
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté a vyhlášené právní předpisy ČR 

Novela zákona o ochraně spotřebitele 

Dne 28. 12. 2015 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem zákona je 

zabránit nekalým obchodním praktikám, klamavému jednání, agresivním obchodním praktikám a 

zneužití silnější pozice prodávajícího vůči spotřebiteli způsobem, který významně omezuje jeho 

schopnost učinit informované rozhodnutí. 

Novela dále s účinností od 1. 2. 2016 zavádí institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

který má být rychlejší a levnější variantou řešení sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv. 

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů bude věcně příslušný správní úřad (ERÚ, 

ČTÚ), v ostatních věcech Česká obchodní inspekce. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=445&CT1=0 

Zákon o registru smluv 

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv ( „zákon o registru smluv“) byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2015 Sb. a účinný 

bude od 1.7.2016. Cílem zákona je zvýšit efektivitu kontrolních mechanismů při nakládání s majetkem 

státu, krajů, obcí a dalších subjektů. Zákonem o registru smluv se zřizuje Registr smluv jako veřejně 

přístupný seznam povinně uveřejňovaných smluv, objednávek a faktur, který bude spravován 

Ministerstvem vnitra a bude umožněn bezplatný dálkový přístup. Zadavatel nebo smluvní strana 

smlouvy bude mít povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv nejpozději do 30 dnů od 

uzavření smlouvy, přičemž do uveřejnění smlouva nebude účinná.  

Povinnost se vztahuje pouze na soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo 

návratné finanční výpomoci, jejíž stranou jsou subjekty vymezené v §2 odst. 1 zákona (ČR, územní 

samosprávné celky, státní příspěvkové organizace a další). Pokud nebude smlouva uveřejněna do tří 

měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Byť tedy již od 1. 7. 2016 bude 

platit povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv, reálná sankce za jejich neuveřejnění hrozí až od 

1. 7. 2017, a to pro smlouvy uzavřené rovněž po 1. 7. 2017. Smlouvy uzavřené v období 1. 7. 2016 – 

30. 6. 2017 tedy sice musí být do registru smluv vkládány, ovšem v případě nesplnění této povinnosti 
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nehrozí za jejich nevložení sankce. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=42&CT1=0 

2. Připravované právní předpisy ČR 

Návrh novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 

Návrh počítá s odpuštěním soudního poplatku za zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený 

notářem na podkladě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání a založení společnosti 

s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a 

zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením 

v penězích, čímž dojde k podstatnému snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným. 

Česká republika tak reaguje na legislativu Evropské unie, jejímž cílem je snížení nákladů nutných 

k založení podniku. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=497&CT1=0 

Návrh novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci by měl v budoucnu být jen kupující. Počítá s tím novela 

zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., kterou v prvním čtení podpořila Sněmovna. Současný 

předpis dává možnost oběma stranám, aby se dohodly, která z nich daň zaplatí. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=292&CT1=0 

Přehled připravovaných právních předpisů ČR 

 

č

P

S

P 

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

637/0 
Vl. n. z. o zadávání veřejných 
zakázek 27.10. 26.11. 27.1.    

642/0 Novela z. - občanský zákoník 3.11. 
Navrženo 
od 1.3.     

106/0 Novela z. - občanský soudní řád 27.1. 19.3. VZ (8.10.)    

304/0 
Novela z. o tresní odpovědnosti 

právnických osob 
3.9. 5.11. OR 

Navrženo 
od 1.3.   

538/0 Novela z. – energetický zákon 2.7. 16.9. Navrženo 
od 1.3. 

   

702/0 Novela z. o ochraně hospodářské 
soutěže 

26.1. Navrženo 
od 1.3. 

    

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=42&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=497&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=292&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=642&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=106&CT1=0
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č

P

S

P 

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

718/0 Vl. n z. o centrální evidenci účtů 11.2. Navrženo 
od 1.3. 

    

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

3. Prijaté právne predpisy v SR  

Novela Trestného zákona 

Dňa 21.12.2015 NRSR schválila vládny návrh novely Trestného zákona, ktorou sa rozširujú niektoré 

základné pojmy a zavádzajú sa nové trestné činy. Novovytvoreným inštitútom sú trestné činy týkajúce 

sa nepovoleného nakladania s liekmi ako sú napríklad trestné činy neoprávneného zaobchádzania 

s liekmi, falšovanie liekov a pod. Novela zákona nadobudla účinnosť 1.1.2016. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5815 

Novela Občianskeho súdneho poriadku 

Dňa 15.12.2015 NRSR schválila vládny návrh novely Občianskeho súdneho poriadku, ktorej 

primárnym cieľom bolo zvýšiť ochranu spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi 

v SR z dôvodu zneužívania niektorých právnych inštitútov, predovšetkým zmenky proti spotrebiteľovi. 

Tento zákon nadobudol účinnosť 23.12.2015.   

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5814 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Vyšlo 

v zbierke dňa 

1868 Novela Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. 

Slovenskej republiky 

21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 30.12.2015 

1867 Novela zákona č. 578/2004 Z.z. 

Slovenskej republiky o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkov, stavovských organizáciach v 

zdravotníctve 

14.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 23.12.2015 

1866 Novela Občianskeho súdneho poriadku č. 

99/1963 Zb. 

