
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Omezení plateb v hotovosti 

S účinností k 1.12.2014 vstoupil v platnost zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finanč-

ního trhu, mimo jiné i zákon o omezení plateb v hotovosti. Novela zákona o omezení plateb 

v hotovosti reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č. j. 1 Afs 91/2010-45, které působnost 

zákona o omezení plateb v hotovosti vztáhnulo pouze na platby, kterými se uhrazuje závazek. Nové 

znění zákona výslovně řadí mezi platby jakékoli předání nebo převedení peněžních prostředků posky-

tovatelem platby příjemci platby kromě výslovně uvedených výjimek, jejichž výčet se rozšiřuje. Navíc 

dochází ke snížení limitu, od kterého je poskytovatel platby povinen provést platbu bezhotovostně, ze 

stávajících 350 000 Kč na 270 000 Kč. Novinkou je i zrcadlová povinnost pro příjemce platby, jejíž 

výše překračuje limit, tuto platbu nepřijmout. 

Omezení výdajových paušálů OSVČ 

Dne 31.12.2014 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů. Jedním z cílů rozsáhlé nove-

lizace je regulace výše odpočtů OSVĆ. Odpočet výdajovým paušálem pro OSVČ se omezuje u čin-

ností spadajících do paušálů ve výši 60 % na absolutní výši 1 200 000 Kč a obdobně u činností spa-

dajících do paušálů ve výši 80 % na absolutní výši 1 600 000 Kč. 

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

2. Připravované právní předpisy ČR 

Konec důchodového spoření 

Dne 22. 12. 2014 vláda schválila návrh novely zákona o důchodovém spoření, kterým navrhuje 

zrušit další vstup nových účastníků do druhého důchodového pilíře. Podle vlády má v budoucnu dojít k 
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ukončení celého systému důchodového spoření, tedy zrušení důchodových fondů a vypořádání ulo-

žených prostředků. 

Věci vyloučené z výkonu rozhodnutí 

Dne 12. 12. 2014 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely občanského 

soudního řádu, který upravuje kazuistický výčet věcí nepodléhajících exekuci. Nově se mezi věcmi 

vyloučenými z výkonu rozhodnutí výslovně uvádějí studijní a náboženská literatura a věci, jejichž cena 

zcela zjevně nepřesahuje částku 1 000 Kč. Návrh dále definuje obvyklé vybavení domácnosti. 

3. Přehled připravovaných právních předpisů ČR 

č

P

S

P 

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

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

180/0 Novela z. o pozemních komunikacích 17.4.      

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.    10.10.  

351/0 Novela energetického zákona 24.10. 4.11.     

181/0 Novela z. - občanský soudní řád 29.5. 12.12.     

382/0 Novela z. o důchodovém spoření 7.1. 21.1.     

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

4. Pripravované právne predpisy v SR 

Novela zákona o investičnej pomoci  

Dňa 9.1.2015 bol NR SR doručený návrh novely zákona o investičnej pomoci, kterého cieľom je za-

bezpečiť poskytovanie investičnej pomoci v súlade s nariadením Komisie o vyhlásení určitých kate-

górií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom. Návrh zákona, ktorý  má nadobudnúť účinnosť dňa 

1.4.2015 má predovšetkým zefektívniť celý proces schvaľovania investičnej pomoci. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5303 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=181
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=181
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=42
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5303
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Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku 

Dňa 19.12.2014 bol NR SR doručený návrh troch samostatných kódexov, ktoré majú nahradiť súčas-

ný Občiansky súdny poriadok. Nový civilný sporový poriadok, civilný nesporový poriadok a správny 

súdny poriadok by mali nadobudnúť účinnosť od 1.7.2016. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5281 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280 

5. Prijaté právne predpisy v SR  

http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184 

6. ÚOHS 

Za zneužívající jednání skupiny RWE, uložena nová sankce téměř 40 milionů Kč 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal 23. prosince 2014 opakované rozhodnutí v případu 

zneužití dominantního postavení společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. (dříve RWE Transgas, 

a.s. - dále jen RWE) z roku 2006. Společnosti RWE byla uložena pokuta ve výši 39 778 000 Kč, roz-

hodnutí není dosud pravomocné. 

