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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

 

1. 5. 2021 - 31. 5. 2021 

 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S 

DALŠÍ ELEKTRONIZACÍ POSTUPŮ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI  

 

▪ Parlament schválil a zaslal prezidentovi k podepsání vládní návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. 

 

▪ Návrh zákona stanovuje nové podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, a 

také mezi základními registry a agendovými informačními systémy. Dále jsou zavedena nová 

pravidla pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy. V případech, kdy systém 

veřejné správy umožňuje prokázání totožnosti pomocí elektronické identifikace toho, kdo jeho 

prostřednictvím úkon činí, má být nově takový úkon považován za podepsaný. 

 

▪ Ruší se povinnost vozit s sebou v autě řidičský průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla za 

předpokladu, že tyto údaje policisté zjistí z centrálního registru řidičů nebo z registru silničních 

vozidel. 

 

▪ Návrh zákona zavádí automatické zřízení datové schránky fyzické osobě po prvním použití 

prostředku pro elektronickou identifikaci, a také automatické zřízení datové schránky podnikající 

fyzické osobě, advokátovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, soudnímu tlumočníkovi, 

soudnímu překladateli a znalci po jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku  

 

▪ Nově by mělo být možno realizovat petiční právo i elektronickou cestou. K prokázání totožnosti 

má být dle návrhu zákona použit prostředek pro elektronickou identifikaci a samotný výkon 

petičního práva bude zajištěn prostřednictvím nástroje Ministerstva vnitra. 

 

▪ Navrhuje se zavedení centrální evidence provedených autorizovaných konverzí, kterou bude mít 

na starosti Ministerstvo vnitra. 

 

▪ Advokáti mají mít na základě návrhu zákona možnost provádět legalizaci podpisů, a to i těch 

elektronických. Návrh zákona také rozšiřuje skutkovou podstatu tzv. vinklaření. Nově se ho 

dopustí i osoba, která poskytnutí právních služeb pouze nabízí, ačkoli není osobou oprávněnou 

k jejich poskytování.  

 

(2) NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 

▪ Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty. 

 

▪ Novela je reakcí na změnu právních předpisů Evropské unie (dále jen EU), upravujících daň 

z přidané hodnoty (dále jen DPH). 
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▪ Novela zavádí změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU. Pojem 

zasílání zboží je novelou změněn na prodej zboží na dálku. Ruší se dosavadní limity na DPH ve 

výši 35.000 EUR nebo 100.000 EUR. Pro prodej zboží na dálku a poskytnutí telekomunikačních 

nebo elektronických služeb je stanoven nový jednotný limit ve výši 10.000 EUR, který je 

společný pro všechny členské státy EU. 

 

▪ Osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR novela ruší. Dovoz takového zboží ze zemí, 

které nejsou členskými státy EU, má nově podléhat DPH s výjimkou dovozu zboží, u kterých se 

uplatní osvobození od daně. Osvobození od cla u zboží nepřesahující hodnotu 150 EUR zůstává 

zachováno. 

 

▪ Novela zahrnuje do povinného odvodu DPH i provozovatele elektronických rozhraní, která 

usnadňují dodání zboží na území EU mezi osobou, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU 

a koncovým spotřebitelem v EU.  

 

▪ Z pohledu novely není za provozovatele elektronického rozhraní považována osoba, která 

prodává vlastním jménem a na vlastní účet prostřednictvím e-shopu své vyrobené či nakoupené 

zboží. 

 

▪ Novelou se nyní bude zabývat Senát. 

 

(3) NOVELA NOTÁŘSKÉHO ŘÁDU 

 

▪ Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu notářského řádu.  

 

▪ Novela navrhuje zavedení Evidence ověřených podpisů a Sbírky dokumentů, vedené Notářskou 

komorou České republiky. Tyto systémy budou obsahovat údaje o legalizacích provedených 

notáři a o notářských zápisech, sepsaných notáři. K Evidenci ověřených podpisů a Sbírky 

dokumentů by měl být dle novely zřízen veřejný dálkový přístup, a to za účelem ověření pravosti 

ověřovacích doložek a notářských zápisů. 

