
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Zák. o zadávání veřejných zakázek č. 164/2016 Sb. 

Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek nabývá účinnost dnem 1. 10. 2016. Novela posky-

tuje stanovení jednoduššího zadávání hodnotově nižších zakázek, avšak stále zaručuje dostatečnou 

kontrolu nad řádným a transparentním postupem, sníží administrativní zátěž a samotnou rychlost zadá-

vání veřejných zakázek. Implementované směrnice také nově vymezují zvláštní výjimky pro veřejné 

zakázky na služby, které se obecně týkají právního zastoupení klienta advokátem a právního poraden-

ství. Novela se také snaží o zvýšení četnosti rozdělování veřejných zakázek na dílčí části v případech, 

kdy tak povaha veřejné zakázky umožňuje a zjednodušit tak účast malých a středních dodavatelů, kteří 

by sami nemohli zajišťovat celé plnění veřejné zakázky. 

Významná změna, kterou přináší evropská legislativa je centralizovaná úprava vyloučení uchazeče, což 

je však nově považováno spíše za možnost než povinnost. Zdůrazněn je tak nově zavedený institut tzv. 

self-cleaning, tedy možnost uchazeče, aby doložil přijetí opatření dokládající jeho spolehlivost i na-

vzdory existence platného důvodu pro vyloučení.  

ZDROJ 

Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb 

Vládní návrh č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 13.4.2016 a jeho 

účinnost je stanovena od 1. 12. 2016. V první vlně budou evidovány tržby z oblasti stravovacích a uby-

tovacích služeb, po třech měsících pak v sektoru maloobchodu a velkoobchodu, ve třetí fázi, která za-

čne 15 měsíců po spuštění, budou evidovány tržby v tzv. svobodných povoláních, dopravě a zeměděl-

ství a v poslední čtvrté fázi, 18 měsíců po spuštění, pak vybraná řemesla a výrobní činnosti. Poslanecká 

sněmovna také souhlasila s navrženou jednorázovou slevou na dani z důvodu kompenzace zvýšených 

nákladů pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve výši 5 000,- Kč, kterým v daném roce 

vznikla povinnost evidovat tržby. 

 

Přijatá novela zákona o zadávání veřejných zakázek 

Vládní návrh novely insolvenčního zákona 

Dobrá víra při posouzení nabytí vlastnictví k nemovitostem od nevlastníka 

Hlavní témata: 
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Hlavním cílem je získání informací, které zabezpečí lepší správu daní (zejména daní z příjmů a daně 

z přidané hodnoty) a přiblížit se tak evropským standardům efektivity výběru daní a zajištění spravedli-

vého konkurenčního prostředí. 

ZDROJ 

2. Připravované právní předpisy ČR 

Vládní návrh novely insolvenčního zákona 

Vláda schválila rozsáhlý návrh novely insolvenčního zákona, který má omezit podvodné společnosti 

nabízející dlužníkům řešení jejich úpadků oddlužením, šikanózní insolvenční návrhy a celkově zprů-

hlednit insolvenční řízení.  

Bude zajištěna vyšší transparentnost řízení ve vztahu k vlastnické struktuře věřitelů, kteří nabyli pohle-

dávku postoupením či jiným obdobným způsobem, osoby spřízněné s dlužníkem či jiným způsobem 

stojící ve střetu zájmů nebudou moci v insolvenčním řízení hlasovat.  

Novela zavádí tzv. „předběžné posouzení věřitelského návrhu“, kde insolvenční soud může rozhodnout 

o nezveřejňování insolvenčního návrhu či jiných dokumentů ve spisu za účelem zabránění zneužití práv 

insolvenčního navrhovatele (věřitele) na úkor jiného soutěžícího subjektu v pozici dlužníka, i v případě, 

že by byl tento návrh shledán zjevně bezdůvodným. Cílem novely je předejít účelovým šikanózním in-

solvenčním návrhům, jejichž účelem je pouhé poškození daného subjektu v pozici dlužníka. 

ZDROJ 

Novela zákona o podpoře malého a středního podnikání 

Na základě požadavku Evropské komise dojde k rozdělení vládní agentury pro podporu investic 

CzechInvest a vznikne nová Agentura pro podnikání a inovace, která bude novým zprostředkujícím 

subjektem pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK). 

Tímto postupem dojde k podřízení administrace peněz z evropských fondů plně pod působnost zákona 

o státní službě, čímž Komise podmiňovala čerpání 4,33 mld. €, které byly do OP PIK alokovány z Ev-

ropského fondu pro regionální rozvoj. 

