
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté a vyhlášené právní předpisy ČR 

Pod číslem 205/2015 Sb. byla vyhlášena novela zákoníku práce, která přináší změny zejména v pro-

blematice týkající se dohody o provedení práce. 

Novela zákona o přestupcích č. 205/2015 Sb. zavádí centrální registr přestupků, jakož i zvýšení uklá-

daných pokut při opakovaném spáchání přestupku proti majetku, občanskému soužití a veřejnému po-

řádku. Zvyšuje se také sazba pokuty v blokovém řízení, přičemž může být uložena nově pokuta až do 

výše 5.000,- Kč, místo stávajících 1.000,- Kč. 

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

2. Připravované právní předpisy ČR 

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu (sněmovní tisk 571/0) má za cíl zvýšit informovanost 

emitentů akcií o akcionářské struktuře daného subjektu – jednotliví akcionáři, jejichž podíl v konkrétní 

společnosti s kapitalizací nad 500.000.000,- Kč by přesáhl jedno procento, by nově měli mít povinnost 

o této skutečnosti informovat emitenta i dozorující orgán, tedy ČNB.  

http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw 

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. 10.7. 18.9.   

LEGAL UPDATE 06-07-08/2015 

Hlavní témata: 

NS judikoval, že základní zásady NOZ nelze aplikovat způsobem, který by vedl 

k tomu, že původní právní úprava nebude ve vztazích vzniklých do 31.12.2013 respek-

tována 

 

Novela obchodného zákonníka – nová „jednoduchá spoločnosť na akcie“? 

 

 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=376
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=376
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw
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 

304/0 
Novela z. o tresní odpovědnosti 

právnických osob 
3.9. 5.11. OR    

376/0 Novela z. - zákoník práce 17.12. 11.2. 27.5. 19.6. 15.7. 4.8. 

417/0 Novela z. o spotřebních daních 25.2. 11.3. 28.4. 20.5. 16.6. 14.6. 

445/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU 31.3. 27.5. 16.9.    

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

3. Pripravované právne predpisy v SR  

Vládny návrh novely Obchodného zákonníka 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5663 

Dňa 28.8.2015 bol NRSR doručený vládny návrh novely Obchodného zákonníka, ktorého cieľom je 

predovšetkým vytvorenie novej formy obchodnej spoločnosti. Jednoduchá spoločnosť na akcie („j.s.a.“), 

ako kombinácia s.r.o. a a.s., by mala ponúknuť komplexné riešenie pre rizikové investovanie do 

obchodných spoločností a zároveň umožniť flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, vstupu 

investora do spoločnosti a v neposlednom rade jeho výstupu z nej. Akcie j.s.a. budú môcť byť vydané 

iba v podobe zaknihovaného cenného papiera. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 

od 01.01.2017. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2fprehlad%2fpredlozene  

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

Zbi 
1767 Novela zákona o ochrane spotrebi-

teľa a zákona o priestupkoch 

28.8.2015     

1759 Novela zákona o tepelnej energetike 

a zákona o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne od-

pady a drobné stavebné odpady 

28.8.2015     

1744 Zákon o ochrane subdodávateľov pri 

verejnom obstarávaní, o zavedení 

elektronickej fakturácie vo verejnom 

obstarávaní 

27.8.2015     

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5663
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2fprehlad%2fpredlozene
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1731 Nový zákon o verejnom obstarávaní 28.8.2015     

1725 Zákon o štátnom audite a novela zá-

kona o účtovníctve 

28.8.2015     

1716 Zákon o alternatívnom riešení spotre-

biteľských sporov 

28.8.2015     

1715 Zákon o trestnoprávnej zodpoved-

nosti právnických osôb 

28.8.2015     

1709 Zákon o automatickej výmene infor-

mácií o finančných účtoch na účely 

správy daní 

28.8.2015     

1708 Zákon o cezhraničnej spolupráci pri 

vysielaní  zamestnancov na výkon 

prác pri poskytovaní služieb 

28.8.2015     

1692 Opatrenia súvisiace s prijatím civil-

ných kódexov 

28.8.2015     

1682 Novela zákona o obnoviteľných zdro-

jov energie a vysoko účinnej kombi-

novanej výroby 

25.8.2015     

1643 Novela zákona o podmienkach pre-

daja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach a zákona. o živ-

nostenskom podnikaní 

29.7.2015     

1654 Novela exekučného poriadku 17.7.2015     

4. Prijaté právne predpisy v SR  

Novela zákona o cenných papieroch 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5366 

S účinnosťou od 01.07.2015 dochádza k zmenám v oblasti vydávania investičných certifikátov a posky-

tovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov. Zároveň sa touto novelou do obchodného 

zákonníka zaviedla povinnosť akciovej spoločnosti bez zbytočného odkladu odovzdať zoznam akcioná-

rov Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR. Ide o prvý krok v rámci širšej koncepcie úpravy 

režimu vedenia zoznamu akcionárov.  

