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(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NÁVRH ZÁKONA O PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACI 

 

▪ Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení vládní návrh zákona o preventivní 

restrukturalizaci, kterým má dojít k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1132 o některých aspektech práva obchodních společností. Výsledkem prvního 

čtení bylo přikázání k projednání výborům. O tomto právním předpise jsme Vás informovali 

již v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc leden 2023. 

 

▪ Preventivní restrukturalizace má představovat nový právní institut, který bude určen pouze 

pro podnikající právnické osoby v přechodných finančních obtížích. Cílem preventivní 

restrukturalizace má být odvrácení hrozícího úpadku podnikatele za současného zachování 

nebo obnovení běžného provozu jeho obchodního závodu.  

 

▪ Základní podmínkou pro využití preventivní restrukturalizace bude dobrá víra podnikatele v 

proveditelnost navrženého restrukturalizačního plánu. K preventivní restrukturalizaci 

nebude možné přistoupit v případě, že by (i) podnikatel aplikací tohoto institutu sledoval 

nepoctivý záměr, (ii) byl v likvidaci, (iii) u podnikatele byl pravomocným rozhodnutím 

soudu v insolvenčním řízení v posledních 5 letech zjištěn úpadek, nebo (iv) v posledních 5 

letech byla u daného podnikatele ukončena preventivní restrukturalizace pro nepoctivý 

záměr. 

 

▪ Tento nový právní institut se v mnohých rysech odlišuje od insolvenčního řízení. Do 

dobrovolného procesu preventivní restrukturalizace by bylo například možné zapojit jen 

vybrané „klíčové“ (dotčené) věřitele. Pohledávky ostatních věřitelů by podnikatel výhledově 

řádně řešil až ve lhůtách jejich splatnosti.  

 

▪ Podnikatel by vypracoval restrukturalizační plán obsahující restrukturalizačních opatření, 

která by měla sledovat zachování nebo obnovu provozu jeho obchodního závodu. Aby byl 

restrukturalizační plán účinný, bude muset být (1) schválen všemi skupinami dotčených 

věřitelů buď ve formě notářského zápisu, nebo za přítomnosti restrukturalizačního správce 

a (2) potvrzen restrukturalizačním soudem. Pro schvalování restrukturalizačního plánu 

budou věřitelé rozděleni do jednotlivých hlasovacích skupin dle shodných hospodářských 

zájmů. Případný nesouhlas věřitele či skupiny věřitelů by mohl nahradit soud v rámci 

restrukturalizačního řízení. 

 

▪ Pro účely preventivní restrukturalizace má dle návrhu zákona dojít ke zřízení 

restrukturalizačního rejstříku. Rozsah zveřejňovaných informací bude však menší než 

v případě insolvenčního rejstříku.  
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▪ Pro restrukturalizační řízení budou příslušné krajské soudy. Restrukturalizační řízení bude 

zahájeno dnem, kdy zašle podnikatel restrukturalizačnímu soudu oznámení o zahájení 

preventivní restrukturalizace a skončeno bude dnem rozhodnutí restrukturalizačního soudu, 

kterým vezme na vědomí zákonný důvod skončení preventivní restrukturalizace (např. 

splnění restrukturalizačního plánu, právní mocí rozhodnutí o úpadku podnikatele v 

insolvenčním řízení, nepředložením návrhu restrukturalizačního plánu dotčeným stranám 

k hlasování do 6 měsíců od zahájení preventivní restrukturalizace aj.). 

 

▪ Podnikateli by v rámci restrukturalizačního řízení byl jmenován restrukturalizační správce, 

kterým bude moci být pouze osoba, který je zapsaná v seznamu insolvenčních správců.  

 

(2) NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

  

▪ Poslanecká schválila v 1. čtení vládní novelu zákona o provozu na pozemních 

komunikacích, která má zjednodušit bodový systém, zvýšit sankce za závažné přestupky či 

umožnit získat řidičské oprávnění již od 17 let věku. O této novele jsme Vás informovali již 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc leden 2023. 

 

▪ Novela zavádí dva nové instituty, a to tzv. řízení s mentorem a tzv. řidičský průkaz 

na zkoušku. Koncept řízení s mentorem má umožňovat udělit řidičský průkaz skupiny B 

osobě, který dosáhla 17 let. Do 18 let věku však bude moci řídit pouze pod dohledem 

zkušeného mentora a se souhlasem zákonného zástupce. Mentorem bude moci být pouze 

osoba zapsaná v registru řidičů, který je držitelem řidičského průkazu minimálně po dobu 

10 let bez trestu zákazu řízení motorových vozidel v posledních 5 letech, bez záznamu 

v bodovém hodnocení a která se svým zápisem mentora souhlasí. Každý 17 letý řidič bude 

moci mít maximálně 4 mentory. 

