
 

 

IČ: 27948994, DIČ: CZ27948994 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 128700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červenec/Srpen 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Zákon č. 225/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) a další související zákony (účinnost k 1.1.2018): 

Novela zákona zavádí zjednodušení změn územně plánovací dokumentace. Zjednodušený postup se 

použije v případech, kdy návrh změny neobsahuje varianty řešení. Odpadá pak fáze společného 

jednání s dotčenými orgány a v případě změn územního plánu fáze projednání zadání. Dále byla 

zkrácena lhůty pro soudní napadení opatření obecné povahy (územního plánu, ZPR i další akty podle 

stavebního zákona) z tří let pouze na jeden rok. Novela rozšiřuje okruh záměrů, pro které lze využít 

zjednodušené postupy (územní souhlas a ohlášení) o např. stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 

(doposud omezeny výměrou do 150 m2), skleníky a bazény. Jednotlivé procesy povolování staveb 

jsou nově sloučeny do jednoho řízení, takže budou existovat tři typy postupů: 1) Společné územní 

řízení a tzv. EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), 2) stavební řízení spojené s územním řízením 

a 3) společné stavební řízení, územní řízení a EIA. V případě společného stavebního a územního 

řízení přechází v některých případech příslušnost z obecních úřadů na speciální stavební úřady. 

Mění se také okruh účastníků územního a stavebního řízení. Spolky, jejichž předmětem činnosti je 

ochrana přírody a krajiny, se nebudou moci přihlásit do územních a stavebních řízení, vyjma případů, 

kdy záměry vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí EIA. Další změna nastane v posuzování 

souladu stavby s územním plánem, který bude nově posuzovat úřad územního plánování. Novela dále 

upravuje možnost přezkumu závazných stanovisek správních orgánů, která budou muset obsahovat 
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jak závaznou část, tak odůvodnění. Závazná stanoviska bude možné zrušit nebo změnit jenom 

v odvolacím řízení (ve lhůtě jednoho roku), odpadá tedy možnost zrušení v přezkumném řízení. 

Změnou prošel proces schválení užívání staveb: stavby, které bylo možné začít užívat po oznámení 

stavebnímu úřadu, bude moci stavebník začít užívat bez jakéhokoliv aktu. Stavby, k jejichž užívání je 

třeba kolaudačního souhlasu, bude možné využívat na základě kolaudačního souhlasu, aktu, u něhož 

se nevede samostatné řízení, či kolaudačního rozhodnutí, vydávaného ve správním rozhodnutí se 

samostatným okruhem účastníků. 

Odkaz na článek shrnující hlavní změny 

Často kladené otázky na stránkách MMR 

Úplné znění 

2. Přehled dalších přijatých předpisů ČR 

NÁZEV ÚČINNOST CHARAKTERISTIKA ZMĚN OSTATNÍ 

INFORMACE 

Nařízení vlády č. 223/2017 Sb. o 
vydání a prodloužení platnosti 
povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem investování 

15.08.2017 

Podnikatelské subjekty ze zemí mimo EU 
mohou ve zrychleném zřízení získat až 
dvouletý pobyt v ČR, pokud investují alespoň 
75 milionů korun a vytvoří alespoň 20, 
nových pracovních míst. 

Odkaz na TZ na 
stránkách MPO 

Úplné znění 

Zákon č. 249/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 340/2015., o 
zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění 
zákona č. 298/2016 Sb. 

18.8.2017 

Částečná výjimka z povinného zveřejňování 
smluv v registru pro některé státní podniky a 
společnosti s většinovou účastí státu, krajů a 
obcí. Zvláštní režim pro firmy, které nejsou 
veřejnými zadavateli a mají průmyslovou 
nebo obchodní povahu, tj. nebudou muset 
zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném 
obchodním styku. Do registru se nemusí 
vkládat kolektivní smlouvy. Nezveřejněné 
smlouvy, jejichž předmětem jsou léčiva nebo 
zdravotnické prostředky, nejsou stiženy 
neplatností. 

Článek o novele 
zákona. 

Úplné znění 

Zákon č. 250/2017 Sb. o 
elektronické identifikaci 

1.7.2018 

Zákon nově upravuje obecně institut 
elektronické identifikace, který je použitelný 
při identifikace vůči jednotlivým službám 
veřejného sektoru. Vytváří univerzálně 
použitelný systém pro bezpečné přihlášení 
pro přístup např. k výpisům z rejstříků nebo 
do portálu ministerstva financí. 

Úplné znění 

Zákon č. 252/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických 
komunikací), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., 
o České televizi, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.9.2017 

Zákonný rámec přechodu na DVB-T2. 
Posílení práv spotřebitelů vůči telefonním 
operátorům: možnost odstoupení od smlouvy 
při jakékoliv změně obchodních podmínek, 
nutný souhlas spotřebitele s prodloužením 
závazku na dobu určitou, zkrácení lhůty při 
převedení čísla k novému operátorovi. Nový 
způsob výpočtu pokut pro operátory. 