Nový Autorský zákon 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5446 

Dňa 1.7.2015 schválila NRSR nový Autorský zákon, ktorý predovšetkým preberá štandardy ochrany 

práv z EÚ. Cieľom nového Autorského zákona je na jednej strane prispieť k efektívnejšiemu výkonu 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5366
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5446
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autorských práv a na strane druhej rozvíjať vedu, výskum, vzdelanie a kultúru. Nový Autorský zákon 

zároveň prináša zásadnú zmenu aj pri využívaní chránených obsahov alebo autorských diel na základe 

výnimiek a obmedzení autorského práva. Nový autorský zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2016. 

5. Právní předpisy EU 

Dne 5. června 2015 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové předpisy AML (proti praní špinavých 

peněz), jednalo se o směrnici EP a Rady (EU) č. 2015/849 o předcházení využívání finančního sys-

tému k praní peněz a financování terorismu a nařízení EP a Rady (EU) č. 2015/847 o informacích 

doprovázejících převody peněžních prostředků. Oba předpisy mají navazovat na již existující právní 

úpravu dané oblasti a tuto prohloubit a zdokonalit, např. i důvodu zabránění potenciálního financování 

teroristických organizací.   

Vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/848 o insolvenčním řízení 

s mezinárodním přesahem, které s účinností od 27.6.2017 nahradí původní nařízení účinné od roku 

2002.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&qid=1443527803374&from=CS  

6. Protimonopolný úrad SR 

 

http://www.antimon.gov.sk/pmu-ulozil-255-mil-pokutu-za-kartelovu-dohodu-pri-vystavbe-zdravotnickeho-zariadenia/   

 

Protimonopolný úrad uložil pokutu za kartelovú dohodu trom podnikateľom a to vo výške 2,55 mil. EUR. 

Predmetom kartelovej dohody bola koordinácia postupu podnikateľov vo verejnom obstarávaní pri vý-

stavbe zdravotníckeho zariadenia v Košickom kraji. Zákazka bola spolufinancovaná z fondov Európskej 

únie v rámci Operačného programu zdravotníctvo.  

7. Nejvyšší soud 

Odmítnutí návrhu po vydání elektronického platebního rozkazu není možné 

Z Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 2929/2014, ze dne 7. 5. 2015 

Pokud byl jednou vydán elektronický platební rozkaz, soud již musel nutně dospět k závěru, že návrh 

splňuje zákonné náležitosti. Byl-li vydaný elektronický platební rozkaz zrušen z toho důvodu, že se jej 

nepodařilo řádně doručit straně žalované, není již postup dle ustanovení § 174a odst. 4 o. s. ř. možný. 

(Dle uvedeného ustanovení návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který neobsahuje 

všechny zákonem stanovené náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu 

usnesením odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení.) Pokud by soudy i za 

takových okolností § 174a odst. 4 aplikovaly, zasáhly by do práva na spravedlivý proces navrhovatele, 

neboť tento již nutně musel být přesvědčen, že návrh na vydání elektronického platebního rozkazu je 

projednatelný a obsahuje všechny zákonné náležitosti. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F9FB30B2C7FAAC5AC1257EC4003BFDC6?openDocument&Highlight=0  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&qid=1443527803374&from=CS
http://www.antimon.gov.sk/pmu-ulozil-255-mil-pokutu-za-kartelovu-dohodu-pri-vystavbe-zdravotnickeho-zariadenia/
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F9FB30B2C7FAAC5AC1257EC4003BFDC6?openDocument&Highlight=0
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Aplikace §§ 1 až 14 NOZ na právní vztahy vzniklé do 31.12.2013 

Z Rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3612/2014, ze dne 16. 6. 2015 

Zpětná působnost (retroaktivita) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyjádřená v ustanoveních § 

3028 až 3079 NOZ, spočívá na principech nepravé retroaktivity. Znamená to mimo jiné, že vznik práv-

ních vztahů (poměrů) a práva a povinnosti z nich vzniklé v době do 31.12.2013 se i v době od 1.1.2014 

řídí dosavadní právní úpravou a že v tomto smyslu je třeba používat rovněž ustanovení § 3030 NOZ, 

neboť žádné z ustanovení § 1 až 14 NOZ - i když nepochybně (také) vyjadřují základní zásady soukro-

mého práva, které byly vlastní českému právnímu řádu rovněž podle (do 31.12.2013 účinných) "dosa-

vadních právních předpisů" - není přípustné aplikovat způsobem, který by vedl k tomu, že "dosavadní 

právní úprava" nebude v právních vztazích vzniklých v době do 31.12.2013 náležitě respektována (tedy 

