
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce č. 297/2016 Sb. 

Sjednocení legislativy v souladu s nařízením EU eIDAS účinného od 1.7.2016. Novela zrušuje dosud 

platný zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a přebírá jeho úpravu jako celek. Implementuje 

vzájemné uznávání kvalifikovaných podpisů v rámci EU. Účinnost je stanovena k 19.9.2016 s výjimkami 

odložení o dva roky u ustanovení týkajících se platnosti elektronického podpisu založeném na 

kvalifikovaném certifikátu pro veřejnoprávní podepisující. 

Úplné znění 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 

Vládní novela účinná od 19.10.2016 sjednocuje terminologii v zákoně o ochraně hospodářské soutěže 

a novém občanském zákoníku. Kromě toho přináší rozšíření úpravy zjednodušeného řízení o povolení 

spojení soutěžitelů včetně aktualizovaného prováděcího předpisu. Zpřesňuje postup postihu orgánů 

veřejné správy dopouštějících se protisoutěžního jednání a zavádí přezkum zákonnosti šetření ÚOHS 

v obchodních prostorech soutěžitelů výslovnou zákonnou úpravou soudní obrany proti nezákonnosti 

šetření. 

Úplné znění 

2. Přehled dalších přijatých právních předpisů ČR 

 Název návrhu zákona 

VL/OV 

1. 

2. 

3. 

Účinnost 

Prezident 
299/2016 Sb. 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně 

některých zákonů (zákon o auditorech) 
28.7.2016 

 

Vládní návrh rozsáhlé novely zákoníku práce 

Obrat v judikatuře týkající se přípustnosti souběhu funkcí 

Pripravovaná novela spotrebiteľského zákonníka 

Hlavní témata: 

LEGAL UPDATE 09-11 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=7&T=763
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=7&T=702
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=7&T=759
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 Název návrhu zákona 

VL/OV 

1. 

2. 

3. 

Účinnost 

Prezident 340/2016 Sb. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 1.10.2016 

300/2016 Sb. Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů 300/2016 Sb. 6.10.2016 

3. Připravované právní předpisy ČR 

Poslanecký návrh novely občanského zákoníku 

Poslanecký návrh zákona vrací úpravu občanského zákoníku v oblasti týkající se bytového práva 

a spoluvlastnictví částečně do stavu před rekodifikací. Hlavní změnu představuje obnovení zákonného 

předkupního práva k nemovitostem mezi spoluvlastníky. Motivací zákonodárce bylo zjednodušení 

fungování institutu spoluvlastnictví a podpora společné vůle a sjednocování vlastnictví, obrana před 

spekulanty a v neposlední řadě dlouholetá tradice tohoto institutu za platnosti starého občanského 

zákoníku č.40/1964 Sb. Vůči stávající dikci zákona se návrh vymezuje také u úpravy dluhů souvisejících 

se správou domu. Nově mají tyto dluhy přecházet spolu s převodem jednotky na nabyvatele. Tato 

úprava má posílit právní jistotu věřitelů při vymáhání pohledávky a ochraně před jejím promlčením. Za 

dluhy splatné ke dni převodu jednotky však bude stále ručit převodce. Návrh také počítá se snížením 

maximální výše kauce u nájmu bytu ze šestinásobku na trojnásobek nájemného. 

Sněmovní tisk 

Vládní návrh rozsáhlé novely zákoníku práce 

V prvním čtení je vládní návrh již 40. novely zákoníku práce, jehož účinnost je navrhována od 1. 

července 2017, s výjimkou ustanovení týkajících se dovolené. Novela zakotvuje institut vrcholových 

řídících zaměstnanců jako zvláštní kategorii vedoucích zaměstnanců. Převedení zaměstnance bez 

souhlasu zaměstnance bude možné, jen pokud bude převyšovat veřejný zájem před zájmy 

zaměstnavatele či zaměstnance. V úpravě hromadného propouštění je v určitých případech nově 

zavedena povinnost zpravovat tzv. sociální plán. Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

se budou nově vztahovat i instituty garance dob odpočinku, evidence odpracované doby a ochrana 

odměny z dohody. 