Článek o novele 
zákona. 

Úplné znění 

Zákon č. 258/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 85/1996 Sb., o 
advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o 

1.9.2017 

Zavedení funkce školitele (advokáta 
zodpovědného za přípravu koncipientů) pro 
advokátní koncipienty. Předseda kontrolní 
rady může podat návrh na zadržení knihy o 

Článek ČAK o 
novele zákona. 

Úplné znění 

http://stavba.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-hruba-stavba/16018-nejvyznamnejsi-zmeny-ktere-prinasi-novela-stavebniho-zakona
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Otazky-a-odpoved/FAQ-Novela-stavebniho-zakona
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=225&r=2017
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-navrh-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-o-stanoveni-podrobnosti-souvisejicich-s-vydanim-a-prodlouzenim-povoleni-k-dlouhodobemu-pobytu--230372/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-navrh-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-o-stanoveni-podrobnosti-souvisejicich-s-vydanim-a-prodlouzenim-povoleni-k-dlouhodobemu-pobytu--230372/
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=266&r=2017
http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?a=47333
http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?a=47333
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=249&r=2017
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=250&r=2017
http://www.kurzy.cz/zpravy/429636-zacina-platit-klicova-novela-o-elektronickych-komunikacich-18-8-2017/
http://www.kurzy.cz/zpravy/429636-zacina-platit-klicova-novela-o-elektronickych-komunikacich-18-8-2017/
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=252&r=2017
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17471
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17471
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=258&r=2017
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notářích a jejich činnosti (notářský 
řád), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

prohlášení o pravosti podpisu a na vyslovení 
zákazu advokátních úschov. Nová úprava 
postihu neoprávněného poskytování 
právních služeb. Nový limit pojištění pro 
advokátní společnosti. Možnost být vyškrtnut 
ze seznamu advokátů pro porušení 
podmínky být pojištěn. 

Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související 
zákony 

1.8.2018 

Zjednodušení systému placení pojistných 
sociálních odvodů, zejm. pojistného na 
nemocenské pojištění a pojistného na 
důchodové pojištění (včetně záloh u OSVČ). 
Zvýšení nemocenské, dobrovolně 
elektronické neschopenky. 

Úplné znění 

Zákon č. 262/2017 Sb. o náhradě 
škody v oblasti hospodářské 
soutěže a o změně zákona č. 
143/2001. Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o 
ochraně hospodářské soutěže), ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o 
náhradě škody v oblasti 
hospodářské soutěže) 

1.9.2017 

Snadnější uplatnění nároku na náhradu 
škody v oblasti hospodářské soutěže, 
zlepšení procesního postavení žalujících. 
Možnost zpřístupnit důkazní prostředky 
žalobci žalovaným ještě před podáním 
žaloby, pod sankcí pokuty. 

Článek o zákonu 

Úplné znění 

Zákon č. 264/2017, kterým se mění 
zákon č. 64/1986 Sb., o České 
obchodní inspekci, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon. Č. 
634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů. 

1.11.2017 

Inspektoři ČOI mohou nově používat skrytou 
identitu, vstupovat do uzamčených prostor 
podnikatele při podezření, že podnikatel 
prodává nebezpečné zboží nebo padělky. 
Snadnější přístup ČOI k informacím o e-
shopech a jejich provozovatelích. 

Úplné znění 

Nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o 
podpoře elektřiny a tepla 
z podporovaných zdrojů energie 

2.9.2017 

Možnost vyplatit podporu na základě již 
vydaných cenových rozhodnutí ERÚ i za 
období, kdy tato podpora nebyla vyplacena 
kvůli chybějící notifikaci u Evropské komise. 

Článek o nařízení 

Úplné znění 

 

3. Judikatura 

3.1. Nejvyšší soud 

Náhrada škody podle § 99 insolvenčního zákona, rozsudek NS sp. zn. 29 Cdo 5291/2015, ze dne 

16.6.2017 

Nejvyšší soud rozhodl, že pro vznik zákonného ručení podle ustanovení § 135 odst. 2 a § 194 odst. 6 

obch. zák. není nezbytné, aby věřitel svoji pohledávku uplatnil vůči společnosti žalobou či ji přihlásil do 

insolvenčního řízení; v řízení proti členu statutárního orgánu musí toliko prokázat, že nemohl 

dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti z důvodů vypočtených v § 194 odst. 6 

obch. zák., což bude zpravidla splněno již tehdy, je-li zjištěn úpadek společnosti. Spor se týkal otázky, 

zda věřiteli, který nepřihlásil svoji pohledávku za společností s ručením omezeným do insolvenčního 