 

▪ Podle novely má být možné sepsat notářský zápis v elektronické podobě společně s prokázáním 

totožnosti účastníků a dalších osob bez jejich fyzické přítomnosti, a to s využitím prostředků pro 

vzdálenou identifikaci a autentizaci.  

 

▪ Obsahem novely je také návrh, aby byla Notářské komoře České republiky svěřena apostilační 

agenda veřejných listin, které vyhotovil, vydal nebo ověřil notář. 

 

▪ Novelou se nyní bude zabývat Senát. 

 

(4) NOVELA ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

 

▪ Senátu byla předložena novela zákona o realitním zprostředkování, o které jsme Vás informovali 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc březen 2021. 

 

▪ Novela prodlužuje období pro složení zkoušky profesní kvalifikace „realitní zprostředkovatel“ do 

31. 12. 2021. Do té doby by k výkonu realitního zprostředkování měla, dle novely, postačit volná 

živnost. 
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▪ Pro nově začínající realitní zprostředkovatele je tato tolerance spojena se zákazem přijímání 

úschov finančních prostředků a s povinností smluvního partnerství se subjektem, který již 

povinnosti dle zákona splňuje. 

 

(5) NOVELA ZÁKONA O SOUDECH A SOUDCÍCH 

 

▪ Prezident podepsal novelu zákona o soudech a soudcích, o které jsme Vás informovali 

v monitorech právních předpisů a judikatury za měsíce prosinec 2020 a březen 2021. 

 

▪ Novela ruší pozici justičního čekatele a zavádí pozici justičního kandidáta. U soudů budou 

primárně působit asistenti soudců, kteří se po složení justiční zkoušky budou moci přihlásit do 

výběrového řízení na nově vytvořenou pozici justičního kandidáta. Justiční kandidát pak bude 

muset absolvovat minimálně jeden rok přípravy pro práci soudce a až poté se bude moci přihlásit 

do výběrového řízení na pozici konkrétního soudce. 

 

▪ Novelou je sjednocen výběr předsedů soudů. Předpokladem pro jmenování do funkce by měla být 

alespoň pětiletá praxe na pozici soudce a úspěšné absolvování výběrového řízení. Dále by mělo 

být stanoveno, že předsedové okresních, krajských i vrchních soudů nebudou smět vykonávat 

svou funkci opakovaně u téhož soudu. 

 

▪ Senát by měl dle novely v prvním stupni v trestních věcech (ať již u okresního nebo krajského 

soudu) rozhodovat jen v případě majetkových a hospodářských zvlášť závažných zločinů a 

trestných činů vraždy novorozeného dítěte matkou, ublížení na zdraví a ublížení na zdraví 

z omluvitelné pohnutky. V jiných případech by konal řízení v prvním stupni u okresního a 

krajského soudu samosoudce. 

 

▪ Novela byla odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů. 

 

(6) NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU 

 

▪ Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu, o níž 

jsme Vás informovali v monitorech právních předpisů a judikatury za měsíc červenec 2019, 

měsíc září 2020 a měsíce únor, březen a duben 2021. 

 

▪ Jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, ale je způsobilý jednat v určité záležitosti 

samostatně, je dle novely možné podmínit tak, že následky právního jednání nastanou až 

souhlasem zákonného zástupce nezletilého uděleným v určené lhůtě, jinak ve lhůtě dvou týdnů od 

vyžádání. 

