
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Byla přijata novela zákona o veřejných zakázkách, která přináší řadu drobnějších změn. Nově na-

příklad dle důvodové zprávy musí potřeba „dodatečných stavebních prací“ nebo „dodatečných slu-

žeb“ nastat v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  

Novela nově také ruší povinnosti zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, kdy by tento obdržel 

pouze jednu nabídku, nebo mu po posouzení všech podaných nabídek zbyla k hodnocení pouze jed-

na nabídka. Toto opatření má pomoci zvýšení rychlosti a efektivity zadávacích řízení, tak aby reálně 

ubylo administrativy a vypsané zakázky mohly být dříve realizovány.  

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

2. Připravované právní předpisy ČR 

Poslanecká sněmovna má definitivně rozhodnout o novele občanského soudního řádu, která 

zavádí změn při exekucích a výkonech rozhodnutí. Daná novela by měla mj. rozšířit a také zpřesnit 

seznam věcí, které by exekutor nemohl dlužníkovi zabavit, částečně omezí možnosti úhrady dluhů 

nuceným prodejem nemovitostí.  

Další chystanou novelou je novela Ústavy ČR. Novela navrhuje inkompatibilitu funkcí poslance a 

člena vlády, a to pomocí institutu tzv. klouzavého mandátu. V případě klouzavého mandátu danému 

poslanci, který bude členem vlády, jeho mandát nezaniká, avšak po dobu působení poslance ve vládě 

tento nebude moci svůj mandát nevykonávat a výkon mandátu tak „sklouzne“ na jeho náhradníka, 

který kandidoval na stejné kandidátní listině ve stejném volebním kraji, avšak se do poslanecké sně-

movny nedostal.  

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw 
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Hlavní témata: 

Novela zákona o veřejných zakázkách 

 

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch na Slovensku 

 

Připravuje se novela Ústavy - klouzavý mandát pro poslance 
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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    

180/0 Novela z. o pozemních komunikacích 17.4.      

304/0 
Novela z. o tresní odpovědnosti 

právnických osob 
3.9. 5.11.     

351/0 Novela energetického zákona 24.10. 4.11. 10.3. 10.4   

300/0 
Novela zákona o veřejných 

zakázkách 
3.9. 1.10. 2.12. 

12.12. 
10.2. OHPS 

14.1. 24.2. 

420/0 Novela ústavy ČR 27.2.      

421/0 Novela jednacího řádu PS 27.2.      

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

hlasování PS 

4. Prijaté právne predpisy v SR  

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch   

Dňa 31.10.2014 bol NR SR doručený návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré majú  

prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. 

Touto novelou sa zaviedol nový povoľovací proces pre veriteľov a zároveň sa zaviedla povinnosť na-

hliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa 

splácať spotrebiteľský úver. Novela zákona o spotrebiteľských úveroch nadobudla účinnost dňa 

1.4.2015. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5226  

 

 

Zákon o odpadoch  

Dňa 7.1.2015 bol NR SR doručený vládny návrh zákona o odpadoch, kterého cieľom je úprava exis-

tujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenie štandardných pod-

mienok pre uskutočňovanie zmien v prostredí, umožňujúcich rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom 

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
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5226
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hospodárstve a súčasne vytvorenie podmienok pre právnu istotu, porovnateľnú s podmienkami 

v ostatných členských štátoch Európskej únie. Zákon nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2016. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5293  

5. Pripravované právne predpisy v SR  

http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene 

6. Protimonopolný úrad SR 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky pripravuje tretí ročník medzinárodnej konferencie „Aktuálne 

trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve“, ktorá sa uskutoční dňa 13. mája 2015 na pôde 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencie by mala prispieť k zlepšeniu 

povedomia o význame súťažného práva a jeho konceptoch v kontexte európskej praxe.  