řízení vedeného na její majetek a který neuplatnil vůči jednateli této společnosti nárok na náhradu 

škody podle § 98 a § 99 insolvenčního zákona, zůstává zachován nárok vůči jednateli společnosti 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=259&r=2017
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/novy-zakon-o-nahrade-skody-v-oblasti-hospodarske-souteze
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=262&r=2017
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=264&r=2017
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/102579/ts-cr-privitalo-schvaleni-narizeni-vlady-o-podpore-elektriny-a-tepla-z-podporovanych-zdroju-energie.aspx
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=266&r=2017
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podle § 135 odst. 2 a § 194 odst. 6 obch. zák. K tomu Nejvyšší soud uvedl, že domáhá-li se věřitel 

společnosti vůči členovi statutárního orgánu společnosti zaplacení určité částky, jež svojí výší 

odpovídá výši pohledávky věřitele za společností, musí být z jeho skutkových tvrzení patrné, zda se 

této částky domáhá proto, že člen statutárního orgánu nepodal včas insolvenční návrh a věřiteli se 

dostalo nižšího uspokojení v insolvenčním řízení, než kolik by získal, kdyby byl insolvenční návrh 

podán včas, anebo proto, že žalovaný člen statutárního orgánu způsobil společnosti škodu 

(porušením svých povinností při výkonu funkce člena statutárního orgánu), věřitel nemůže dosáhnout 

uspokojení své pohledávky za společností z důvodů vymezených v § 194 odst. 6 obch. zák., a proto 

se domáhá jejího uspokojení vůči členu statutárního orgánu, a to do výše škody, již člen statutárního 

orgánu způsobil společnosti. 

4. Přehled další české judikatury 

SOUD SPISOVÁ ZNAČKA ZVEŘEJNĚNO DNE HESLO / SOUVISEJÍCÍ INFORMACE 

NS 22 Cdo 5764/2016 24.5.2017 

Předpoklady vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti vznikem 
bytového spoluvlastnictví 

Rozhodnout o vypořádání spoluvlastnictví vznikem bytového 
spoluvlastnictví může soud v zásadě jen za předpokladu, že se ve 
společné nemovitosti nacházejí alespoň dva byty. 

NS 20 Cdo 776/2017 1.6.2017 

Výkon rozhodnutí cizozemského soudu 

Jelikož všechny výroky vykonávaného rozhodnutí jsou akty provádění 
vlastní exekuce, přičemž jako takové do režimu Nařízení na základě čl. 
32 nespadají, je na místě návrh oprávněného na prohlášení 
vykonatelnosti zamítnout, neboť účinky nařízení exekuce ve členském 
státě Evropské unie nelze rozšiřovat na území jiného členského státu 
Evropské unie. Chce-li oprávněný dosáhnout exekučního postižení 
peněžních prostředků povinného na účtech v České republice, může 
tak učinit pouze český soud v exekuci nařízené jím na podkladě 
cizozemského exekučního titulu, jenž byl v České republice prohlášen 
vykonatelným. 

NS 22 Cdo 828/2017 8.6.2017 

Stavba, součást pozemku (superficies solo credit): 

Právní vztahy mezi vlastníkem stavby, zřízené na cizím pozemku před 
1. 1. 2014 na základě časově neomezeného práva mít na cizím 
pozemku stavbu, které později zaniklo (zejména v důsledku změny 
právní úpravy), nelze posuzovat analogicky podle § 135c obč. zák. ani 
podle § 1084 až 1086 o. z.; to platí i pro stavbu zřízenou v té době na 
vlastním pozemku, jestliže vlastnické právo vlastníka stavby k pozemku 
později zaniklo. 

NS 29 Cdo 5749/2016 31.5.2017 

Řízení o pohledávce věřitele vůči dlužníku uplatněné žalobou v rozporu 
s ustanovením § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona 

Uplatní-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u obecného soudu žalobou v 
rozporu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona, 
soudní řízení o takové pohledávce se přeruší okamžikem zveřejnění 
rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku (§ 140a odst. 1 
věta první insolvenčního zákona). Za předpokladu, že stále trvají účinky 
rozhodnutí o úpadku, je po právní moci rozhodnutí o úpadku obecný 
soud povinen řízení o žalobě neprodleně zastavit podle § 141a 
insolvenčního zákona, bez zřetele k tomu, zda úpadek dlužníka je 
následně řešen konkurzem, reorganizací nebo oddlužením. 