 

▪ Novela stanovuje, že zákonný zástupce jednající za dítě bude potřebovat souhlas soudu zejména 

k právnímu jednání, kterým nabývá nemovitou věc nebo podíl na ní nebo kterým je zcizuje či 

zatěžuje, nebo kterým nabývá, zcizuje nebo zatěžuje majetek v hodnotě převyšující částku 

odpovídající stonásobku životního minima, nebo kterým uzavírá dohodu dědiců o výši dědických 

podílů nebo rozdělení pozůstalosti, odmítá dědictví, nebo kterým uzavírá smlouvu zavazující k 

trvajícímu nebo opětovnému plnění na dobu delší než tři roky nebo na dobu trvající i po nabytí 

zletilosti dítěte, popř. úvěrovou smlouvu.  

 

▪ Peněžité dluhy z právních jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, by bylo možné 

vymáhat pouze z majetku, který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetku, který 

nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné 

svéprávnosti. To by neplatilo pro peněžité dluhy vzniklé při výdělečné činnosti nezletilého. 
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▪ Novela dále upravuje náhradu škody způsobené nezletilým. Nově by byl nezletilý, který byl 

způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, odpovědný za škodu, pokud by dovršil 

věku 13 let. 

 

▪ Dle novely by se v případě dlužníka – spotřebitele, který je v prodlení s plněním dluhu, plnění 

započítalo nejprve na náklady, pak na jistinu pohledávky, poté na smluvní úroky, a nakonec na 

úroky z prodlení. Dlužník by tak nemohl určit jiné pořadí započtení. V případech, kdy dlužník 

není spotřebitelem, by si mohl zvolit jiné pořadí započtení jen se souhlasem věřitele. 

 

▪ Novela zákona nabude účinnosti dne 1. 7. 2021. 

 

 

(B) PRÁVNÍ PŘEDPISY COVID-19 

 

(1) NÁVRH ZÁKONA O ÚPRAVÁCH V OBLASTI POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ 

ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI A 

DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI 

V ROCE 2021 

 

▪ Poslanecká sněmovna se bude v prvním čtení zabývat návrhem zákona o úpravách v oblasti 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového 

pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními v roce 2021. 

 

▪ Podle návrhu zákona má dojít k prominutí placení povinných záloh na pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných za 

měsíce leden až červen 2021. 

 

▪ Pro účely placení pojistného za rok 2021 se budou tyto zálohy považovat za zaplacené, ovšem 

maximálně do výše minimálních záloh platných pro rok 2021.  

 

▪ Dle návrhu zákona má být období leden 2021 až červen 2021 pro účely stanovení osobního 

vyměřovacího základu u osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou 

výdělečnou činnost považováno za vyloučenou dobu. 

 

(2) NÁVRH ZÁKONA O ÚPRAVÁCH V OBLASTI POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI 

V ROCE 2021 

 

▪ Poslanecká sněmovna se bude v prvním čtení zabývat novelou zákona o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními v roce 2021. 

 

▪ Návrh zákona stanovuje prominutí placení povinných záloh na pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění u osob samostatně výdělečně činných za měsíce leden až červen 2021. 

 

▪ Dle návrhu se budou zálohy považovat za zaplacené, ovšem maximálně do výše minimálních 

záloh platných pro rok 2021. 

 

(3) NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A ZÁKONA O 

MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 
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▪ Poslanecká sněmovna se bude v prvním čtení zabývat novelou zákona o ochraně veřejného zdraví 

a zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. 

 

▪ Novela stanovuje právní rámec pro vydávání certifikátů osvědčujících skutečnost, že byla osoba 

proti onemocnění očkována, onemocnění prodělala nebo byla testována na přítomnost viru nebo 

jeho antigenu. Novelou je upraven rozsah údajů, které mohou orgány ochrany veřejného zdraví 

využívat ze základních registrů a informačních systémů, a to za účelem záruky správnosti 

vydávaných certifikátů. 

 

▪ Novela je také reakcí na připravované nařízení Evropské unie o certifikátech o očkování, 

testování a uzdravení, podle kterého má být vytvořen společný rámec pro vydávání, ověřování a 

přijímání certifikátů o očkování, testování a prodělaní nemoci (tzv. Digitální zelený certifikát). 

