22/ES, o univerzální službě. Tento rozpor se podle ČTÚ 

týká především ustanovení, která zhoršují pozici zákazníků vůči operátorům. Při jednostranné změně 

smluvních podmínek bude zákazník nucen zůstat ve smluvním vztahu i za podmínek se kterými ne-

souhlasí. V důsledku poslaneckých pozměňovacích návrhů dopadá nová úprava jak na zákazníky se 

smlouvou na dobu určitou tak na ty se smlouvou na dobu neurčitou – ani ti nebudou moci odstoupit od 

smlouvy k datu účinnosti změn. Snižuje se i informační povinnost operátora, který bude muset nově 

uveřejnit změnu smlouvy jen na svých stránkách, případně v prodejně. Dle vyjádření MPO novela 

žádné oslabení postavení spotřebitele neobsahuje.  

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

2. Připravované právní předpisy ČR 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu energetického zákona, která byla 24.10.2014 

rozeslána poslancům. Novela upravuje zákon tak, aby tento odpovídal směrnici Evropského parla-

mentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti a s ní souvisejícím nařízením č. 347/2013. Dále 

navrhovaná novela posouvá dohled nad oblastí zákona o podporovaných zdrojích energie 

z působnosti Státní energetické inspekce do působnosti Energetického regulačního úřadu, čímž dojde 

k rozšíření jeho regulační moci nad subjekty, které spadají do působnosti zákona o podporovaných 
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zdrojích energie.  

Přípravné práce probíhají také na novele zákona o poštovních službách. Chystaná novela bude 

zpřísňovat podmínky příspěvků do kompenzačního fondu, do kterého přispívají poštovní operátoři na 

ztrátu České pošty, která této vznikla v souvislosti s její povinností obsluhovat celé území ČR a posky-

tovat na tomto základní poštovní služby. Novela také ruší poštovní konsolidaci.  

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. OR    

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. VR  

180/0 Novela z. o pozemních komunikacích 17.4.      

135/0 Novela z. o el. komunikacích 6.3. 18.3. 10.6. 26.9. 22.10. 6.11. 

203/0 
Novela z. o správních poplatcích 

22.5. 10.6. 18.9. 26.9. 23.10. 6.11. 

184/0 
Novela z. o daních z příjmů 

29.4. VZ     

304/0 
Novela z. o tresní odpovědnosti 

právnických osob 
3.9. 5.11.     

343/0 
Smlouva o zamezní dvojího zdanění 

– ČR – Lichtenštejnské knížectví   
13.10. 22.10.     

351/0 Novela energetického zákona 24.10. 4.11.     

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

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

4. Přehled právne predpisy v SR  

5. Pripravované právne predpisy v SR 

Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch 

Dňa 31.októbra bol doručený NR SR vládny návrh zákona, ktorý sa zameriava na prijatie krokov, ktoré 

prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úve-

rov. Zaviesť by sa mali dve zmeny -  povoľovací proces pre veriteľov a  povinnosť nahliadania do re-

gistra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spot-

rebiteľský úver. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. apríla 2015 okrem niektorých ustanovení 

týkajúcich sa registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktoré nadobudnú účinnosť 30. septembra 

2015. 

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

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

v Z.z. 

1111 Vládny návrh zákona o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamova-

ním protispoločenskej činnosti  

22.8.2014 14.10.2014 16.10.201 16.10.2014 14.11.2014 

1122 Vládny návrh zákona o dani z moto-

rových vozidiel 

22.8.2014 14.10.2014 26.11.2014 26.11.2014  

1123 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov  

22.8.2014 14.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 29.11.2014 

1126 Novela zákona o rozhodcovskom 

konaní  

22.8.2014 14.10.2014 21.10.2014 21.10.2014 3.12.2014 

1127 Vládny návrh zákona o spotrebi-

teľskom rozhodcovskom konaní  

22.8.2014 14.10.2014 21.10.2014 21.10.2014 3.12.2014 

1210 Novela zákona o pozemkových úpra-

vách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách  

25.9.2014 25.11.2014 27.11.2014 27.11.2014  

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

Dňa 21.10. 2014 schválila NR SR vládny návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá mala umožniť 

zakladanie jednoeurových eseročiek s účinnosťou od 01.01.2015.  Dňa 18.11.2014 prezident SR túto 

novelu Obchodného zákonníka nepodpísal a vrátil na opätovné prerokovanie NR SR s návrhom, aby 

nebola novela prijatá ako celok. Na opätovnom prerokovaní dňa 09.12.2014 hlasovalo za novelu Ob-

chodného zákonníka 75 poslancov, čo znamená, že poslancom chýbal jeden hlas na prelomenie veta 

prezidenta SR.   

