
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté a vyhlášené právní předpisy ČR 

Dne 17.4.2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon, přijatý v souvislosti s účinnou rekodifikací sou-

kromého práva, který novelizuje hned celou řadu právních předpisů. Jednou ze změn je, že zákon 

umožňuje tzv. předregistraci obchodní firmy (tj. firma bude zapsána ještě před zapsáním samotné 

obchodní korporace) a navrhuje se, aby návrh na tzv. předregistraci byl zpoplatněn ve výši 1 000 Kč. 

Novela počítá s účinností k 1.1.2016.  

Dne 5.6.2015 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela energetického zákona (131/2015 Sb.). Nove-

la upravuje zákon tak, aby tento odpovídal směrnici Evropského parlamentu 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 inspek-

ce do působnosti Energetického regulačního úřadu, čímž dojde k rozšíření jeho regulační moci nad 

subjekty, které spadají do působnosti zákona o podporovaných zdrojích energie. 

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

2. Připravované právní předpisy ČR 

Dne 27.5.2015 proběhlo první čtení novely zákona o ochraně spotřebitele, který zavádí systém 

mimosoudního řešení sporů – konciliaci – která urychlí a zjednoduší urovnávání sporů mezi spotřebi-

teli a prodejci či výrobci. Rozšiřuje též kompetence České obchodní inspekce v boji proti nekalým 

prodejním praktikám. Návrh rozšiřuje systém mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, který již 

dílčím způsobem funguje například v oblasti financí, telekomunikací či energetiky.  

Do prvního čtení míří návrh zákona, kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani 

z nabytí nemovitých věcí, který by rušil tuto daň bez náhrady. Vláda k tomuto návrhu skupiny po-

slanců vydala nesouhlasné stanovisko neboť jde dle jejího názoru o neopodstatněný a nekoncepční 
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Hlavní témata: 

Vláda schválila návrh novely zákona o poštovních službách o kompenzaci 

čistých nákladů ČP 
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zásah do českého daňového systému. 

Na schválení v senátu čeká novela zákona o spotřebních daních. Hlavní důvod navrhované úpravy 

je změna v daňovém zvýhodnění biopaliv - pokračování daňového zvýhodnění vysokoprocentních a 

čistých biopaliv. 

Ve druhém čtení je dále návrh novely zákoníku práce, který má za cíl zavést zákonnou úpravu zru-

šení závazku z dohody o provedení práce, (dle nynější úpravy možno sjednat jedině smluvně výslov-

ným ujednáním). Zatímco způsoby zrušení dohody o pracovní činnosti byly zákoníkem práce vždy 

výslovně upraveny, a s ohledem na skutečnost, že i dohody o provedení práce jsou běžně sjednávány 

na dobu neurčitou, jeví se jako účelné upravit způsoby zrušení závazků z obou dohod shodně ve spo-

lečných ustanoveních o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Rovněž ve druhém čtení je nyní novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, jež při-

chází se změnou, že 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. Dále se navrhuje vyloučit institut účinné lítosti i u dalších korupčních trestních 

činů. 

Dne 25. 5. 2015 vláda schválila návrh novely zákona o poštovních službách. Cílem návrhu je zajiš-

tění dostatečné kompenzace čistých nákladů na poskytování základních služeb držiteli poštovní licen-

ce. Stávající model financování prostřednictvím kompenzačního fondu, do kterého přispívají přede-

vším sami provozovatelé poštovních služeb, má nahradit úhrada čistých nákladů ze státního rozpočtu. 

Stát prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu uhradí držiteli poštovní licence čisté náklady 

představující nespravedlivou finanční zátěž. Úhrada ze státního rozpočtu je omezena maximálním 

limitem na příslušné roky 2015 – 2017. 

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 17.12. 

180/0 Novela z. o pozemních komunikacích 17.4. VZ     

184/0 
Novela z. o daních z příjmů 

29.4. VZ     

304/0 
Novela z. o tresní odpovědnosti 

právnických osob 
3.9. 5.11. OR    

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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č

P

S

P 

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

343/0 
Smlouva o zamezní dvojího zdanění 

– ČR – Lichtenštejnské knížectví   
13.10. 22.10.     

351/0 Novela energetického zákona 24.10. 4.11. 11.3. 10.4. 13.5. 21.5. 

376/0 Novela z. - zákoník práce 17.12. 11.2. 27.5.    