 

▪ Současně je novelou stanoveno zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví, na základě kterého bude 

moci prostřednictvím mimořádného opatření stanovit situace pro využití certifikátu – tedy 

například podmínit vstup na akci nebo vstup do určitých prostor prokázáním certifikátu. 

 

 

(C) GDPR 

 

(1) PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  

▪ Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zveřejnil na svých stránkách souhrnný dokument 

k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů. Dokument ÚOOÚ odpovídá na otázky, 

komu, kdy a jakým způsobem jsou fyzické osoby povinné prokazovat svou totožnost a jaké údaje 

mohou být při prokazování totožnosti oprávněnou osobou zaznamenány. Dále pak dokument 

shrnuje, za jakých podmínek si mohou oprávněné osoby pořídit kopii průkazu totožnosti a 

upravuje zpracovávání osobních údajů uvedených v občanském průkazu. 

 

▪ Dokument je dostupný zde.  

 

(2) DOPORUČENÍ OHLEDNĚ PRÁVNÍHO ZÁKLADU PRO UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z 

KREDITNÍCH KARET PRO VÝHRADNÍ ÚČEL USNADNĚNÍ DALŠÍCH TRANSAKCÍ 

 

▪ Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) přijal doporučení č. 2/2021 ohledně právního 

základu pro uchovávání údajů z kreditních karet pro výhradní účel usnadnění dalších transakcí. 

 

▪ Doporučení se zabývá ukládáním tohoto typu dat u poskytovatelů zboží a služeb na internetu k 

usnadnění dalších nákupů. Jde zejména o situace, kdy zákazník (subjekt údajů) kupuje produkty 

nebo služby prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace a poskytuje přitom údaje o 

své kreditní kartě za účelem provedení transakce. Doporučení postupně rozebírá právní základy 

zpracování osobních údajů uvedené v článku 6 GDPR, přičemž dospívá k závěru, že ne všechny 

právní základy uvedené v článku 6 GDPR jsou v tomto případě uplatnitelné.  

 

▪ EDPB například dospívá k závěru, že jediným právním základem pro předmětný typ zpracování 

je souhlas zákazníka a držitele karty (viz článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Subjekt údajů musí 

udělit svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas ještě před uložením údajů z jeho 

kreditní karty. 

 

▪ Doporučení je dostupné zde. 

 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=50175
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022021-legal-basis-storage-credit-card_cs
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(D) JUDIKATURA 

 

(1) PŘEDMĚT ČINNOSTI V ZAKLADATELSKÉM PRÁVNÍM JEDNÁNÍ 

(usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) 

 

▪ Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že ujednání zakladatelského právního jednání 

a tomu odpovídající zápis v obchodním rejstříku, podle něhož je předmětem podnikání nebo 

činnosti společnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona,“ nesplňuje podmínku určitosti právního jednání, a je tedy zdánlivé (nepřihlíží se k němu).  

 

▪ Toto přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu je v rozporu s dosavadním výkladem a 

dlouhodobou ustálenou praxí, včetně praxe notářů a rejstříkových soudů. Všechny společnosti, 

které mají výše uvedený předmět podnikání nebo činnosti v zakladatelském právním jednání a v 

obchodním rejstříku, budou muset své zakladatelské právní jednání změnit a následně podat 

návrh na zápis odpovídajících změn do obchodního rejstříku. Předměty podnikání nebo činnosti 

nemusí doslovně odpovídat vymezení živností dle živnostenského zákona, musí však být 

dostatečně určité. 

 

▪ V případě, že společnost nápravu zápisu v obchodním rejstříku na výzvu soudu nezjedná, může 

soud rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací. 