NS 29 Cdo 4123/2014 31.10.2016 
Odpůrčí nárok podle insolvenčního zákona 

Pro poměry práva insolvenčního, odpůrčí nárok podle insolvenčního 
zákona (jenž se uplatňuje odpůrčí žalobou, k níž je legitimován výlučně 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/64A99DE34B8ED3B6C125817D002632DC?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4E22CCC99FE16BE7C125817C00475F8F?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E1E62A02036B4A2BC125818300257023?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AE551AE5114A87B7C125818300524C67?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/989B6272540D257BC125816E00314194?openDocument&Highlight=0,null,
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insolvenční správce, a který se v době podání původní žaloby (28. 
ledna 2013) řadil (podle § 159 odst. 1 písm. d/ insolvenčního zákona) 
mezi incidenční spory) neztrácí tuto svou povahu jen proto, že k jeho 
projednání a rozhodnutí byl rozhodnutím nadřízeného soudu závazně 
určen jiný (než zákonem předepsaný) soud prvního stupně. I takový 
nárok nepochybně má být v meritorním rozhodnutí poměřován úpravou 
obsaženou v ustanoveních § 235 a násl. insolvenčního zákona. 

ÚS III. ÚS 1687/17 23.8.2017 

K požadavku náležitého odůvodnění rozhodnutí v případě odchýlení se 
od předchozí judikatury 

Součástí práva na řádně vedené soudní řízení podle čl. 36 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod, jakož i pojmu právního státu podle čl. 
1 odst. 1 Ústavy České republiky, je i povinnost soudů své rozsudky 
odůvodnit. Soud proto nemůže pominout argument účastníka řízení, 
kterým odkazuje na předchozí pravomocné soudní rozhodnutí ohledně 
shodné právní otázky, ale musí se s tímto zásadním argumentem ve 
svém odůvodnění náležitě vypořádat, hodlá-li se odchýlit od svého 
předchozího rozhodnutí. 

ÚS III. ÚS 3425/16 23.8.2017 

K povinnosti Nejvyššího soudu rozhodnout o návrhu na odklad 
vykonatelnosti bez zbytečných průtahů 

Z ústavních kautel řádně vedeného soudního řízení podle čl. 36 odst. 1 
a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod rovněž vyplývá 
povinnost dovolacího soudu rozhodnout bez zbytečných průtahů, popř. i 
neprodleně, o návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, 
a to usnesením, jehož písemné vyhotovení bude obsahovat 
předepsané náležitosti, včetně řádného odůvodnění, a které bude 
doručeno účastníkům řízení; není však porušením těchto ústavně 
zaručených práv, rozhodne-li dovolací soud spolu s dovoláním o návrhu 
na odklad vykonatelnosti, aniž by se zabýval odůvodněním takového 
návrhu, stane-li se tak ve lhůtě přiměřené pro samotné rozhodnutí o 
návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí. 

ÚS I.ÚS 2330/16 25.7.2017 

Stavební řízení o umístění stavby a o změně rozhodnutí o umístění 
stavby je třeba pro účely posouzení nároku na zadostiučinění za 
vzniklou nemajetkovou újmu považovat za jeden celek. 

V případě řízení o umístění stavby a následného řízení o změně 
rozhodnutí o umístění stavby se z hlediska formálního, resp. z hlediska 
procesních předpisů jedná sice o dvě samostatná řízení, ale pro účely 
posouzení předmětného nároku stěžovatelky je nutno je považovat za 
řízení jediné, které skončilo až rozhodnutím o změně rozhodnutí o 
umístění stavby. Obě řízení jsou totiž z tohoto hlediska úzce věcně i 
časově propojena, kdy druhým stavebním řízením došlo ve své 
podstatě k napravení nezákonné části rozhodnutí o umístění stavby, 
které bylo vydáno v prvním stavebním řízení, a to na základě podání 
stěžovatelky, kterým návazně reagovala na průběh prvního stavebního 
řízení. Jedině závěrem o jednotě předmětných řízení a posouzením 
přiměřenosti jejich délky jako celku nedojde vyprázdnění dotčeného 
základního práva na náhradu škody způsobené nesprávným úředním 
postupem podle § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

NSS 6 As 74/2017 8.8.2017 

Stavební úřad musí v řízení o prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí posoudit, zda se podmínky v území během uplynulé doby 
nezměnily natolik podstatně, že původní rozhodnutí jim už neodpovídá 
(§ 93 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006). 

NSS 2 As 43/2016 29.8.2017 

I. Vyjádření silničního správního úřadu k napojení stavby na veřejnou 
dopravní infrastrukturu [§ 5 písm. d) vyhlášky č. 526/2006 Sb., nyní § 
18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.] pro účely územního a 
stavebního řízení není rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu, 
resp. § 65 s. ř. s. samostatně přezkoumatelným ve správním soudnictví; 
nejedná se ani o závazné stanovisko dle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=98655&pos=1&cnt=1&typ=result
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=98661&pos=1&cnt=1&typ=result
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=98399&pos=1&cnt=1&typ=result
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0074_6As__1700027_20170822091803_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0043_2As__1600083_20171006081533_prevedeno.pdf
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13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 30. 6. 
2011, jímž by byl stavební úřad v řízení o umístění nebo povolení 
stavby vázán. 