Zneužití dominantního postavení se RWE měla dopustit v období od 5.11.2004 do 10.8.2006 když 

neumožnila provozovatelům regionálních distribučních soustav, jež nepatřily do skupiny RWE, uzavřít 

takové smlouvy o koupi a prodeji zemního plynu, které by jim umožnily účinně konkurovat regionálním 

distributorům náležejícím do holding RWE. Původním rozhodnutím v této věci z roku 2006 byla ulože-

na sankce ve výši 240 milionů korun. Následně přezkoumali toto rozhodnutí správní soudy, které zru-

šily rozhodnutí v části týkající se dodávek do bilančních zón. Podle názoru soudů nebylo dostatečně 

prokázáno, že by konkurenční provozovatelé regionálních distribučních soustav (společnosti Pražská 

plynárenská, a.s., a Jihočeská plynárenská a.s.) skutečně požadovali změnu příslušných smluvních 

ustanovení, sankce byla tedy příslušně snížena. 

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1922-uohs-se-znovu-zabyval-zneuzivacim-jednanim-skupiny-rwe-nova-sankce-je-temer-40-

milionu-kc.html 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doručenia 1. 2. 3. Vyšlo v Z.z. 

1186 Novela Občianskeho súdneho poriadku 26.9.2014 21.10.2014 27.11.2014 27.11.2014 03.12.2014 

1210 Novela zákona o pozemkových úpravách, 

pozemkových úradoch, pozemkovom 

fonde a o pozemkových spoločenstvách 

25.9.2014 14.10.2014 27.11.2014 27.11.2014 19.12.2014 

1211 Novela  zákona o obchodovaní s emis-

nými kvótami  

26.9.2014 14.10.2014 2.12.2014 2.12.2014 30.12.2014 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5281
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280
http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1922-uohs-se-znovu-zabyval-zneuzivacim-jednanim-skupiny-rwe-nova-sankce-je-temer-40-milionu-kc.html
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1922-uohs-se-znovu-zabyval-zneuzivacim-jednanim-skupiny-rwe-nova-sankce-je-temer-40-milionu-kc.html
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5175
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5175
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7. Protimonopolný úrad SR 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 13.01.2015 koncentráciu 

spočívajúcu  v zmene výlučnej kontroly nad  podnikateľom Poisťovňa Poštovej banky, a. s., Bratislava 

na priamu spoločnú kontrolu podnikateľov Poštová banka, a.s., Bratislava  a Slovenská pošta, a.s., 

Banská Bystrica  nad týmto podnikateľom. 

http://www.antimon.gov.sk/koncentracie-pmu-sr-schvalil-koncentraciu-postovej-banky-slovenskej-posty-a-poistovne-postovej-banky/ 

8. Právní předpisy EU 

Dne 25.12.2014 nabyla účinku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 

26.11.2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v 

případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži, kterou 

mají členské státy povinnost provést do dne 27.12.2016. Tato směrnice stanoví určitá pravidla 

nezbytná k zajištění toho, aby všechny osoby, kterým byla způsobena škoda porušením právních 

předpisů o hospodářské soutěži ze strany podniku nebo sdružení podniků, mohly účinně uplatnit 

právo požadovat na takovém podniku nebo sdružení náhradu této škody v plné výši. Směrnice např. 

za tímto účelem žádá, aby členské státy zajistily společnou a nerozdílnou odpovědnost podniků, které 

společně porušily právní předpisy o hospodářské soutěži, za škodu způsobenou tímto porušením 

právních předpisů o hospodářské soutěži, a to tak, že každý z těchto podniků je povinen nahradit 

škodu v plné výši a poškozená strana má právo požadovat odškodnění v plné výši od kteréhokoli z 

těchto podniků, dokud není plně odškodněna. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1422889472319&uri=CELEX:32014L0104 

9. Soudní dvůr EU 

Dne 22.1.2015 rozhodl Soudní dvůr EU ve věci C-419/13 o předběžné otázce tak, že článek 4 

odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22.5.2001 (o harmonizaci 

určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti) je nutno 

vykládat v tom smyslu, že pravidlo vyčerpání práva na rozšiřování se neuplatní v situaci, kdy 

reprodukce chráněného díla poté, co byla se svolením nositele autorského práva uvedena na trh 

v Evropské unii, doznala takového nahrazení nosiče, jako je přenos této reprodukce otištěné na 

papírovém plakátě na plátno, a v této nové formě je znovu uvedena na trh. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161609&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=448307 