417/0 Novela z. o spotřebních daních 25.2. 11.3. 28.4. 20.5.   

426/0 
N.z., kterým se ruší zák. opatření 

Senátu č. 340/2013 Sb. 
12.3.      

445/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU 31.3. 27.5.     

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

4. Prijaté právne predpisy v SR  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene   

 

 

 

ČPT 

 

Názov návrhu zákona 

Dátum doru-

čenia   

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Vyšlo 

v Z.Z 

1333 Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok 19.12.2014 28. 1. 2015 21. 5. 2015 21. 5. 2015  

1334 Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poria-

dok 

19.12.2014 28. 1. 2015 21. 5. 2015 21. 5. 2015  

1335 Vládny návrh zákona Správny súdny poriadok 19.12.2014 28. 1. 2015 21. 5. 2015 21. 5. 2015  

1401 Návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľno-

hospodárskeho pozemku 

10.2.2015 17.3.2015 14. 5. 2015 14. 5. 2015  

1416 Novela zákona o cenných papieroch a investič-

ných službách 

19.2.2015 17. 3. 2015 6. 5. 2015 6. 5. 2015  

1428 Novela zákona o účtovníctve 20.2.2015 17. 3. 2015 6. 5. 2015 6. 5. 2015  

1490 Novela obchodného zákonníka 14.4.2015 22. 4. 2015 23.4. 2015 23.4. 2015 29.4.2015 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
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5. Pripravované právne predpisy v SR 

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

Nový zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci  

Dňa 28.05.2015 bol NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorého cieľom je zriadenie registra práv-

nických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov. V tomto 

registri bude možné získať komplexné údaje o konkrétnom právnom subjekte z viacerých informač-

ných systémov verejnej správy. Nový zákon má nadobudnúť účinnosť dňa 1. októbra 2015. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=1579 

Novela Daňového poriadku 

Dňa 29.05.2015 bol NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok. Novela 

upravuje sankcie zohľadňujúce časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky 

dane. Novelou sa zavedie možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly 

v lehote 15 dní, dôsledkom čoho bude uloženie nižšej sankcie než v prípade vyrubenia dane správ-

com dane na základe výsledkov daňovej kontroly. Novela daňového poriadku má nadobudnúť účin-

nosť dňa 1. januára 2016. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5523 

6. Právní předpisy EU 

Rada EU schválila v únoru návrh nové směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní 

peněz a financování terorismu. Navrhovaná právní úprava nahradí stávající směrnici č. 2005/60/ES. 

K této směrnici se kladně vyjádřila Komise na konci dubna 2015 a tak bude nová směrnice velmi 

pravděpodobně vydána v následujících týdnech/měsících.  

Dle názoru Komise je hlavním cílem nové směrnice  

 posílit vnitřní trh zjednodušením přeshraničních operací, chráněním zájmů společnosti před 

trestnou činností a teroristickými činy, přispěním k finanční stabilitě prostřednictvím ochrany 

spolehlivého a řádného fungování finančního systému a jeho integrity a zabezpečením eko-

nomické prosperity Evropské unie prostřednictvím zajištění efektivního podnikatelského pro-

středí a  

 kde je to vhodné, sladit uvedenou směrnici s mezinárodními standardy pro boj proti praní pe-

něz a financování terorismu přijatými v únoru 2012 Finančním akčním výborem (FATF). 

Největší změnou oproti předchozímu režimu je pak zejména zřízení centrálního registru konečných 

vlastníků právnických osob a svěřeneckých fondů, zavedení o dost přísnější kontroly také ve vztahu k 

domácím politicky exponovaným osobám a sjednocení sankcí na unijní úrovni. Režim zavedený 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=1579
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5523
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směrnicí se nadále bude vztahovat i na obchodníky se zbožím přijímací platbu v hotovosti, hranice 

těchto plateb je ale snížena z 15 000 EUR nově již na 10 000 EUR. Pro účely Směrnice se za praní 

špinavých peněz bude nově považovat i využití výnosu z daňové trestné činnosti. 

7. Protimonopolný úrad SR 

 

S cieľom minimalizovať právnu neistotu z pohľadu podnikateľa v oblasti vertikálnych dohôd, a teda 

zvýšiť predvídateľnosť konania úradu pri posudzovaní takýchto prípadov, vydáva Protimonopolný úrad 

materiál k vertikálnym dohodám. Na základe nového dokumentu by mal podnikateľ získať predsta-

vu o tom, ako sú úradom vnímané jednotlivé formy vertikálnych dohôd, v čom vidí na jednej strane 

problém a čo na druhej strane nepovažuje za vážne ohrozenie súťaže. 