Novela přinese také zásadní změnu v úpravě dovolené, která bude založena na týdenní pracovní době, 

nebude se již vycházet z principu dovolené za odpracované dny a následného krácení. V návaznosti na 

evropskou legislativu a judikaturu novela navrhuje změnu v tzv. homeworkingu a teleworkingu, zpřísňují 

se podmínky pro výpověď zaměstnance dle §51a zákoníku práce. Z důvodu posílení ochrany 

zaměstnance se spory z individuálních pracovněprávní vztahů nebudou moci řešit před rozhodčími 

soudy. 

Sněmovní tisk 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=750
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=7&T=718
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=920&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=903
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Vládní návrh zákona novely stavebního zákona 

Návrh výrazně proměňuje současnou podobu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu. Počítá se zavedením povinného zveřejňování dokumentů územního plánování na 

internetu. Uplatňuje kroky k významnému zrychlení procesu stavebního povolení a stavebního procesu 

(sjednocením posouzení vlivů na životní prostředí s územním řízením, zavedením využití institutu 

autorizovaného inspektora). Zkracuje lhůtu pro podání návrhu na přezkum opatření obecné povahy, tj. 

územního plánování, z dosavadních tří let na šest měsíců a omezuje okruhu osob oprávněných k jeho 

podání pouze na ty, které pociťují újmu na vlastnických právech. Územní a stavebního řízení bude 

sjednoceno do jednoho procesu. Veškerá dokumentace územního plánování bude muset být povinně 

zveřejňována online. V současné době prošla novela prvním čtením a je ve fázi projednávání ve 

výborech. 

Sněmovní tisk 

Vládní návrh změny zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu 

Nové znění zákona přichází se zavedením nové evidence skutečných majitelů právnických osob vedené 

rejstříkovými soudy. Záznam v evidenci bude zapsán na základě podání návrhu v rejstříkovém řízení, 

evidence samotná však veřejným rejstříkem nebude a údaje v evidenci nebudou zveřejňovány. Přístup 

k údajům kromě osoby zapsané mohou získat soudy, orgány činné v trestním řízení, ČNB, NBÚ, NKÚ, 

správce daně a zpravodajské služby. 

Sněmovní tisk 

4. Přehled dalších připravovaných právních předpisů ČR 

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

 

PSP Názov návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezident 

799/1 

Vládní návrh zákona o ochraně 

oznamovatelů trestných činů před 

neoprávněným postihem ze strany 

zaměstnavatele 

29.4.2016 18.10.2014     

5. Prijaté právne predpisy v SR 

Zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj 

Týmto zákonom sa do samosprávnej pôsobnosti obcí zavádza finančný nástroj, prostredníctvom 

ktorého sa bude spoplatňovať stavebná resp. developerská činnosť v určitých území. Na potrebu tohto 

zákona poukázali predovšetkým zástupcovia samospráv z dôvodu narastajúcej výstavby rôznych 

objektov a následnej nutnosti budovania nových infraštruktúr, ktoré samozrejme museli jednotlivé obce 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=927&CT1=0
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financovať z vlastných zdrojov. Zákonodarca sa rozhodol vytvoriť aspoň rámcovú právnu úpravu 

obsahujúcu základné pravidlá pre zavedenie finančného nástroja, ktorý by mal plniť funkciu príjmovú, 

rozvojovú a zároveň aj protikorupčnú. Cieľom je, aby poplatok za miestny rozvoj bol príjmom obce, na 

území ktorej sa predpokladá realizácia stavby a aby tento poplatok slúžil ako jeden zo zdrojov na 

vybudovanie/ dobudovanie potrebnej infraštruktúry. To či daná obec zavedie tento poplatok je na nej, 

nie je povinnosťou obcí ho zaviesť. Každá z obcí sa môže rozhodnúť či ho zavedie resp. ho zavedenie 

len pre určité katastrálne územie. Pokiaľ ho však zavedie musí tak urobiť všeobecne záväzným právnym 

predpisom obce. Predpokladaná výška poplatku sa pohybuje v rozmedzí od 10 € až do 35 € za každý, 

aj začatý m2. Oslobodené od platenia tohto poplatku budú úpravy na stavbách, odstránenie porúch, 

stavba rodinného domu alebo objektu do 150 m2, a ďalšie činnosti taxatívne vymedzené v zákone.  