ZDROJ 

Novela zákoníku práce 

Připravovaná novela zákoníku práce by měla mimo jiné zakotvit institut vrcholových řídících zaměst-

nanců coby zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců, v otázce hromadného propouštění by se nově 

počty hromadně propuštěných měly posuzovat vždy separátně pro jednotlivé části zaměstnavatele, po-

kud tento nějaké má. Novinkou je pak rovněž zakotvení zásad pro předcházení stresu a obtěžování. 

Návrh nové úpravy pak také reaguje na aktuální trendy a zaměřuje se na práci z domova – tzv. home 

office nebo home working. V tomto ohledu novela posiluje flexibilitu v otázce výběru pracovního místa 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=112&r=2016
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=785&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=545&CT1=0
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a dokonce i možnost zaměstnance samotného rozvrhovat si pracovní dobu dle jeho potřeb. 

ZDROJ 

3. Přehled připravovaných právních předpisů ČR 

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

304/0 
Novela z. o tresní odpovědnosti 

právnických osob 
3.9. 5.11. OR 

23.3. Navrženo 
od 27.4.  

538/0 Novela z. – energetický zákon 2.7. 16.9. 9.3. 13.4. VR 27.4.  

702/0 Novela z. o ochraně hospodář-
ské soutěže 

26.1. 9.3.     

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

785/0 Vl.n. insolvenčního zákona 19.4.      

545/0 Novela z. o podpoře malého a 
středního podnikání 

10.7. 2.10. 10.12. 11.3. 20.4. 4.5. 

744/0 Novela zákoníku práce Senát 22.3.     

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

4. ÚOHS 

ÚOHS bude dál pokračovat v přepadových šetřeních v sídlech firem  

23. března 2016 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bude dál pokračovat v přepadových 

šetřeních v sídlech firem, při kterých zajišťuje důkazy o kartelech a zneužití dominance. Podle místo-

předsedy ÚOHS Hynka Broma mají firmy možnost se bránit proti nezákonnému zásahu ze strany ÚOHS 

u správních soudů, nemění na tom nic ani nedávný nález Ústavního soudu v případě uvedeném níže. 

Nález IV. ÚS 4397/12 – Ústavní soud České republiky judikoval nezbytnost a přiměřenost místního 

šetření prováděného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které musí být následně šetřeno v ří-

zení před správními soudy, jinak by se jednalo o porušení práva na respektování soukromého a rodin-

ného života chráněné čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ústavní soud se za-

býval také judikátem Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 10. 2014, který provedl obsáhlou 

analýzu relevantních právních předpisů a zejména připomněl, že pojem „obydlí“ je nutno vykládat v ex-

tenzivním smyslu, zahrnuta může být i pracovna či kancelář příslušníka svobodného povolání. Ústavní 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=744
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soud připodobňuje absenci efektivní soudní kontroly k situaci, kdy policejní orgán uskuteční domovní 

prohlídku, avšak poruší procesní předpis tím, že tato prohlídka nebude nařízena soudcem. V případě 

ÚOHS sice nejde o přímý rozpor se zněním zákona, ale střet s požadavky ústavního pořádku. I v pří-

padě místního šetření je potřeba zásah nezávislého soudního orgánu.  

ZDROJ 

5. Prijaté právne predpisy v SR  

ČPT Názov návrhu zákona Dátum do-

ručenia 

1. 2. 3. Vyšlo 

v zbierke 

dňa 48 Novela zákona o organizácií a činnosti 

vlády a organizácií ústrednej štátnej správy 

25.04.2016 27.04.2016 28.04.2016 28.04.2016 06.05.2016 

50 Novela zákona o zdravotnom poistení a po-

isťovníctve 

25.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 29.04.2016 

ZDROJ 

6. Pripravované právne predpisy v SR 

Novela Obchodného zákonníka 

Dňa 29.04.2016 bol NR SR preložený návrh novely Obchodného zákonníka, ktorého cieľom je zrušiť 

povinné vedenie rezervného fondu v obchodných spoločnostiach z dôvodu, že vedenie rezervného 

fondu je len účtovnou operáciou a nemá vplyv na hospodárenie v podniku. Peniaze byť tak nemuseli 

byť uložené na bankovom účte a mohli byť vedené v hotovosti, napr. vo forme pohľadávky. 

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií  

Dňa 29.04.2016 bol skupinou poslancov NR SR preložený návrh novely zákona o konkurze a reštruk-

turalizácií, ktorého cieľom je zjednodušiť postup podávania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Navrhuje 

sa, aby návrh na vyhlásenie konkurzu mohol podať aj jeden veriteľ s nesplatenou pohľadávkou. V sú-

časnosti môže veriteľ podať návrh na vyhlásenie konkurzu, len ak odôvodnene predpokladá dlžníkovu 

platobnú neschopnosť. Podľa doterajšej úpravy bolo potrebné, aby dlžník bol v omeškaní aspoň dvoch 

peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi. 