 

(2) TRESTNÉ MNOŽSTVÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 98/20) 

 

▪ Plénum Ústavního soudu zrušilo část ustanovení § 289 trestního zákoníku, které zmocňovalo 

vládu k přijetí nařízení a stanovení, jaké konkrétní množství se považuje za větší než malé v 

případě omamných a psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. Dále Ústavní soud 

rozhodl, že pozbývají platnosti § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterými se pro 

účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za rostliny a houby obsahující 

omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního 

zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 3/2012 Sb. 

 

▪ Ústavní soud zrušil daná ustanovení z důvodu, že vláda nemůže svým nařízením stanovit, jaké je 

množství větší než malé, tzn. stanovit, které jednání je trestné. Vymezení, která jednání jsou 

trestnými činy, je totiž podle čl. 39 Listiny základních práv a svobod svěřeno pouze zákonu, k 

jehož vydání je příslušný pouze Parlament České republiky. Zákonodárce by tak měl daný pojem 

„množství větší než malé“ definovat formou zákona. 

 

(3) NEZÁKONNOST OMEZENÍ PROVOZU RESTAURACÍ A KASIN 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 6 Ao 22/2021) 

 

▪ Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení činnosti 

provozoven stravovacích služeb (a heren a kasin) prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti v 

těchto provozovnách s odkazem na ustanovení Pandemického zákona a Zákona o ochraně 

veřejného zdraví je nezákonné. Pandemický zákon umožňuje pouze omezit (nikoliv zakázat) 

činnost obchodní či výrobní provozovny, nikoli provozovny, v nichž jsou poskytovány služby. 

Oporu pro vydání opatření soud nenalezl ani v ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) Zákona o ochraně 

veřejného zdraví, neboť to lze použít pouze za předpokladu, že uzavření těchto provozoven má 

omezit styk skupin fyzických osob podezřelých z nákazy. Toto ustanovení nelze chápat tak, že 

osobou podezřelou z nákazy může být automaticky kdokoliv bez dalšího. 
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(4) ZRUŠENÍ OPATŘENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 3 Ao 3/2021) 

 

▪ Nejvyšší správní soud zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví upravující povinnosti pozitivně 

testovaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), neboť toto opatření 

vykazovalo hrubé nedostatky v odůvodnění a z toho důvodu bylo nepřezkoumatelné. Zrušené 

opatření stanovilo některé povinnosti zaměstnanců a OSVČ, kteří byli pozitivně testováni na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, např. povinnost oznámit tuto skutečnost lékaři, opustit 

pracoviště a podrobit se konfirmačnímu vyšetření testem RT-PCR. Zároveň opatření ukládalo 

zaměstnavatelům a OSVČ vést evidenci provedených testů. 

 

(5) VÝKON ZÁKONNÉHO PRÁVA V ROZPORU S DOBRÝMI MRAVY 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 3542/20) 

 

▪ Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil rozhodnutí obecných soudů, neboť 

jimi byla porušena její práva na ochranu majetku podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod (LZPS) a na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS. 

 

▪ Stěžovatelka jako kupující uzavřela v roce 2006 kupní smlouvu o převodu bytové jednotky, ve 

které žila žena (prodávající), na jejíž majetek byla uvalena exekuce a hrozilo jí, že dojde 

k exekučnímu prodeji této bytové jednotky. Za této situace nabídla stěžovatelka ženě pomoc 

spočívající v tom, že bytovou jednotku odkoupí za cenu určenou znaleckým posudkem 

vypracovaným v probíhajícím exekučním řízení s tím, že kupní cena bude uhrazena přímo na účet 

soudního exekutora za účelem vyplacení exekuce a současně stěžovatelka se ženou uzavře 

nájemní smlouvu o nájmu předmětné bytové jednotky, a to na dobu určitou do konce roku 2015 s 

jednorázově sjednaným nájemným, které bylo započteno proti povinnosti stěžovatelky jako 

pronajímatele zaplatit část kupní ceny za byt. Nicméně v roce 2011 se žena (prodávající) 

domáhala u obecných soudů určení vlastnického práva k bytové jednotce s poukazem na 

neplatnost uzavřené smlouvy o nájmu bytu z důvodu neurčitě sjednané výše nájemného a plateb 

spojených s používáním bytu. Následně označila též za neplatný zápočet na úhradu kupní ceny a 

písemným podáním v roce 2012 odstoupila od kupní smlouvy z důvodu tvrzeného prodlení 

stěžovatelky s úhradou kupní ceny. 