 

http://www.antimon.gov.sk/pohlad-protimonopolneho-uradu-sr-na-cielove-vertikalne-dohody/  

8. Nejvyšší soud 

Výklad korektivu dobrých mravů a §3 NOZ, aplikace na právnické osoby 

Rozsudek NS ČR č.j. 25 Cdo 3419/2014 ze dne 18.2.2015 

Podle ustálené soudní judikatury je institut dobrých mravů korektivem, který umožňuje soudu, aby 

nevyhověl žalobě, která je sice důvodná, avšak jsou tu jiné okolnosti, v jejichž světle by výkonem ta-

kového práva nastala výrazná nespravedlnost. Smyslem tohoto ustanovení je tedy zamezit výkonu 

práva, který sice odpovídá zákonu, avšak odporuje dobrým mravům, jež lze definovat jako souhrn 

společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, 

vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu no-

rem základních (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96, publiko-

vaný v časopise Soudní judikatura 8/1997 pod č. 62). Není vyloučeno, že po zvážení okolností přípa-

du i takový výkon práva, který odpovídá zákonu, může být shledán v rozporu s dobrými mravy, a že 

mu proto bude soudem odepřena právní ochrana. Přitom stačí, že výkon práva je (objektivně posuzo-

váno) v rozporu s dobrými mravy, aniž by bylo relevantní zavinění jednajícího, resp. vědomí si takové-

ho rozporu s dobrými mravy. V projednávané věci jde pak o posouzení, zda požadavek obchodní spo-

lečnosti na náhradu škody způsobené jí chodcem na vozidle, je v rozporu s dobrými mravy, jestliže její 

zaměstnanec, který vozidlo mimo rámec plnění služebních úkolů řídil, se po nehodě vůči poraněnému 

chodci dopustil úmyslného trestného činu, jímž ho jen shodou náhod nepřipravil o život. 

Především nelze souhlasit s dovolací námitkou, že korektiv výkonu práva v rozporu dobrými mravy 

podle § 3 odst. 1 obč. zák. nedopadá na podnikající právnické osoby, které podle dovolatelky na rozdíl 

od fyzických osob postrádají pojmově schopnost sebereflexe. Z dikce citovaného ustanovení je ovšem 

zřejmé, že svůj dopad nikterak neomezuje a že se tedy a priori nemá týkat jen fyzických osob. I když 

působení právnických osob v právních vztazích má určitá specifika, jednak za ně jednají vždy fyzické 

osoby, takže emoční či sebereflexní rovinu lze vysledovat, jednak je důležitý i výsledek tohoto jednání, 

tj. zda projevy vůle právnické osoby nevedou ke stavu, který je v rozporu s dobrými mravy. 
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http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/12A1C49EB005005DC1257E52003BAACB?openDocument&Hig

hlight=0  

Ke změně společenské smlouvy dle § 197 ZOK – vyjádření počtu jednatelů 

Rozsudek NS ČR č.j. 29 Cdo 5347/2014 ze dne 12.2.2015 

Nejvyšší soud dodává, že nesdílí názor odvolacího soudu, podle kterého je k doplnění určité základní 

číslovky vyjadřující počet jednatelů do společenské smlouvy nutná dohoda všech společníků ve formě 

notářského zápisu podle § 147 odst. 1 věty první ZOK či usnesení valné hromady o změně společen-

ské smlouvy osvědčené notářským zápisem podle § 147 odst. 1 věty druhé, § 171 odst. 1 písm. a) a § 

172 ZOK. Nelze totiž přehlížet, že údaj o počtu jednatelů byl ve společenské smlouvě povinně obsa-

žen, byť nikoliv nutně výslovně, i v režimu obchodního zákoníku. Požaduje-li nově zákon, aby počet 

jednatelů byl ve společenské smlouvě uveden výslovně (uvedením určité základní číslovky) v rámci 

náležitostí podle § 146 odst. 1 ZOK, činí tak proto, že náležitosti uvedené v § 146 odst. 2 ZOK (mezi 

něž patří i údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli) lze po vzniku společnosti a 

po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit (§ 146 odst. 3 ZOK).Lze mít proto za 

to, že - ve vztahu ke společnostem založeným před účinností zákona o obchodních korporacích - do-