10. Nejvyšší soud 

K formě plné moci k založení spol. s ručením omezeným jediným zakladatelem 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, ze dne 27. 11. 2014 

Nejvyšší soud v rámci sjednocování rozhodovací praxe soudů podal výklad § 441 odst. 2 nového 

http://www.antimon.gov.sk/koncentracie-pmu-sr-schvalil-koncentraciu-postovej-banky-slovenskej-posty-a-poistovne-postovej-banky/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1422889472319&uri=CELEX:32014L0104
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161609&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=448307
http://profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=10&id_article=258095&csum=64922f77
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občanského zákoníku, týkající se formy plných mocí. Nejvyšší soud judikoval, že ustanovení § 6 odst. 

1 ZOK je – jde-li o požadavek formy plné moci k založení společnosti s ručením omezeným – 

ustanovením zvláštním, které se uplatní přednostně před § 441 odst. 2 in fine o.z. Postačí tudíž, aby 

plná moc k přijetí zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným byla udělena v 

písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zakladatele), a to bez ohledu na to, že 

zakladatelská listina musí být sepsána ve formě notářského zápisu o právním jednání. To samozřejmě 

zmocniteli nebrání, aby plnou moc udělil ve formě notářského zápisu o právním jednání. 

Není-li plná moc k založení společnosti s ručením omezeným udělena v písemné formě nebo není-li 

podpis zmocnitele úředně ověřen, je neplatným právním jednáním; soud k této neplatnosti přihlédne i 

bez návrhu. 

Dále dle Nejvyšší soud judikoval, že obecně platí, že není-li pochyb o totožnosti zmocnitele, tj. je-li 

zcela zjevné, kdo udělil plnou moc, není plná moc neplatná jen proto, že nebyla udělena ve formě 

notářského zápisu, a to přesto, že byla udělena k právnímu jednání, které musí být podle zákona 

učiněno ve formě notářského zápisu (důsledky případné neurčitosti či nesrozumitelnosti obsahu plné 

moci řeší ustanovení § 553 o.z.). 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/03B05DAF303050B5C1257DB600364BE8?openDocument&Highlight=0, 

Zkušební doba při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3046/2013, ze dne 24. 9. 2014 

Nejvyšší soud se v uvedeném judikátu vyjádřil k praxi rozvázání a následném uzavření pracovního 

poměru při převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli. K přechodu práv a povinností 

v těchto případech podle ustanovení § 338 odst. 2 zák. práce dochází bez nutnosti rozvázání 

pracovního poměru zaměstnance s dosavadním zaměstnavatelem a uzavření nové pracovní smlouvy 

s přejímajícím zaměstnavatelem, možný je nicméně i výše uvedený postup. V takovém případě 

pracovní poměr mezi zaměstnancem a dosavadním zaměstnavatelem skončí sjednaným dnem a k 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele, mezi nímž a 

zaměstnancem vznikne nový pracovní poměr, nedojde. V pracovní smlouvě uzavřené mezi 

zaměstnancem a přejímajícím zaměstnavatelem mohou být nově (nezávisle na pracovní smlouvě 

mezi zaměstnancem a dosavadním zaměstnavatelem) sjednány podmínky pracovního poměru, a tedy 

i zkušební doba.  

Pokud by ovšem účelem rozvázání a následné uzavření nového pracovního poměru s přejímajícím 

zaměstnavatelem bylo vyhnout se přechodu práv a povinností, aby přejímající zaměstnavatel mohl 

následně zrušit pracovní poměr ve zkušební době (kterou by při „automatickém“ přechodu práv a po-

vinností nebylo možné sjednat), bylo by ujednání o zkušební době neplatné, neboť by se za těchto 

okolností příčilo dobrým mravům (§ 18 zák. práce a § 39 obč. zák.). 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7AB2E7735B43C30DC1257D880063EAB2?openDocument&Highlight=0, 

Autoři: NNE, PBR, DPL, AON, EMR 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/03B05DAF303050B5C1257DB600364BE8?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7AB2E7735B43C30DC1257D880063EAB2?openDocument&Highlight=0
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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