II. Pokud v řízení o umístění nebo povolení stavby přetrvávají 
pochybnosti ohledně zajištění přístupu ke stavbě, resp. informace 
obsažená ve vyjádření silničního správního úřadu je v rozporu s 
tvrzeními účastníků řízení nebo jinými podklady, je stavební úřad 
povinen tuto otázku dále zkoumat jako předběžnou podle § 57 odst. 1 
správního řádu, např. umožnit účastníkům zahájit u příslušného 
správního úřadu řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního 
řádu. 

 

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2017 

1. Přijaté právní předpisy ČR 

Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o 

výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

(účinnost k 1.1.2018): 

Nové nařízení vlády o minimální mzdě zvedá minimální mzdu z 66 Kč za hodinu na 73,20 Kč za 

hodinu a z 11.000 Kč za měsíc na 12.200 Kč za měsíc. V souvislosti s tím se mění i nejnižší úroveň 

zaručené mzdy, začínající na 12.200 Kč za měsíc v 1. skupině prací až po 24.400 Kč za měsíc pro 8. 

skupinu prací. Poměry mezi jednotlivými skupinami zůstávají stejné. 

Úplné znění 

Zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost k 30.9.2017): 

Novela si kladla za cíl především odstraňovat administrativní zátěž v ČR, snížení nedůvodných rozdílů 

mezi jednotlivými skupinami podnikatelů a zkvalitnění podnikatelského prostředí v ČR. Výsledkem je, 

že odstraňuje povinnost hlásit živnostenskému úřadu údaje členů statutárního orgánu a vedoucích 

odštěpného obchodního závodu provozovaného na území ČR zahraniční fyzickou osobou 

zapisovaných do obchodního rejstříku. Novela dále obsahuje zrušení omezení provozovat živnost, 

příp. se na provozování živnosti podílet v příbuzném oboru, u podnikatelů, kterým bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a osob, které se ve funkci člena statutárního 

orgánu podílely na podnikání právnických osob, kterým bylo zrušení živnostenské oprávnění, resp. 

podnikatelů, na jejichž podnikání se tyto osoby ve funkci člena statutárního orgánu podílejí. Pro tyto 

osoby je odstraněn zákaz 1 rok koncesovanou živnost v jiném oboru provozovat nebo se na jejím 

provozování podílet ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby. Novela sjednocuje délku 

trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie osob, na které dopadá. Další novinkou je 

rozšíření možnosti činit podání vůči finančnímu úřadu prostřednictvím živnostenských úřadů také 

v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit pouze v elektronické formě. Tato podání budou 

předávána pouze v případě, že se týkají daně z příjmu a silniční daně. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=286&r=2017
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Informace o podnikateli je možno nově vydat prostřednictvím hromadné sestavy v rozsahu 

vymezeném v žádosti, kdy žadatel dostane obratem informace o podnikatelích vymezených podle 

sídla, jména, příjmení, obchodní firmy, identifikačního čísla, předmětu podnikání či umístění 

provozovny. Tyto údaje je však možno použít pouze pro osobní účely. 

Článek o novele 

Úplné znění 

 

2. Přehled dalších přijatých právních předpisů ČR 

NÁZEV ÚČINNOST CHARAKTERISTIKA ZMĚN OSTATNÍ 

INFORMACE 

Zákon č. 291/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

01.12.2017 

Přednostní uspokojení do 10% výtěžku 
následujících pohledávek: 

OSŘ: Pohledávky související se správou domu 
budou uspokojovány z výtěžku zpeněžení bytu 
přednostně za pohledávkami nákladů státu. 

Veřejné dražby: pohledávky související se 
správou domu budou uspokojovány přednostně 
s pohledávkami první třídy. 

Insolvence: Pohledávky za správou domu jsou 
zařazeny do skupiny přednostně uspokojovaných 
pohledávek. 

Úplné znění 

Zákon č. 293/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), 
ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů 

01.01.2018 

Povinnost vlastníků nepojištěných vozidel skládat 
příspěvky do garančního fondu. Škoda způsobená 
vlastníkem nepojištěného vozidla hrazena do 
garančního fondu vlastníkem pouze do 30% 
škodní částky. 

Úplné znění 

Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

30.09.2017 

Úprava podmínek dovolání, vypuštění možnosti 
podat dovolání u rozhodování o nákladech řízení. 
Úprava některých soudních poplatků. Změna 
pravidel rozvrhů práce prostřednictvím generátoru 
náhodného přidělení věci příslušného soudce. 
Zrušení zvláštní příslušnosti OSP2 pro trestné 
činy způsobené v dopravě. 