šlo zavedením požadavku na vyjádření počtu jednatelů určitou základní číslovkou ke změně spole-

čenské smlouvy ex lege, účinností zákona o obchodních korporacích, a jednateli přísluší tuto změnu 

do textu společenské smlouvy promítnout v souladu s § 197 ZOK. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A7DF55863F40D787C1257E3D0045F64F?openDocument&Highl

ight=0  

Vložení autorského díla do základního kapitálu společnosti 

Rozsudek NS ČR sp. zn. 30 Cdo 2789/2013, ze dne 11. 2. 2015 

Vložení autorského díla do základního jmění (kapitálu) společnosti je možno podřadit pod pojem na-

kládání s dílem, resp. užití díla, k němuž je třeba souhlasu autora, resp. spoluautorů. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0EEB847AD8481830C1257E4C003B1

AB7?openDocument&Highlight=0  

Lékařský posudek jako podklad pro výpověď z pracovního poměru 

Rozsudek NS ČR  sp. zn. 21 Cdo 4118/2013, ze dne 15. 1. 2015 

Podle ustálené judikatury soudů je (platný) lékařský posudek, vydaný podle ustanovení § 77 zákona o 

péči o zdraví lidu, způsobilým předpokladem pro podání výpovědi z pracovního poměru podle ustano-

vení § 52 písm.e) zák. práce, jen jestliže v něm bylo výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím 

pochybnosti vyjádřeno, že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě 

způsobilost konat dále dosavadní práci. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/12A1C49EB005005DC1257E52003BAACB?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/12A1C49EB005005DC1257E52003BAACB?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A7DF55863F40D787C1257E3D0045F64F?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A7DF55863F40D787C1257E3D0045F64F?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0EEB847AD8481830C1257E4C003B1AB7?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0EEB847AD8481830C1257E4C003B1AB7?openDocument&Highlight=0
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Posuzovaný lékařský posudek činí závěr na jedné straně, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdra-

votní způsobilost k výkonu práce "DOP referent taxislužby - kontrola", za "podmínek uvedených v 

žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti", a na druhé straně, že zaměstnanec je zdravotně způsobi-

lý k této práci s podmínkou, kterou představuje "vyřazení z původního pracovního kolektivu". Takovýto 

lékařský posudek, který je vnitřně rozporný a nepřesvědčivý a jehož nejasnosti nebyly (do podání 

výpovědi z pracovního poměru) odstraněny, neobsahuje řádný posudkový závěr jako jednu ze svých 

náležitostí, a proto nemůže být způsobilým podkladem pro výpověď z pracovního poměru, která se na 

něj odvolávala. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AB9108D60FFE6FDDC1257DFC004B94D2?openDocument&Hig

hlight=0  

Ztráta výhody splátek dle notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti 

Usnesení NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2600/2014, ze dne 29. 7. 2014 

Zavázala-li se osoba povinná v dohodě účastníků podle ustanovení § 71b zákona č. 358/1992 Sb., o 

notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění účinném do 31. 12. 2012, že svůj dluh s příslušen-

stvím bude osobě oprávněné splácet v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše a splatnost byla 

určena, pod ztrátou výhody splátek, a ocitla-li se osoba povinná v prodlení s úhradou dohodnuté 

splátky v den její splatnosti, může se osoba oprávněná v době do splatnosti nejblíže příští splátky 

domáhat návrhem na nařízení exekuce uspokojení celého dluhu (pohledávky) s příslušenstvím, i když 

osoba povinná splátku, s níž byla v prodlení, po její splatnosti uhradila. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0E3BCC1D6BDEBC79C1257D4000344C56?openDocument&Hig

hlight=0  

9. Ústavní soud ČR  

Odůvodnění odmítnutí dovolání pro opožděnost 

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 2278/14, ze dne 8. 4. 2015 

Ústavně zaručenému právu na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svo-

bod) odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit a vypořádat se s argumen-

tačními tvrzeními uplatněnými účastníky řízení.  