Novela zákona o regulácií v sieťových odvetviach   

Cieľom tohto návrhu, ktorý bol NR SR doručený dňa 29.04.2016, je predovšetkým legislatívna úprava 

postavenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), väčšia transparentnosť procesu 

regulácie v sieťových odvetviach, oddelenie Rady úradu od úradu, zriadenie predstavenstva úradu ako 

kolektívneho orgánu na čele tohto úradu, úprava podmienok členstva v predstavenstve úradu a rady, 

úprava funkčného obdobia členov. Návrh zákona predstavuje riešenie absencie nezávislého prieskumu 

prvostupňových rozhodnutí úradu, ktoré požaduje komunitárne právo. Predloženým návrhom by malo 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=91561&pos=1&cnt=2&typ=result
http://www.nrsr.sk/web/?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
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dôjsť k upresneniu niektorých aktuálnych otázok platného legislatívneho rámca, najmä čo sa týka od-

volacieho konania, pri ktorom došlo k nesprávnej transpozícií požiadaviek sekundárneho práva Európ-

skej únie na kvalitu orgánu rozhodujúcom o odvolacom konaní. Takisto by týmto návrhom malo dôjsť 

k rekonštrukcii orgánov štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví. 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

 

1. 2. 3. Senát Prezident 

105 Novela Zákonníka práce 29.04.2016      

96 Novela zákona o dani z príjmu 29.04.2016      

90 Novela Exekučného poriadku 29.04. 2016      

86 
Novela zákona o regulácií v sieťo-

vých odvetviach a zákona o pod-

pore obnoviteľných zdrojov energie 

a vysoko účinnej kombinovanej vý-

roby 

29.04. 2016 

     

70 
Novela zákona o súdoch 

29.04.2016      

69 
Novela Trestného zákona 

29.04.2016      

63 
Novela Obchodného zákonníka 

29.04.2016      

60 
Novela zákona o konkurze a 

reštrukturalizácií 
29.04.2016      

ZDROJ 

7. Protimonopolný úrad SR 

 

Dňa 11.02.2016 uložil Protimonopolný úrad SR piatim podnikateľom pôsobiacim na trhu emitovania, 

distribúcie a predaja stravovacích a benefitných poukážok pokutu vo výške 2 962 044,- € za dve karte-

lové dohody. Jedna sa týkala dohody spočívajúcej v rozdelení trhu a druhá v limitácií maximálneho 

počtu stravovacích poukážok prijímaných v obchodných reťazcoch. Tieto dohody výrazne narušili hos-

podársku súťaž o klientov medzi danými podnikateľmi a ich motiváciu súťažiť. V dôsledku uplatňovania 

obchodnej stratégie neboli trhové podmienky výsledkom hospodárskej súťaže, ale práve týchto karte-

lových dohôd.  

ZDROJ 

8. Právní předpisy EU 

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/?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.antimon.gov.sk/4255-sk/kartely-pmu-sr-vydal-rozhodnutie-o-dvoch-kartelovych-dohodach-emitentov-stravovacich-poukazok-a-benefitnych-poukazok/
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Dne 24. 12. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení evropského parlamentu 

a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o 

ochranné známce Společenství. Nařízení vstoupí v platnost dne 23. 3. 2016 

Po nabytí účinnosti výše uvedeného nařízení již nebude umožněno podávat přihlášky ochranných zná-

mek Evropské unie prostřednictvím národních úřadů, jako je například náš Úřad průmyslového vlast-

nictví, jak bylo do nynějška pro některé z přihlašovatelů zvykem. Přihlašovatel tak bude muset podat 

přihlášku vždy přímo k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. 

ZDROJ 

9. Evropský soud pro lidská práva 

Nelichotivé výroky na adresu konkurence a svoboda projevu 

ESLP 8895/10 ze dne 16. 02. 2016, Ärztekammer für Wien a Domer proti Rakousku 

Na internetových stránkách Vídeňské lékařské komory byl k dispozici otevřený dopis předsedy Vídeň-

ské lékařské komory, v němž kritizoval jistou společnost F. a označil jí urážlivým výrokem. Rakouský 

soud judikoval, že v tomto případě toto nelze kvalifikovat jako urážku na cti podle občanského zákoníku, 

ale s přihlédnutím ke konkurenčním vztahům mezi komorou a společností jde o porušení zákona o ne-

kalé soutěži. ESLP vyjádřil názor, že zde nedošlo k porušení práva na svobodu projevu, jelikož dané 

označení vážným způsobem poškozuje danou společnost a učiněné prohlášení není podloženo rele-

vantními a dostatečnými důvody. 