Úplné znění 

Vyhláška č. 308/2017 Sb., o 
podrobnější úpravě některých 
pravidel při poskytování 
investičních služeb. 

03.01.2018 

Do vyhlášky je začleněna také úprava deníku 
obchodníka s cennými papíry a evidence 
investičního zprostředkovatele. Tato problematika 
byla dosud upravena ve vyhlášce č. 231/2009 Sb. 

Úplné znění 

Vyhláška č. 309/2017 Sb. o 
žádostech a oznámení podle 
zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu. 

03.01.2018 

Vyhláška na rozdíl od stávající právní úpravy 
(vyhláška č. 233/2009 Sb.) neobsahuje náležitosti 
žádosti o povolení k činnosti obchodníka s 
cennými papíry a nabývání kvalifikovaných účastí 
na obchodníkovi. V těchto případech budou 
náležitosti žádostí upraveny přímo použitelnými 
nařízeními Komise. Obdobně to platí též pro 
náležitosti žádosti o povolení poskytovatelů služeb 

Úplné znění 

http://www.podnikatel.cz/clanky/ministerstvo-chtelo-otevrit-zivnostensky-rejstrik-nakonec-navrhlo-pravy-opak/
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=289&r=2017
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=291&r=2017
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=293&r=2017
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=296&r=2017
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=308&r=2017
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=264&r=2017
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hlášení údajů. Vyhláška dále oproti dosavadní 
úpravě neobsahuje náležitosti oznámení pro účely 
zápisu vázaných zástupců do registru těchto osob 
vedeného Českou národní bankou a náležitosti 
oznámení změny údajů vedených o těchto 
osobách v registru, neboť tyto náležitosti jsou 
stanoveny přímo zákonem 

Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, a související 
zákony. 

01.06.2018 

Zavedené nové dávky, tzv. dlouhodobého 
ošetřovného. Jde o náhradu příjmu při 
dlouhodobém ošetřování rodinných příslušníků 
v domácím prostředí. Zaměstnanec je přitom 
chráněn před výpovědí. 

Úplné znění 

Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

01.11.2017 

Snížení počtu záměrů, které povinně podléhají 
procesu EIA (zúžení okruhu podlimitních záměrů), 
též zkrácené procesu. Zpřísnění pravidel pro 
zpracování posudků pod hrozbou finančních 
sankcí. 

TZ MŽP 

Úplné znění 

Vyhláška č. 319/2017 Sb., o 
odborné způsobilosti pro distribuci 
na kapitálovém trhu 

03.01.2018 

Vyhláška má dle zákona stanovit rozsah 
odborných znalostí a dovedností distributorů na 
kapitálovém trhu, požadavky na odbornou 
zkoušku, věcné, kvalifikační, organizační a 
personální předpoklady akreditované osoby a 
požadavky na její zkouškový řád, pravidla pro 
aktualizaci souboru otázek a pro poskytování 
souboru vypracovaných zkouškových otázek 
akreditovaným osobám a nakládání s nimi. 

Úplné znění 

3. Judikatura 

3.1. Nejvyšší správní soud 

Rozsudek NSS sp. zn. 9 As 213/2016, ze dne 8.8.2017  

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zdali se doručovatelka České pošty dopustila excesu, když 

vyhodila poštovní a reklamní zásilky do kontejneru a zdali se může v důsledku tohoto excesu zprostit 

odpovědnosti za porušení právní povinnosti. K tomu Nejvyšší správní soud uvedl, že pro posouzení, 

zda je právnická osoba odpovědná za spáchání správního deliktu v souvislosti s jednáním jejího 

zaměstnance (případně člena nebo statutárního orgánu) dle § 20 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je podstatné, zda k porušení právních povinností došlo v 

souvislosti s místní, časovou a věcnou vazbou k činnosti právnické osoby, tedy zda při činnosti, jíž byl 

způsoben protiprávní stav, zaměstnanec sledoval zejména z objektivního i subjektivního hlediska 

plnění svých pracovních úkolů. Pokud tomu tak nebylo, právnická osoba není za excesivní jednání 

svého zaměstnance odpovědná. V důsledku tohoto rozhodnutí zrušil rozsudek Městského soudu 

v Praze, který jednání zaměstnankyně za exces nepovažoval a uvedl, že stěžovatel se nemohl 

zprostit odpovědnosti za správní delikt s odkazem na excesivní jednání svých zaměstnanců. 

Odkaz na rozhodnutí 

 

 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=310&r=2017
http://www.env.cz/cz/news_170905_EIA
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=326&r=2017
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=319&r=2017
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0213_9As__1600060_20171004161808_prevedeno.pdf
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4. Přehled další české judikatury 

SOUD SPISOVÁ ZNAČKA ZVEŘEJNĚNO DNE HESLO / SOUVISEJÍCÍ INFORMACE 

NS 22 Cdo 5259/2015 27.06.2017 

Sousedská práva a odstranění stromů 

Nárok na odstranění stromů podle § 1017 odst. 1 o. z. nelze 
úspěšně uplatnit, jde-li o stromy vysázené před 1. lednem 2014. 