 

http://www.antimon.gov.sk/pripravovana-konferencia-aktualne-trendy-v-slovenskom-a-europskom-sutaznom-prave/  

7. Nejvyšší soud ČR 

Konkurenční doložka – význam nabytí či nenabytí informací 

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 506/2013 ze dne 07.01.2015 

Okolnost, zda zaměstnanec po uzavření konkurenční doložky opravdu nabude informace, poznatky, 

znalosti pracovních a technologických postupů, jejichž využití po skončení pracovního poměru by 

mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost, nebo zda oproti očekávání (jak to v 

posuzované věci tvrdí žalovaná) tyto informace nenabude, není z hlediska platnosti sjednané dohody, 

jejíž platnost se posuzuje ke dni, kdy byla uzavřena, významná. 

 

ČPT 

 

Názov návrhu zákona 

Dátum 

doručenia   

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Vyšlo v Z.Z 

1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných prie-

myselných havárií 

20.2.2015 12.3.2015    

1423 Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci 

20.2.2015 11.3.2015    

1428 Novela  zákona o účtovníctve 20.2.2015 11.3.2015    

1437 Návrh zákona o ochrane subdodávateľov pri verej-

nom obstarávaní 

20.2.2015 24.3.2015    

1439 Novela obchodného zákonníka 19.2.2015 25.3.2015    

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5293
http://www.antimon.gov.sk/pripravovana-konferencia-aktualne-trendy-v-slovenskom-a-europskom-sutaznom-prave/
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5175
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http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B721915D76578855C1257DEE004B961F?openDocument&Highlight=0,  

8. Ústavní soud 

K uložení povinnosti oprávněnému uhradit náklady exekuce v případě zastavení exekuce pro 

nemajetnost povinného  

Nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 928/14 ze dne 27. 1. 2015 

Nelze-li oprávněnému přičítat zavinění, že exekuce byla zastavena, nelze oprávněnému povinnost k 

náhradě nákladů exekuce uložit a osobou povinnou k jejich náhradě exekutorovi může být jen povinný. 

Návrh na zastavení exekuce podala sama oprávněná a byť odkázala na důvod zastavení exekuce 

uvedený v § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř., tj. nemajetnost povinného. Přestože  soudní exekutor nepro-

kázal procesní zavinění oprávněné na zastavení exekuce, uložil jí povinnost k náhradě nákladů exe-

kuce. 

V obecné rovině pak Ústavní soud v nálezech sp. zn. IV. ÚS 1903/07 (N 12/48 SbNU 127) a sp. zn. 

IV. ÚS 2888/07 (N 84/49 SbNU 205) zformuloval zásadu, dle níž jen v situaci, kdy k objektivní skutko-

vé okolnosti zastavení exekuce z důvodů nedostatku majetku povinného přistoupí i konkretizované 

okolnosti subjektivní povahy (procesní zavinění oprávněného), může být uložena povinnost náhrady 

nákladů řízení oprávněnému - procesní zavinění oprávněného nelze bez dalšího založit pouze na jeho 

dispozičním úkonu - návrhu na nařízení exekuce.  

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=87075&pos=1&cnt=1&typ=result  

9. Nejvyšší správní soud ČR 

K solárním odvodům a ke směrnici 2009/28/ES 

Rozsudek č.j. 7 Afs 264/2014 – 35 ze dne 19.2.2015 

Směrnice 2009/28/ES neobsahuje žádná ustanovení, na jejichž základě by bylo možné dovodit právo 

stěžovatele na stabilitu výkupních cen za dodávky elektřiny do distribuční sítě, potažmo tedy zákaz 

aplikovat českou právní úpravu týkající se solárních odvodů na všechny výrobce elektřiny ze sluneč-

ního záření. Normy obsažené ve směrnici 2009/28/ES nemají přímý účinek a stěžovatel tudíž není 

oprávněn dovolávat se v řízení před vnitrostátním soudem této směrnice. Nejvyšší správní soud do-

spěl k závěru, že právní úprava solárního odvodu tak, jak byla vyložena Ústavním soudem, není v 

rozporu se smyslem a účelem směrnice 2009/28/ES (viz nález ze dne 15. 5. 2012,sp. zn. Pl. ÚS 

17/11). 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0264_7Afs_1400035_20150303134140_prevedeno.pdf  

Autoři: SHA, PBR, LHU, EMR 

 

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B721915D76578855C1257DEE004B961F?openDocument&Highlight=0
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=87075&pos=1&cnt=1&typ=result
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0264_7Afs_1400035_20150303134140_prevedeno.pdf
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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