ZDROJ 

10. Judikatura 

Dobrá víra při posouzení nabytí vlastnictví k nemovitostem od nevlastníka 

Nález ÚS z 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14 

Nejvyšší soud ve své judikatuře zastává názor, že nabytí od nevlastníka je obecně možné, avšak jen 

pro speciální případy výslovně upravené v zákoně (např. nabytí od nepravného dědice). V případě na-

bytí nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, vedeného však jako vlastník v ka-

tastru nemovitostí, nicméně NS dovozuje, že tomuto náleží toliko nároky z absolutně neplatné kupní 

smlouvy proti svému předchůdci z titulu bezdůvodného obohacení a možnost vydržení, nikoliv přímé 

nabytí vlastnického práva. Ústavní soud však opakovaně rozsudky NS ruší, přičemž akcentuje zejména 

potřebu chránit dobrou víru nabyvatele a tím právní jistotu na úkor ochrany vlastnického práva původ-

ního vlastníka. I v posuzovaném případě proto rozhodnutí NS zrušil. 

Z odůvodnění: 

„Odvolací soud (na základě závazného právního názoru dovolacího soudu, kterým bylo předchozí roz-

hodnutí odvolacího soudu zrušeno a věc mu vrácena k novému řízení) a následně NS nezohlednily a 

nezkoumaly otázku dobré víry stěžovatelů. To je v rozporu s čl. 89 odst. 2 Úst, neboť ÚS zastává ve 

https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160623
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své nálezové judikatuře konstantní názor, že je třeba při posouzení nabytí vlastnictví k nemovitostem 

zapsaným v katastru nemovitostí od nevlastníka důsledně zvažovat a hodnotit existenci dobré víry no-

vého nabyvatele. Absencí posouzení dobré víry nabyvatele nemovitosti tak došlo k upřednostnění prin-

cipu, že nikdo nemůže na jiného převést více práv, než sám má, před principem právní jistoty, ochrany 

dobré víry a důvěry v akty státu. Postupem NS, který opakovaně odmítá respektovat názor ÚS, došlo k 

porušení čl. 89 odst. 2 Úst, dle něhož jsou vykonatelná rozhodnutí ÚS závazná pro všechny orgány i 

osoby. „Svérázným“ přehodnocováním obsahu nálezů ÚS se NS dopouští postupu ultra vires, neboť 

k takovému jednání ho právní řád nikterak neopravňuje.“ 

ZDROJ 

Souběh nároku na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Smluvní pokuta v ob-

čanském zákoníku 1964 a dobré mravy 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013 

Jsou-li na základě stejné právní skutečnosti splněny předpoklady vzniku jak nároku na náhradu škody, 

tak i nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a to vůči různým osobám, je poškozený oprávněn 

uplatnit oba tyto nároky a vyžadovat plnění od kterékoliv odpovědné osoby, případně i ode všech, s tím, 

že se mu celkově může dostat pouze té částky, o kterou přišel; v rozsahu plnění jedné povinné osoby 

zaniká nárok oprávněného (věřitele) i vůči druhému povinnému (tzv. falešná solidarita). Existence ná-

roku poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení od toho, kdo je na jeho úkor získal, tak nezba-

vuje poškozeného práva požadovat náhradu škody od osoby, která naplnila předpoklady odpovědnosti 

za škodu, způsobenou odčerpáním peněz ve prospěch obohaceného. 

Výše smluvní pokuty musí být přiměřená funkcím, které má plnit. Jestliže by výrazně překračovala sou-

hrn v úvahu přicházejících škod, které lze v daném případě v důsledku porušení zajištěné povinnosti 

očekávat, bylo by ujednání o smluvní pokutě, jejíž režim se řídí občanským zákoníkem 1964, pro rozpor 

s dobrými mravy neplatné. 

ZDROJ 

Posouzení neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí 

Nález ÚS z 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14 

Jedním ze základních principů výkladu smluv je priorita takového výkladu, který nezakládá neplatnost 

smlouvy, před výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady. Obecné soudy 

proto pochybily, pokud z pouhé absence vymezení přesného spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu dovodily neplatnost smlouvy o smlouvě budoucí kupní, byť na základě této smlouvy byla 

později mezi stejnými smluvními stranami uzavřena kupní smlouva. 

ZDROJ 

Autoři: PBR, IKO, LBL, MGE, MNE 

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/III._US_247_14_an.pdf
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DA7B02F00EE69D21C1257F5B002B25C2?openDocument&Highlight=0,
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=91280&pos=1&cnt=1&typ=result
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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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