 

▪ Režim tzv. řidičského průkazu na zkoušku by zahrnoval dva nové instituty – dopravně 

psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. Pohovor a školení bude muset 

absolvovat řidič, který se ve lhůtě 2 let od udělení řidičského oprávnění dopustí závažného 

porušení pravidel silničního provozu (tj. přestupek či trestný čin, který za který bude uděleno 

6 bodů, zákaz činnosti či obdobný trest dle trestního řádu). Pokud by takový řidič 

psychologický pohovor a školení absolvoval, neztratil by oprávnění řídit motorová vozidla.   

 

▪ Dále by mělo dojít k změnám v bodovém systému a navýšení sazeb pokut. Nový bodový 

systém pracuje se 3 bodovými sazbami. Navrhuje se též možnost informovat řidiče o každé 

změně v jejich bodovém hodnocení. Ze současných 7 pásem sazeb pokut se navrhuje 

redukce na 4 pásma, přičemž v jednotlivých pásmech dojde zejména ke zvýšení horních 

hranic sazeb. Například za odmítnutí podrobení se testu na alkohol bude možné řidiči ve 

správním řízení udělit pokutu až ve výši 75.000, - Kč namísto současných 50.000, - Kč či za 

používání mobilního telefonu za volantem by bylo možné řidiči ve správním řízení udělit 

pokutu až ve výši 10.000, - Kč namísto současných 2.500, - Kč. 

 

▪ Mezi další změny lze zařadit například možnost prohlásit řidičský průkaz za zadržený i 

v případě, že ho řidič při dopravní kontrole nepředloží. 

 

(3) NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU 
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▪ Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu občanského soudního řádu, kterou má 

dojít k posílení procesního postavení specializovaných orgánů, které rozhodují 

v soukromoprávních věcech, v navazujícím řízení. O tomto právním předpise jsme Vás 

informovali již v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíce říjen 2022 a leden 2023. 

 

▪ Novela by měla zavést širší práva a silnější postavení správních orgánů. Změny by se tak 

týkaly například Českého telekomunikačního úřadu či finančního arbitra v řízení před 

obecným soudem. Novela má zejména zavést povinnost soudů vyzývat a dotazovat se 

správního orgánu, který vystupoval v daném sporu jakožto rozhodčí orgán a jehož 

rozhodnutí bylo u soudu napadeno, zda bude chtít uplatňovat v řízení některá práva. Mezi 

tato práva lze zařadit například právo činit podání písemných vyjádření k věci, nahlížet do 

spisu anebo žádat o udělení slova při jednání. Pokud správní orgán nebude chtít uplatňovat 

svá práva nebo neoznámí soudu ve stanovené lhůtě, že by předmětná práva uplatňovat chtěl, 

nebude mu to již umožněno. 

 

▪ Novela cílí zejména na naplnění účelu, kvůli kterému byly správní orgány jako Český 

telekomunikační úřad zřízeny. Tyto správní orgány by tak měly uplatňovat své oborové 

znalosti při jednání u soudu, jelikož soudy nemusí být na danou problematiku natolik 

specializované. 

 

▪ Novelou se nyní bude zabývat Senát. 

 

(4) NOVELA ZÁKONA O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI  

 

▪ Prezident podepsal novelu zákona o některých službách informační společnosti, o které 

jsme Vás informovali již v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíce prosinec 

2022 a leden 2023. Předmětem novely je vymezení obchodních vztahů mezi poskytovateli 

internetových zprostředkovatelských služeb a podnikovými uživateli jejich služeb. 

 

▪ Novelou má být provedena adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online 

zprostředkovatelských služeb, kterým se stanoví vymezení obchodních vztahů mezi 

poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb a podnikovými uživateli jejich 

služeb. 

 

▪ Dozor nad dodržováním povinností stanovených v nařízení je svěřen Českému 

telekomunikačnímu úřadu. Nově budou v případě méně závažného porušení povinnosti 

stanovené nařízením poskytovatelem online zprostředkovatelských služeb nebo 

poskytovatelem internetového vyhledávače tito poskytovatelé upozorněni na porušení 

nařízení a vyzvání k nápravě ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení 

upozornění. 

 

▪ Fyzická osoba se dle návrhu novely dopustí přestupku tím, že bez souhlasu adresáta 

hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení. Za tento 

přestupek tedy již nemá být odpovědná pouze právnická osoba, ale i osoba fyzická. 

Rozšířen má být také okruh přestupků, kterých se dopustí právnická nebo podnikající 

fyzická osoba jako poskytovatel online zprostředkovatelských služeb. 