Aktuálne znenie 

Novela zákona o e-Governmente 

 

Dňa 7.12.2016 bola schválená novela zákona o e-Governmente, ktorá prináša dve dôležité zmeny 

týkajúce sa elektronických schránok. 

 

Prvou zmenou je zavedenie tzv. „pravidla 10-tich dní“, čo v praxi znamená, že po tom, ako sa na 

strane správcu modulu elektronických schránok urobí úkon, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej 

má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ. Po uplynutí 

tejto lehoty je možné do tejto schránky doručovať písomnosti.  

 

Druhou zmenou je opätovné oddialenie lehoty automatickej aktivácie elektronických schránok 

právnických osôb a organizačných zložiek, a to na 30.06.2017. V praxi to znamená, že právnické 

osoby a organizačné zložky, ktoré už majú elektronické schránky aktivované, by ich obsah mali 

pravidelne kontrolovať, pretože im orgány verejnej správy môžu do schránok zasielať písomnosti. Na 

druhej strane, štatutári právnických osôb a organizačných zložiek, ktorí elektronické schránky nestihli 

aktivovať, sa nemusia ponáhľať s vybavovaním nového občianskeho preukazu s čipom potrebného na 

prístup do schránky, pretože k automatickému aktivovaniu dôjde až 30.06.2017 a nie 1.1.2017 ako bolo 

avizované. 

 

Detaily návrhu zákona 

 

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

schválenia 

180 
Novela zákona o 

spotrebiteľských úveroch 

18.08.2016 06.09.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/447/20161101
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6162
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ČPT Názov zákona Dátum doručenia 1. 2. 3. Dátum 

schválenia 

181 
Novela zákona o cenných 

papieroch a investičních 

službách 

18.08.2016 

06.09.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 

182 Novela daňového poriadku 19.08.2016 06.09.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 

339 Novela zákona o e-

Governmente 

01.12.2016 07.12.2016 07.12.2016 07.12.2016 07.12.2016 

Posledné schválené zákony 

6. Pripravované právne predpisy v SR 

Návrh legislatívneho zámeru Spotrebiteľského zákonníka 

Ministerstvo hospodárstva predložilo legislatívny zámer, ktorého cieľom je vytvorenie nového právneho 

predpisu – Spotrebiteľského zákonníka. Cieľom je vypracovanie uceleného právneho predpisu, 

v ktorom by boli na jednom mieste usporiadané súkromnoprávne normy ochrany spotrebiteľa (v 

súčasnosti v Občianskom zákonníku), verejnoprávne ustanovenia (v Zákone o ochrane spotrebiteľa + 

v Zákone o priestupkoch). Súčasne bude integrovať aj ďalšie predpisy, ktoré sú momentálne 

roztrieštene v rôznych zákonoch a ustanoveniach. Spotrebiteľský zákonník by mal nadobudnúť 

charakter moderného právneho predpisu, ktorý bude jasne a zrozumiteľne upravovať práva a povinnosti 

spotrebiteľov, obchodníkov a ďalších zúčastnených strán. Podstatou je vytvorenie vyváženej právnej 

úpravy, ktorá na jednej strane zaistí vysokú mieru ochrany spotrebiteľov, nebude však nadmerným 

regulačným zaťažením vytvárať prekážky pre rozvoj podnikateľského prostredia a inovácie.  

 

Legislatívny zámer 

Novela živnostenského zákona 

V predmetnej novele, ktorá bola doručená Národnej rade Slovenskej republiky sa navrhuje zaviesť 

inštitút všeobecnej voľnej živnosti a nanovo upraviť inštitút pozastavenia prevádzkovania živnosti. 

V súčasnej úprave nie je potrebné pri ohlasovaní voľných živností preukázať odbornú spôsobilosť 

a živnostník môže teda ohlásiť ľubovoľný počet predmetov podnikania len na základe vlastného 

uváženia. V praxi však začínajúci živnostník nemusí vopred vedieť určiť všetky typy aktivít, ktorým sa 

bude venovať. Navrhuje sa preto, aby ako predmet podnikania bolo možné uviesť aj podnikanie 

v rozsahu voľnej živnosti, ktoré by pokrývalo všetky voľné živnosti. 