Postup Nejvyššího soudu, který odmítnul dovolání pro opožděnost, aniž se v odůvodnění svého roz-

hodnutí jakkoli vypořádal s předchozím rozhodnutím soudu prvního stupně o neodmítnutí dovolání a s 

námitkami dovolatele, je v rozporu s principem spravedlivého procesu garantovaného čl. 36 odst. 1 

Listiny základních práv a svobod. 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=88202&pos=1&cnt=1&typ=result 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AB9108D60FFE6FDDC1257DFC004B94D2?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AB9108D60FFE6FDDC1257DFC004B94D2?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0E3BCC1D6BDEBC79C1257D4000344C56?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0E3BCC1D6BDEBC79C1257D4000344C56?openDocument&Highlight=0
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=88202&pos=1&cnt=1&typ=result
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10. Nejvyšší správní soud ČR  

Technické normy ve stavebnictví musí být poskytnuty bezplatně 

Rozsudek NSS ČE ze dne 28. května 2015, sp. zn. 1 As 162/2014 

V Nejvyšším správním soudem projednávané věci stěžovatel podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím žádal po Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví poskytnutí 

úplného znění technických norem ve stavebnictví, které mají být podle stavebního zákona bezplatně a 

veřejně přístupné. Úřad jeho žádost odmítl s tím, že rozšiřování a rozmnožování českých technických 

norem podléhá úplatě. Rozhodnutí úřadu potvrdilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, následnou žalo-

bu Městský soud v Praze zamítl. 

Nejvyšší správní soud přisvědčil argumentaci stěžovatele a rozsudek městského soudu zrušil. Zákon 

o technických požadavcích na výrobky sice dává Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví oprávnění vybírat za poskytnutí technických norem úplatu, nevylučuje však možnost 

žádat o jejich poskytnutí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle stavebního zákona 

musí být technické normy, které jsou podle tohoto zákona nebo jeho prováděcích vyhlášek závazné, 

zpřístupněny bezplatně a veřejně. Tomu podle soudu nebrání ani mezinárodní nebo unijní závazky 

České republiky. 

U ostatních technických norem, pro které právní předpis nestanoví bezplatný režim, lze i při jejich 

poskytování podle zákona o svobodném přístupu k informacím požadovat úhradu. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0162_1As__1400063_20150528164737_preveden

o.pdf  

 

NSS ČR  zrušil pokutu občanovi uloženou za umístění kamerového systému na domě za 

účelem ochrany vlastního majetku 

Rozsudek NS ČR ze dne 25. 2. 2015 sp.zn. 1 As 113/2012 

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v kauze třebíčského obča-

na Františka Ryneše. Ten byl pokutován Úřadem za to, že si na svůj dům nainstaloval kamerový sys-

tém, kterým snímal dění na ulici před domem.  

Ve věci již dříve rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie, který dne 11. 12. 2014 dovodil, že evropská 

směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je na věc pana Ry-

neše aplikovatelná. Z toho Nejvyšší správní soud dovodil, že se na kauzu pana Ryneše vztahuje i 

český zákon o ochraně osobních údajů, a neaplikuje se tedy výjimka, která mimo rozhodovací pravo-

moc Úřadu postavila zpracování osobních údajů výlučně pro osobní potřebu. 

Přesto Nejvyšší správní soud rozhodl, že pan Ryneš byl pokutován protizákonně a protiústavně. Až do 

konce roku 2014 totiž nebylo a nemohlo být lidem vůbec jasné, zda a kdy se vlastně na instalaci ka-

mery na rodinný dům za účelem ochrany majetku a zdraví majitele domu aplikuje zákon o ochraně 

osobních údajů, včetně oznamovací povinnosti vůči Úřadu. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0162_1As__1400063_20150528164737_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0162_1As__1400063_20150528164737_prevedeno.pdf
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Nejvyšší správní soud nesouhlasil ani s tím, že pan Ryneš porušil zákon o ochraně osobních údajů již 

jen tím, že kamerovým systémem, kterým se chránil proti opakovaným útokům vandalů, snímal i část 

protějšího domu včetně vchodu do domu. Soud zdůraznil, že kamerový systém byl nastaven efekti-

vně, snímal tu část veřejného prostranství, z níž vycházely útoky na dům stěžovatele. Vysvětlení pana 

Ryneše, proč kamera zabírala ulici i vchod do protějšího domu, je přitom naprosto logické: pokud by 

byla kamera „sklopena“ a zabírala například jen obvodovou zeď jeho domu, funkce kamery by se mí-

jela svým účinkem, neboť by potencionálního útočníka nikdy nezaznamenala.  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0113_1As__1200133_20150225164111_preveden

o.pdf  
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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. 
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