 

▪ Novela nabude účinnosti dne 23. 3. 2023.  
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(5) NÁVRH ZÁKONA O DOZORU NAD TRHEM S VÝROBKY 

 

▪ Senát vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednávání s pozměňovacími návrhy vládní 

návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky, kterým by mělo dojít k implementaci nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s 

předpisy. O tomto právním předpise jsme Vás informovali již v monitoru právních předpisů 

a judikatury za měsíc leden 2023. 

 

▪ Ústředním styčným úřadem pro dozor nad trhem s výrobky by bylo Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Dále návrh zákona doplňuje další orgány do seznamu kontrolních orgánů dozoru 

(ČOI, ČBÚ SÚKL aj.), stanovuje opatření, které mohou orgány dozoru ukládat v případě 

zjištění porušení požadavků právních předpisů, a postup jejich ukládání. Počítá se také se 

zavedením povinnosti používat informační a komunikační systém zřízený za účelem sdílení 

informací o kontrolách výrobků. 

 

▪ Pozměňovací návrhy Senátu se týkají pouze drobných, spíše technických změn 

v navrhované právní úpravě. 

 

▪ Návrhem se nyní bude znovu zabývat Poslanecká sněmovna. 

 

(6) NÁVRH ZÁKONA O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH 

 

▪ Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení návrh nového zákona o veřejných dražbách, který 

má především zjednodušit dražební proces, přizpůsobit dražby elektronizaci a sjednotit 

pravidla pro konání dražeb. O tomto právním předpise jsme Vás informovali již v monitoru 

právních předpisů a judikatury za měsíc leden 2023. 

 

▪ Návrh počítá s vytvořením centrální evidence veřejných dražeb, díky které se má zjednodušit 

proces povinného zveřejnění dražebních dokumentů. Má být také odstraněn nesoulad 

stávající právní úpravy veřejné dražby s úpravou stanovenou v novém občanském zákoníku 

spočívající například v odlišném způsobu nabytí vlastnického práva v dražbě a rozdílném 

pojmosloví.  

 

▪ V souvislosti s tím má dojít i ke změně živnostenského zákona. Stávající koncesovaná 

živnost spočívající v provádění veřejných dražeb dobrovolných by nyní patřila mezi živnosti 

vázané. Provádění dobrovolných dražeb by se tak stalo dostupnějším. Provádění nucených 

dražeb by však mělo zůstat koncesovanou živností. 

 

(7) VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA O SPRÁVĚ VOLEB 

 

▪ Poslanecká sněmovna bude projednávat návrh nového zákona o správě voleb. Zákon by měl 

samostatně a uceleně upravovat obecná pravidla pro správu voleb pro všechny druhy voleb 

konaných v ČR.  

 

▪ Dle navrhované úpravy by se volby měly konat pouze v jeden den, a to vždy v pátek od 7. 

hodiny ranní do 22. hodiny večerní. 
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▪ Dále na základě novely by mělo také dojít k vytvoření informačního systému správy voleb 

jakožto informačního systému veřejné správy, který bude sloužit k zajištění evidence 

voličů, k podávání kandidátních listin a k řízení o registraci kandidátních listin, k zajištění 

přípravy hlasovacích lístků, k sestavování okrskových volebních komisí a k vyjádření 

podpory kandidatury voličem na elektronické petic. Informační systém by měl být částečně 

veřejný. 

 

(8) ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI ŠÍŘENÍ TERORISTICKÉHO 

OBSAHU ONLINE 

 

▪ Senát schválil a prezident podepsal vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření 

teroristického obsahu online. Návrhem zákona má dojít k adaptaci nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2021/784 o potírání šíření teroristického obsahu online. 

 

▪ Návrh předpokládá, že poskytovatelé hostingových služeb budou muset na základě příkazu 

policie odstranit konkrétní veřejně přístupný teroristický obsah. Zahraniční příkazy bude 

podle návrhu zákona přezkoumávat Ministerstvo vnitra.  Poskytovatelé budou mít možnost 

podat žalobu proti rozhodnutí o odstranění nebo proti rozhodnutí o povinnosti přijmout 

zvláštní opatření. 

 

▪ Zákonem jsou vymezeny konkrétní přestupky, kterých se v souvislosti s teroristickým 

obsahem mohou dopustit poskytovatelé hostingových služeb. Dohled nad opatřeními 

na straně platforem a případné udělování sankcí je svěřeno Českému telekomunikačnímu 

úřadu 

 

▪ Zákon by měl nabýt účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

 

(9) NOVELA VYHLÁŠKY O STANOVENÍ PODROBNOSTI UŽÍVÁNÍ A 

PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK 

 

▪ Vláda projednává novelu vyhlášky o stanovení podrobnosti užívání a provozování 

informačního systému datových schránek. 