Ďalšia zmena sa týka pozastavenia živnosti. Aktuálna právna úprava dovoľuje pozastaviť živnosť len 

na dobu určitú. Navrhuje sa pozastavenie na dobu neurčitú, nakoľko nemusí byť vopred živnostníkovi 

známe, kedy znova obnoví svoju živnosť. 

 

http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://companyweb/default.aspxhttps:/www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-925
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Detaily návrhu zákona 

 

ČPT Názov návrhu 

zákona 

Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Dátum 

schválenia 

278 

Novela 

Obchodného 

zákonníka 

23.09.2016 26.10.2016 

   

266 

Novela zákona o 

nelegálnej práci a 

nelegálnom 

zamestnávaní 

23.09.2016 27. 10. 2016 

   

265 
Novela zákona o 

energetike 
23.09.2016 26.10.2016 

   

260 

Novela 

Občianskeho 

zákonníka 

21.09.2016 26.10.2016 

   

257 

Novela zákona o 

osobitnom odvode 

z podnikania 

v regulovaných 

odvetviach 

23.09.2016 19.10.2016 

   

251 

Novela zákona o 

elektronických 

komunikáciach 

23.09.2016 20.10.2016 

   

248 

Novela 

Exekučneho 

poriadku 

23.09.2016 20.10.2016 

   

247 

Novela zákona o 

konkurze a 

reštrukturalizácií 

23.09.2016 19.10.2016 

   

Návrhy zákonov 

  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6137
http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=zakony%2fprehlad%2fpredlozene
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7. Protimonopolný úrad SR 

Koncom septembra 2016 začal Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia 

a vertikálnych dohôd správne konanie vo veciach možných dohôd obmedzujúcich súťaž v oblasti 

poskytovania popredajných služieb spojených s predajom motorových vozidiel na území SR. V danej 

veci boli začaté 2 správne konania. Na základe zhromaždených údajov sa vyskytlo podozrenie, že 

jednotliví podnikatelia v tejto sfére vplyvu uzatvárali medzi sebou vertikálne dohody, ktorých obsahom 

malo byť vyhradenie opráv a údržby motorových vozidiel členom autorizovaných sieti.  

Článok 

8. Ústavný súd SR 

Protiústavnosť časti novely o tepelnej energetike  

Ústavný súd SR rozhodol že, jednorazová náhrada pre vlastníkov, ktorí sú na svojich pozemkoch 

povinní strpieť stavbu rozvodov tepla nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd SR 

uviedol, že jednorazová náhrada nezohľadňuje povahu a dĺžku trvania núteného obmedzenia 

vlastníkov.  Spor sa týkal otázky, či primeraná náhrada za nútené obmedzenie vlastníctva má byť 

jednorazová alebo môže byť aj opakovaná. Ústavný súd SR sa priklonil k názoru, že nemôže byť 

jednorazová, pretože doba a dôsledok povinnosti strpenia rozvodov na svojom pozemku je dlhotrvajúca 

a nedá sa vyčísliť jednorazovo.  

9. Soudní dvůr Evropské unie 

Využití služeb prostředníka k porušování práv duševního vlastnictví 

Rozsudek Evropského soudního dvora v řízení o předběžné otázce ze dne 7.7.2016 sp.zn. C-494/15. 

Evropský soudní dvůr reagoval na předběžnou otázku Nejvyššího soudu ve sporu pronajímatele objektu 

Pražské tržnice jako žalované podílející se dalším pronájmem prodejních míst prodávajících padělky 

v objektu tržnice na porušování práv duševního vlastnictví žalobců – vlastníků ochranných známek. 

Nejvyšší soud přerušil řízení o dovolání a požádal ESD o závazný výklad směrnice 2004/48/ES o 

dodržování práv duševního vlastnictví, implementovanou zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z 

průmyslového vlastnictví, zda „prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování 

práva duševního vlastnictví“ zahrnuje i osobu, která má objekt tržnice v pronájmu a jednotlivá místa dále 

pronajímá osobám, které se porušování práv dopouštějí. Odpověď ESD pod pojem prostředníka 

zahrnula i osobu, která má pronajatou tržnici a jednotlivá místa dále pronajímá, přičemž se vyhnul 

zodpovězení pochybností, zda toto rozšíření může dopadat i na dodavatele energií vyjádřené v 

argumentace odvolacího soudu. V souladu s výkladem ESD Nejvyšší soud v rozsudku sp.zn. 23 Cdo 

1184/2013 ze dne 28. 7. 2016 zrušil rozsudek Vrchního soudu a vrátil věc k dalšímu řízení. 