 

▪ Ústavní soud uvedl, že obecné soudy měly v daném případě aplikovat korektiv dobrých mravů, 

poctivosti a zásadu, že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany ve smyslu § 6 a § 8 

občanského zákoníku. Předmětné odstoupení od smlouvy za daného skutkového stavu 

představuje výkon práva, který vede k nepřijatelným důsledkům projevujícím se jak mezi 

účastníky, tak v postavení některého z nich navenek a je tedy v rozporu s dobrými mravy. 

 

(6) TĚHOTNÁ ZAMĚSTNANKYNĚ A ZRUŠENÍ JEJÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU VE 

ZKUŠEBNÍ DOBĚ 

(rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 2410/2020) 

 

▪ Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uvedl, že zrušení pracovního poměru ve zkušební době je ze 

strany zaměstnavatele možné i v ochranné době uvedené v ustanovení § 53 odst. 1 zákoníku 

práce, např. v situaci, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou, neboť 

zákaz výpovědi se na zrušení pracovního poměru ve zkušební době nevztahuje. Tento závěr ale 

sám o sobě nevylučuje, že by se mohlo jednat o diskriminační zrušení pracovního poměru. 
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▪ Zaměstnavatel proto může zrušit pracovní poměr ve zkušební době také s těhotnou 

zaměstnankyní za podmínky, že důvody výpovědi nesouvisejí s jejím těhotenstvím. V opačném 

případě jde o nepřípustnou diskriminaci, která má za následek neplatnost tohoto rozvázání 

pracovního poměru a dotčená zaměstnankyně se také může domáhat ochrany před touto 

diskriminací právními prostředky upravenými v ustanovení § 10 antidiskriminačního zákona.   

 

(7) ODPOVĚDNOST NÁJEMCE BYTU ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROTEČENÍM VODY 

(rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 25 Cdo 1817/2020) 

 

▪ Nejvyšší soud dospěl k závěru, že pokud vznikne škoda na níže položeném bytě v důsledku úniku 

vody z horního bytu v návaznosti na prasknutí uzávěru vody pod umyvadlem, který nebyl 

hlavním uzávěrem vody pro tento byt, jedná se o škodní následek nastalý v bezprostřední 

souvislosti s neplněním povinnosti nájemce provádět běžnou údržbu a drobné opravy předmětu 

nájmu ve smyslu § 2257 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

(8) LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA DOMÁHAT SE PŘEZKUMU ZPRÁVY O 

VZTAZÍCH 

(usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 2515/2020) 

 

▪ Počátek běhu roční prekluzivní lhůty k uplatnění práva domáhat se přezkumu zprávy o vztazích je 

závislý na dvou skutečnostech – alternativně (podle toho, která ze skutečností nastane dříve) – 

buď na „skutečné“ vědomosti společníka o obsahu zprávy o vztazích, nebo na tom, že se 

společník o obsahu zprávy mohl dozvědět způsobem podle § 84 odst. 1 ZOK. V případě, že je 

zpráva o vztazích zveřejněna na internetových stránkách akciové společnosti nebo ve sbírce listin 

ještě před tím, než je projednána na valné hromadě, je na místě vyjít z toho, že akcionář se o 

zprávě o vztazích mohl dozvědět již dnem, kdy byla zpráva o vztazích zveřejněna jejím uložením 

do sbírky listin či zveřejněním na internetových stránkách. 

 

 

 

 