NSS 6 As 182/2017 11.10.2017 

Změny předmětu ani zániku účinků veřejnoprávní smlouvy nelze 
docílit postupem, kdy ve fázi realizace stavby či souboru staveb 
podle veřejnoprávní smlouvy stavebník stavebnímu úřadu podle 
§ 116 odst. 6 stavebního zákona z roku 2006 sdělí, že upouští 
od provedení části stavby nebo souboru staveb podle 
veřejnoprávní smlouvy, a požádá o vydání rozhodnutí o umístění 
jiné stavby podle § 86 tohoto zákona, jež však materiálně 
představuje změnu provedení stavby či souboru staveb. Pokud 
stavebník zvolí pro umístění a povolení své stavby režim 
veřejnoprávní smlouvy a dojde k závěru, že je namístě změna 
stavby, je povinen postupovat podle příslušných ustanovení 
stavebního zákona týkajících se změny veřejnoprávní smlouvy 
(§ 78a odst. 8 uvedeného zákona) či změny stavby před jejím 
dokončením (§ 118 téhož zákona). 

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6AD4FAC4425E6986C125819800473104?openDocument&Highlight=0,null,
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0182_6As__1700030_20171019144615_prevedeno.pdf
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5. Evropské předpisy 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se 

doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení 

Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. 

května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) 

č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie  

Nová předpisy upravují zejména procesní prostředky vztahující se k ochranným známkám Evropské 

unie. Jejich cílem bylo usměrnit řízení pro žádosti a registraci ochranných známek Evropské unie a 

posílit právní jistotu konkretizujícím výkladem některých ustanovení a odstranění nejednoznačností 

změna v samotném vymezení předmětu ochrany: odpadá požadavek grafického znázornění. Nově 

postačí, pokud označení je způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie 

způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, 

která je poskytována majiteli ochranné známky. Dále je zavedena možnost přihlásit si tzv. certifikační 

ochranné známky, které umožňují certifikační instituci nebo organizaci povolit zúčastněným stranám v 

rámci certifikačního systému užívat ochrannou známku jako označení pro výrobky nebo služby, které 

splňují certifikační požadavky. 

Další změny jsou procesní a formální povahy, týkající se různých fází a aspektů řízení před Úřadem 

Evropské unie pro duševní vlastnictví (EU IPO). Např. je zavedení možnost domáhat se zápis 

ochranné známky na základě prokázání získání rozlišovací způsobilosti cestou tzv. vedlejšího 

prohlášení, umožňující přihlašovateli nejprve vyčerpat své právo na odvolání ve věci „vnitřní 

rozlišovací způsobilosti“. Nařízení upravuje procesní aspekty v podobě jazykového režimu, 

oznamování, důkazních prostředků a komunikace. 

Odkaz na nařízení 2017/1430 

Odkaz na nařízení 2017/1431 

 

6. Ostatní / zajímavosti 

Vodítka k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a ke stanovení, zda zpracování bude 

„pravděpodobně mít za následek vysoké riziko“ pro účely Nařízení 2016/679 a Vodítka 

k aplikaci a nastavení výše správních pokut pro účely Nařízení 2016/679 

Pracovní skupina WP29 vydala dva dokumenty k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR). Důležité je zejm. vodítko k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a ke stanovení, zda 

zpracování bude „pravděpodobně mít za následek vysoké riziko“ pro účely Nařízení 2016/679 , které 

se zabývá posouzením vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA), povinností správce údajů zavedenou 

GDPR. Vodítko vykládá za jakých podmínek a jak DPIA provést a na jaké procesy se vztahuje. 

Požadavek na provedení DPIA se vztahuje na zpracování osobních údajů zahájené po tom, co 

nastane účinnost GDPR (25.5.2018). WP29 však důrazně doporučuje provést DPIA i procesy 

zpracování zahájené před účinností GDPR a které budou po tomto datu pokračovat. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017R1430
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017R1431
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=27377
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=27377


 

 

 

11 

LEGAL UPDATE 7-10/2017 

 

Povinnost provést DPIA se vztahuje především na takové zpracování osobních údajů, které splňuje 

alespoň dvě z následujících kritérií: 

• vyhodnocování osobních aspektů subjektů údajů týkajících se zejména jejich pracovního 

výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních zájmů, chování, lokace a pohybu 

(např. prověřování platebních schopnosti klientů banky nebo vytváření marketingového profilu 

internetových uživatelů); 