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5258  

6. Právní předpisy EU 

Dne 22.10.2014 byla Evropským parlamentem a Radou EU přijata směrnice č. 2014/95/EU, kterou se 

mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o nefinanční informace a informace týkající se politiky 

rozmanitosti uplatňované na správní, řídící a dozorčí orgány podniků s ohledem na aspekty, jako jsou 

například věk, pohlaví, vzdělání nebo profesní zkušenosti, a uvádění takových informací některými 

velkými podniky a skupinami. Směrnice vstoupí v účinnost dne 5.12.2014 a lhůta k jejímu provedení 

uplyne dne 6.12.2016. Tato směrnice dopadá zejména na velké podniky, které jsou subjekty 

veřejného zájmu a mají více než 500 zaměstnanců, a které dle této směrnice musí do zprávy vedení 

podniku zahrnout přehled nefinančních informací obsahující v rozsahu potřebném k pochopení vývoje 

podniku, jeho výkonnosti a postavení a dopadů jeho činnosti informace týkající se alespoň 

environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti 

korupci a úplatkářství. Směrnice dále stanoví pro některé subjekty veřejného zájmu, které jsou 

mateřskými podniky velké skupiny, povinnost zahrnout do své konsolidované zprávy vedení podniku 

konsolidovaný přehled nefinančních informací. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095&qid=1418665138321 

7. Nejvyšší soud 

Řízení o náhradě škody způsobené jednatelem s. r. o. 

Rozsudek č.j. čj. 29 Cdo 1800/2014 ze dne 20. 8. 2014 

V řízení dle § 131a odst. 1 obch. zák., v němž se společnost zastoupená společníkem domáhá proti 

jednateli náhrady škody způsobené porušením povinností při výkonu funkce, je soud oprávněn po-

soudit si jako otázku předběžnou soulad pokynu valné hromady s právními předpisy, resp. se spole-

čenskou smlouvou společnosti (viz § 194 odst. 4 a odst. 5 in fine obch. zák.).  

 

Soud přitom neposuzuje platnost usnesení valné hromady, ve kterém je pokyn jednateli obsažen, ale 

vyslovuje pouze (předběžný) závěr o tom, zda jednatel byl pokynem valné hromady vázán (ve smyslu 

§ 194 odst. 4 věty první obch. zák.) či nikoli. Tento závěr je nezbytný pro posouzení odpovědnosti 

jednatele za škodu, kterou měl společnosti plněním pokynu valné hromady způsobit. Posouzení odpo-

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5258
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095&qid=1418665138321
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vědnosti jednatele za tvrzenou škodu tak nezávisí na vydání rozhodnutí v řízení podle § 131 odst. 1 

obch. zák. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82F17F8BAE2F9E0CC1257D4E0034C655?openDocument&Highlight=0 

8. Nejvyšší správní soud ČR 

K zákazu vstupu dětí do provozovny 

Rozsudek č.j. čj. 4 As 1/2014 - 28- 56 ze dne 30.10.2014 

Obecný zákaz vstupu dětí do provozovny restaurace, který není založen na objektivních a rozumných 

důvodech a odůvodněn legitimním cílem, představujediskriminaci ve smyslu § 6 zákona č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele. Důvody, na jejichž základě lze přiměřeným a nezbytným způsobem ome-

zit vstup dětí do provozovny, mohou být např. její stavební řešení nebo povaha zde poskytovaných 

služeb; za ospravedlnitelný důvod pro zákaz vstupu dětí do restaurace ovšem nelze považovat provo-

zovatelem toliko v obecné rovině deklarované zaměření na určitý druh klientely. 

http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=64271 

Autoři: NNE, PBR, DPL, AON, EMR 
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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.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82F17F8BAE2F9E0CC1257D4E0034C655?openDocument&Highlight=0
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