že zejména nebude buď používána vůbec, nebo že bude vykládána odlišně, v rozporu s ustálenou 

judikaturou); ustanovení § 3030 NOZ (stanovící, že i na práva a povinnosti, která se posuzují podle 

právních předpisů účinných před 1.1.2014, se použijí ustanovení části první hlavy I NOZ, nelze vykládat 

tak, že by způsobovalo (umožňovalo) pravou zpětnou účinnost ustanovení § 1 až 14 NOZ na dříve (do 

31.12.2013) vzniklé právní vztahy (poměry). 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/26177F3F6F4190E8C1257E9F0025D45B?openDocument&Highlight=0 

Vklad do katastru nemovitostí – nepřesné označení nemovitosti nemusí znamenat vadu návrhu 

Z Rozsudku Nejvyššího soudu ČR  sp.zn. 30 Cdo 3107/2014, ze dne 17.6.2015 

Pokud převáděná nemovitost není ve smlouvě označena v souladu s požadavky podle katastrálního 

zákona, nemusí tato okolnost vždy představovat vadu v identifikaci předmětu právního úkonu, jež by 

(bez dalšího) způsobovala jeho neplatnost. U nedostatků v označení předmětu právního úkonu je totiž 

nutno pečlivě rozlišovat, zda takové nedostatky zakládají vadu směřující k neurčitosti nebo nesrozumi-

telnosti právního úkonu či nikoliv; o tzv. podstatnou vadu jdoucí na vrub platnosti právního úkonu by se 

nemělo jednat v těch skutkových okolnostech, jestliže by správné označení předmětu učiněného práv-

ního úkonu bylo seznatelné podle dalších identifikačních znaků nebo i z celého obsahu právního úkonu 

jeho výkladem (§ 35 odst. 2 obč. zák.), popř. objasněním skutkových okolností, za nichž byl právní úkon 

učiněn, aniž by tím došlo k odklonu od toho, co bylo vyjádřeno navenek v písemné formě. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4D130A322C725AAFC1257EA40030B04F?openDocument&Highlight=0  

 

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/26177F3F6F4190E8C1257E9F0025D45B?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4D130A322C725AAFC1257EA40030B04F?openDocument&Highlight=0


 

 

 

 
 

 

LEGAL UPDATE 06-07-08/2015 

 

 

Přihláška pohledávky do insolvence zástupcem věřitele bez předložení plné moci – zástupce 

musí být vyzván k nápravě 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 26/2013, ze dne 28.5.2015 

Nejvyšší soud  České republiky judikoval: 

Je-li přihláška pohledávky do insolvenčního řízení podepsána pouze tvrzeným zástupcem věřitele na 

základě procesní plné moci, která nebyla doložena, jde o odstranitelný nedostatek podmínky řízení, k 

jehož nápravě (předložení procesní plné moci) musí být tvrzený zástupce vyzván; nebude-li ani tak 

zjednána náprava, musí být řízení o přihlášce pohledávky zastaveno dle § 104 odst. 2 o. s. ř. K případ-

nému odstranění vad přihlášky lze přikročit až po zhojení nedostatku podmínky řízení. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0D66E8AA19367FEDC1257E7E00304098?openDocument&Highlight=0  

Přednostní uspokojení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení se váže pouze k předmětu za-

jištění 

Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 NSČR 4/2013, ze dne 29.5.2015 

Nejvyšší soud České republiky judikoval: 

Zajištěný věřitel má právo, aby byl v insolvenčním řízení při splnění stanovených předpokladů uspokojen 

z výtěžku zpeněžení zajištění, přičemž předmět zajištění tvoří do jisté míry oddělenou majetkovou pod-

statu, z níž nemohou být (před plným uspokojením nároků zajištěného věřitele) uspokojeni jiní věřitelé 

dlužníka. Toto právo zajištěného věřitele se však váže pouze k předmětu zajištění. Nastane-li situace, 

že se výtěžek zpeněžení v době, kdy má být rozhodnuto o jeho vydání zajištěnému věřiteli, již v majet-

kové podstatě nenachází, nemá zajištěný věřitel právo na oddělené uspokojení své zajištěné pohle-

dávky z jiného majetku dlužníka. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8B918F5B4E0AD178C1257E7E0030CFCC?openDocument&Highlight=0  

 

Autoři: PBR, SHA, AON, EMR 

 

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0D66E8AA19367FEDC1257E7E00304098?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8B918F5B4E0AD178C1257E7E0030CFCC?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