• zpracování údajů založené na automatizovaném rozhodování, které má právní nebo podobné 

významné účinky pro subjekty údajů, například když takové zpracování vede k diskriminaci 

některých jednotlivců; 

• systematické monitorování, tj. zpracování údajů za účelem sledování a kontroly subjektů údajů 

včetně systematického monitorování veřejně přístupných prostorů; 

• zpracování citlivých údajů (např. zpracování záznamů o zdravotním stavu pacientů nemocnicí, 

zpracování lokalizačních údajů nebo zpracování finančních údajů, které mohou být zneužity); 

• zpracování údajů velkého rozsahu vzhledem k počtu dotčených subjektů údajů, rozsahu 

zpracovávaných údajů, době zpracování a územnímu rozsahu (např. zpracování údajů klientů 

bankami či pojišťovnami nebo zpracování údajů uživatelů internetu pro účely cílené reklamy); 

• zpracování propojených nebo kombinovaných souborů osobních údajů, které pocházejí z více 

různých zpracování, pro účely nad rámec původního účelu; 

• zpracování osobních údajů o „zranitelných“ osobách (např. údajů o dětech, zaměstnancích, 

uchazečích o azyl, důchodcích, pacientech atd.); 

• zpracování údajů při použití nových technologických řešení a organizačních opatření (např. 

zavedení technologie umožňující zaměstnancům vstup na pracoviště na základě otisku prstu); 

• předání osobních údajů mimo Evropskou unii; 

• zpracování osobních údajů, které samo o sobě zabraňuje uplatnění práv nebo užívání služby ze 

strany subjektu údajů (např. zpracování údajů prováděné ve veřejném prostoru, kterému se 

nemohou subjekty údajů vyhnout, nebo prověřování platební schopnosti potenciálních 

zákazníků banky za účelem rozhodnutí, zda jim bude poskytnut úvěr či nikoliv).  

DPIA může být prováděno různými způsoby a s využitím libovolných postupů, tedy je ponechána 

značná volnost s ohledem na potřeby a dosavadní praxi správců osobních údajů. Každé posouzení 

však musí zahrnovat čtyři následující úkony:  

• systematický popis zamýšlených operací zpracování údajů a účely zpracování, případně včetně 

popisu oprávněných zájmů správce; 

• posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací s údaji z hlediska účelů; 

• posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů; a 

• plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů 
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k zajištění ochrany osobních údajů a k prokázání souladu s GDPR. 

Správci by své DPIA měli alespoň částečně zveřejnit za účelem prokázání odpovědnosti, 

transparentnosti a získání důvěry. Nejde však o povinnost. DPIA je nutné konzultovat s dozorovým 

orgánem, pokud správce údajů není schopen implementovat vhodná opatření zmírňující zjištěná 

rizika. 

Článek o DPIA 

Odkaz na vodítko k DPIA 

Odkaz na vodítko k správním pokutám 

 

POPIS OSTATNÍ 

UOHS: Metodická příručka k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de 
minimis a zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu 

Nařízení o poskytování podpory de minimis stanovují, že při určování volného limitu podpory de 
minimis musí být zohledněno, jestli příjemce podpory vznikl spojením či rozdělením podniků, 
které v minulosti obdržely podporu malého rozsahu. Centrální registr podpory malého rozsahu 
(„RDM“) obsahuje funkce, které umožňují zohlednit přeměny podniků. Poskytovatel podpory de 
minimis v RDM například převede podpory fúzujících společností na nově vzniklou společnost. 
Pro lepší orientaci poskytovatelů podpory de minimis v této problematice vypracoval ÚOHS tuto 
příručku. 

Odkaz na příručku 

Právo EU: Dohoda CETA vstoupila v platnost 

Dne 21. 9. 2017 bylo zahájeno prozatímní provádění Komplexní hospodářské a obchodní 
dohody mezi EU a Kanadou (CETA). V plném rozsahu však vstoupí v platnost až poté, co ji 
ratifikují všechny členské státy EU. Dohodou CETA bylo odstraněno 98 % veškerých cel, 
zpřehledňují se celní procedury, otevírá se kanadský trh služeb. Podniky z EU se budou moci 
účastnit veřejných tendrů vypisovaných na federální i provinční úrovni, zjednodušují se pravidla 
pro vysílání zaměstnanců či zajištění podnikatelských cest, sjednocují se pravidla pro investory. 
CETA jako moderní a pokročilá dohoda obsahuje nové typy závazků a pravidel obchodování. 
Lze proto očekávat, že v průběhu její implementace a každodenního fungování se objeví 
nejasnosti. 

 

 

https://www.epravo.cz/top/clanky/posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-podle-gdpr-105892.html
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47711
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=27378
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/prirucka-k-premenam-podniku-13.10.2017.pdf