10. Judikatura 

Souběh funkce statutárního orgánu a zaměstnance – obrat v judikatuře? 

http://www.antimon.gov.sk/4626-sk/pmu-sr-zacal-spravne-konania-vo-veciach-moznych-vertikalnych-dohod/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1478622371639&uri=CELEX:62015CA0494
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/25DC2BBDD42B9035C125804800473136?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/25DC2BBDD42B9035C125804800473136?openDocument&Highlight=0
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Nález Ústavního soudu ze dne 22.9.2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 

Odlišný názor na problematiku souběhu funkcí statutárního orgánu a zaměstnance přinesl hojně 

diskutovaný nález Ústavního soudu spis.zn. I. ÚS 190/15. Ustálená judikatura Nejvyššího soudu již od 

roku 1992 posuzovala souběh funkcí jako nepřípustný a takto uzavírané smlouvy jako neplatné 

s výjimkami, kdy byly uzavřeny na náplň práce neshodující se s náplní činnosti statutárního orgánu. 

Nález Ústavního soudu však ustálené závěry judikatury významně zpochybňuje, a to hned v několika 

zásadních bodech. 

Ústavní soud nepřejímá pracovněprávní argumentaci Nejvyššího soudu, že se u činnosti statutárních 

orgánů nemůže jednat o závislou práci ve smyslu Zákoníku práce a tedy takto uzavřené smlouvy pod 

něj nespadají. Dovozuje, že vůlí stran mohou být režimu zákoníku práce podřízeny i jiné právní vztahy, 

v nichž o výkon závislé práce nejde. Apeluje na vlastní charakter a účel pracovního práva, tedy zajištění 

zvláštní zákonné ochrany zaměstnance. V případě, že by všechny pracovní smlouvy v tzv. souběhu 

byly neplatné, došlo by tak k neodůvodněnému zásahu do ochranných práv zaručených zákoníkem 

práce.  

I argumentaci obchodněprávní shledal Ústavní soud jako nedostatečnou, zejména z toho důvodu že 

odkazuje na „obecnou povahu obchodních korporací“ bez dalšího přesvědčivého odůvodnění, čímž 

zasahuje do právní jistoty adresáta a směřuje proti principu předvídatelnosti práva tím spíše, že se u 

zákazu souběhu jedná o soudcovské dotváření práva bez výslovné opory v zákoně jdoucí proti 

principům smluvní volnosti a autonomie vůle. 

Právní aspekty a podrobnosti této argumentace ponechává Ústavní soud na soudech obecných. Na 

možná přelomový nález nelze nahlížet jako na absolutní zákaz či absolutní povolení souběhů; Ústavní 

soud primárně nabídl nový pohled na tuto problematiku s větším respektem k hodnotám 

soukromoprávní rekodifikace, především autonomie vůle stran při uzavírání takovýchto smluv. 

Kolize exekuce a insolvenčního řízení 

Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6.9.2016, sp. zn. IV. ÚS 378/16 

Ústavní soud řešil kolizi ustanovení exekutorského řádu a insolvenčního zákona týkajících se nároku 

na náklady soudního exekutora při vstupu věřitele do insolvence a možnosti exekutora jako fyzické 

osoby domáhat se porušení základních práv. Při uplatnění obecných výkladových pravidel je úprava 

v exekučním řádu speciální a pozdější norma k insolvenčnímu zákonu a tím zákonodárce jasně stanovil 

postup (nejen) pro případ souběhu insolvenčního a exekučního řízení. Exekutor má možnost vydat do 

insolvenčního řízení tzv. čistý výtěžek exekuce, tedy si od vymožené částky odečíst náklady exekuce. 

Insolvenční zákon exekutora sice považuje za řadového věřitele, nicméně zákonodárce speciální 

úpravou v exekučním řádu exekutorovi zajistil výsadní postavení stejně, jako zajišťuje insolvenčnímu 

správci. Disentní stanovisko připojil prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 
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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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