14.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 23.12.2015 

1865 Novela zákona o tepelnej energetike č. 

657/2004 Z.z. Slovenskej republiky 

11.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 29.12.2015 

1864 Zákon o úveroch na bývanie 4.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 9.12.2015  

1862 Novela zákona č. 416/2002 Z.z. 

o navrátení nezákonne vyvezených 

3.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 9.12.2015 15.12.2015 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5815
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5814
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kultúrnych predmetov 

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

4. Protimonopolný úrad SR 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky začal dňa 13.01.2016 správne konanie vo veci 

koncentrácie, ktoré spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom PENTA INVESTMENS 

LIMITED, Cyprus nad podnikateľom Sberbank Slovakia, a.s. Bratislava. 

http://www.antimon.gov.sk/4226-sk/koncentracie-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-penta-investments-limited-cyprus-nad-podnikatelom-sberbank-

slovensko-as/ 

5. Nejvyšší soud 

Možnost zaplacení soudního poplatku třetí osobou  

z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1917/2015, ze dne 29. 9. 2015 

Možnost zaplacení soudního poplatku prostřednictvím třetí osoby je z povahy věci připuštěna, ostatně 

i Ústavní soud považuje úkon zaplacení soudního poplatku za úkon zastupitelný (viz nález Ústavního 

soudu sp.zn. II. ÚS 671/02). Soudy postupovaly správně, když v dané věci nezjišťovaly, zda mezi 

dovolatelkou a žalobkyní existoval právní vztah založený dohodou, kterou by se dovolatelka zavázala 

zaplatit za žalobkyni soudní poplatek.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/76F864AAC6F30D4AC1257F0D004C3C38?openDocument&Highlight=0, 

Odpovědnost za vady  

z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 694/2015, ze dne 12. 10 2015 

Předpokladem řádného dodání zboží je nejen předání dokladů nutných k užívání zboží, nýbrž i dalších 

dokladů stanovených ve smlouvě. Pokud další doklady stanovené ve smlouvě obsahovaly vady nebo 

nebyly kupujícímu vůbec předány, nedošlo k řádnému dodání zboží. Ve vztahu k závěru o vadách 

zboží je přitom nerozhodné, zda prodávající kupujícímu nedodal doklady nutné k užívání zboží či 

doklady stanovené ve smlouvě, neboť o vadu zboží se jedná v obou případech.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F0E9D0B4E37397ADC1257F1600366605?openDocument&Highlight=0, 

Uznání cizích rozhodnutí – exekuce  

z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 3078/2015, ze dne 1.10.2015 

Ve výše uvedené věci se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda je při výpočtu nákladů řízení, jehož 

předmětem je návrh na prohlášení vykonatelnosti cizozemského rozhodnutí, namístě vycházet 

z tarifní hodnoty výše peněžitého plnění, které je předmětem rozhodnutí, jehož prohlášení 

vykonatelnosti je navrhováno, či z tarifní hodnoty stanovené podle ustanovení § 9 advokátního tarifu.  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.antimon.gov.sk/4226-sk/koncentracie-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-penta-investments-limited-cyprus-nad-podnikatelom-sberbank-slovensko-as/
http://www.antimon.gov.sk/4226-sk/koncentracie-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-penta-investments-limited-cyprus-nad-podnikatelom-sberbank-slovensko-as/
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/76F864AAC6F30D4AC1257F0D004C3C38?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F0E9D0B4E37397ADC1257F1600366605?openDocument&Highlight=0
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Nejvyšší soud judikoval, že řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí je řízením formálním, 

protože nevede k přímému výkonu povinnosti uložené v cizozemském rozhodnutí, ale má pouze 

umožnit vykonatelnost tohoto rozhodnutí na území České republiky. Předmětem řízení je jen 

posouzení, zda došlo ke splnění formálních náležitostí stanovených nařízením. Z uvedeného důvodu 

nelze předmět řízení ocenit a pro vyčíslení odměny za úkon právní služby a advokáta se aplikuje 

ustanovení § 9 odst. 1 advokátního tarifu.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3FBC557D6165489EC1257F16003665B4?openDocument&Highlight=0, 

Aplikace § 206 odst. 3 ZOK  při zániku účasti společníka postižením obchodního podílu 

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 5455/2014 

Došlo-li k zániku účinků exekučního příkazu, jímž byla účast společníka ve společnosti postižena, aniž 

byla vymáhaná povinnost byť jen částečně splněna z prostředků získaných postižením podílu 

(lhostejno, zda za účinnosti obchodního zákoníku, či v poměrech zákona o obchodních korporacích), 

je tím naplněn (pouze) jeden ze dvou předpokladů, jež obnovení účasti podmiňují. Pro posouzení toho, 

zda k obnovení účasti došlo, je nezbytné zkoumat také to, zda účinky exekučního příkazu zanikly před 

tím, než společnost naložila s uvolněným podílem.  

Zanikne-li exekuční příkaz, jímž byl podíl postižen, před tím, než společnost naložila s uvolněným 

podílem, dochází k obnovení účasti společníka bez dalšího (ex lege) již v okamžiku zániku účinků 

tohoto exekučního příkazu; zápis společníka společnosti s ručením omezeným do obchodního 

rejstříku má pouze deklaratorní účinky. 

http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/77B63F35776A33C3C1257F22004C1DFE?openDocument&Highlight=0, 

Autoři: IVK, LBL, PBR, MGE, EMR 
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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. 

  

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3FBC557D6165489EC1257F16003665B4?openDocument&Highlight=0
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/77B63F35776A33C3C1257F22004C1DFE?openDocument&Highlight=0
http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