 

▪ Návrh by měl zavést navýšení maximální velikosti datové zprávy z dosavadního limitu 20, 

resp. 50 MB, na 1 GB, což by mělo zjednodušit komunikaci prostředním informačního 

systému datových schránek (ISDS) pro osoby, které využívají ISDS ke sdílení např. 

stavebních a podobně velkých dokumentů. 

 

▪ Dále by měla novela rozšířit formáty souborů, které bude možné datovou zprávou odeslat, 

a to o soubory ZIP a ASiC. Tyto dva nové formáty by měly být zavedeny v souvislosti 

s možností přenosu tzv. kontejnerových formátů neboli s možností přenosu složek souborů. 

Formát ZIP pak de facto umožní přenos ještě většího objemu datové zprávy z důvodu 

komprimace dokumentů a formát ASiC by se měl zavést v návaznosti na preferování tohoto 

formátu veřejnými orgány jiných členských států EU. 
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(B) GDPR 

 

(1) NOVÁ ÚPRAVA ZPRACOVÁNÍ POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

 

▪ Dne 1. 4. 2023  nabude účinnosti novela legislativních pravidel vlády, která mění pravidla 

pro zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).  

 

▪ Účinností novely nastane pro navrhovatele prvních předpisů povinnost posoudit vliv na 

ochranu osobních údajů u každého navrhovaného právního předpisu. Tímto se zároveň 

zjednodušuje provádění DPIA pro správce osobních údajů, jelikož dle zákona není třeba 

posuzovat vliv předpisu v pozdějších dobách, pokud byl posouzen jako součást obecného 

posouzení dopadů v rámci přijetí právního předpisu. 

 

(C) JUDIKATURA 

 

(1) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DOBRÉ MRAVY 

(rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2541/2021) 

 

▪ Žalobkyně se v řízení domáhala po žalované zaplacení částky 1.427.800,- Kč 

s příslušenstvím jako nároku na vrácení plnění poskytnutého žalované podle smlouvy 

o distribuci předplacených platebních karet. Žalobkyně tvrdila, že žalovaná měla podle 

smlouvy provést implementaci platebního systému a že tuto povinnost nesplnila. Žalobkyně 

proto od smlouvy odstoupila z důvodu, že bez této implementace pro ni neměla smlouva 

smysl. Soud prvního stupně žalobě vyhověl a přiznal žalobkyni nárok na zaplacení žalované 

částky. Odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil a následně žalovaná podala dovolání. 

 

▪ Dovolací soud poté oba rozsudky zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně. Dovolací soud 

argumentoval tím, že účastníci soukromoprávních vztahů se sice mohou smluvně odchýlit 

od důvodů odstoupení od smlouvy uvedených v § 1977, 1978 a 2002 Občanského zákoníku, 

či takové důvody odstoupení od smlouvy vyloučit. Nicméně takové smluvní ujednání může 

být shledáno neplatným vzhledem z důvodu rozporu s dobrými mravy nebo vzhledem 

k okolnostem věci jako zákonem zakázané (z jiného důvodu). Dovolací soud v daném 

případě tedy dospěl k závěru, že odchýlení se od zákonných možností odstoupení od 

smlouvy je v rozporu s dobrými mravy, a proto neplatné, neboť takové došlo uvážením a 

ujednáním, které byly mezi stranami zjevně nepřiměřené. 

 

(2) VLIV UŽÍVÁNÍ VADNÉ VĚCI NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

(rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2938/2020) 

 

▪ Žalobce se žalobou domáhal vrácení kupní ceny a náhrady školy v důsledku odstoupení od 

kupní smlouvy, na základě které nabyl stroj. Po dodání stroje začal žalobce poukazovat na 

nízký výkon stroje a tak jej reklamoval. Po vyhotovení znaleckých posudků, které vady 

potvrdily, žalobce od kupní smlouvy odstoupil, přičemž v mezidobí stroj dále užíval.  

 

▪ Nejvyšší soud se v dané věci zabýval otázkou, zda je možné aplikovat výjimku dle § 2110 

písm. d) Občanského zákoníku, která kupujícímu umožňuje odstoupit od koupě věci, kterou 

již užíval, a to v případě, kdy kupující zjistil vadu předmětu koupě a tuto věc používal i 

několik let poté, co vadu vytknul. NS dospěl k závěru, že kupující, který vadnou věc užívá i 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmjzg43q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmjzg44a
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmrqgaza
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po zjištění vady, ztrácí nárok se této výjimky dovolávat. Aplikace této výjimky směřuje 

zejména na skryté vady předmětu koupě a úprava v § 2110 písm. d) Občanského zákoníku 

nemá vést k bezbřehé ochraně kupujícího, nýbrž jej má chránit toliko v případech, kdy 

nakládá s předmětem koupě v situaci, kdy vady věci neznal ani znát nemusel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


