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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 5. 2019 – 31. 5. 2019 

 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK 

 

 Poslanecká sněmovna se bude zabývat novelou stavebního zákona a zákona o zadávání veřejných 

zakázek, která by měla zavést povinné použití elektronické formy stavebního deníku pro 

provádění stavby, která je předmětem veřejné zakázky. Do elektronického stavebního deníku 

budou mít přístup jen oprávněné osoby. 

 

(2) NOVELA ZÁKONNÉHO OPATŘENÍ SENÁTU O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH 

VĚCÍ 

 

 Senát vrátil s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně novelu zákonného opatření Senátu o 

dani z nabytí nemovitých věcí, o které jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a 

judikatury za květen 2018. Novela má rozšířit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí i na 

první úplatné nabytí jednotky v rodinném domě (tedy nikoliv pouze v bytovém domě, jako 

doposud). Podmínkou by nicméně zůstalo, že k takovému prvnímu nabytí musí dojít do 5 let od 

dokončení nebo zahájení užívání jednotky. 

 

 Senát ve svém pozměňovacím návrhu navrhuje zrušit zákonné opatření Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí. Argumentuje nemorálností této daně vzhledem k tomu, že většinou jsou 

nemovitosti pořizovány z peněz, které již byly zdaněny daní z příjmů. Daň z nabytí nemovitých 

věcí také zdražuje jejich ceny. 

 

 Novelu nyní znovu projedná Poslanecká sněmovna. 

 

(3) NOVELA ZÁKONA O STATNÍM ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKONA O ŘÍZENÍ VE 

VĚCECH SOUDCŮ, STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ  

 

 Poslanecká sněmovna se bude zabývat novelou zákona o státním zastupitelství a zákona o řízení 

ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, která by měla stanovit jasnější 

pravidla pro jmenování, odvolání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců. 

 

 Nově by byla doba výkonu funkce nejvyššího státního zástupce omezena na 10 let bez možnosti 

opakovaného výkonu této funkce. Vrchní, krajský a okresní státní zástupce by byl jmenován na 

dobu 7 let a nebylo by jej možné jmenovat na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního 

zastupitelství.  
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 Podle stávající právní úpravy je možné odvolat nejvyššího státního zástupce bez uvedení důvodů 

a vedoucí státní zástupce z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících z výkonu jejich 

funkce. Nově měly být v zákoně jasně stanoveny a sjednoceny důvody pro odvolání vedoucích 

státních zástupců z jejich funkce, a to tak, že odvolání z vedoucí funkce by bylo možné výhradně 

v důsledku rozhodnutí nezávislého kárného senátu v kárném řízení. 

 

 Dále by měl být stanoven požadavek minimálního počtu let vykonané právní praxe před zvolením 

vedoucím státním zástupcem. Nejvyšší státní zástupce by musel vykonávat právní praxi 

minimálně 10 let, vrchní a krajský státní zástupce 6 let a okresní státní zástupce alespoň 4 roky.   

  

(4) NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 

 

 Poslanecká sněmovna se bude zabývat novelou insolvenčního zákona, která by měla zavést řešení 

vysokého zadlužení tzv. dětských dlužníků. Nově by tak v případě, že pohledávky nezajištěných 

věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, bylo 

oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže by 

nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.  

 

(5) NOVELA ZÁKONA O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZÁKONA O 

NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení, 

zákona o nemocenském pojištění a dalších zákonů, o které jsme Vás informovali v monitoru 

právních předpisů a judikatury za měsíc listopad 2018. Novela by měla zavést tzv. elektronickou 

neschopenku (eNeschopenka). Původní návrh novely počítal se zavedením eNeschopenky od 

1. 1. 2019, nicméně se nepodařilo návrh novely schválit. Nově by tak měla být eNeschopenka 

zavedena od 1. 1. 2021.  

 

 Nově bude ošetřující lékař povinen hlásit rozhodnutí o vzniku a skončení dočasné pracovní 

neschopnosti povinně elektronicky. Dále bude mít možnost rozhodovat o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji lékař zjistil, jen s předběžným souhlasem orgánu 

nemocenského pojištění.  

 

(6) NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU A DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

 Senát zamítl novelu občanského soudního řádu a dalších zákonů v souvislosti se současným 

schválením návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o 

soudních tlumočnících a soudních překladatelích. O této novele jsme Vás informovali 

v monitorech právních předpisů za měsíce září 2018, leden a březen 2019. 

 

 Znalecký posudek vypracovaný na žádost soukromého zadavatele (např. účastníka řízení) by 

například měl mít dle této novely stejnou váhu jako znalecký posudek, jehož vypracování zadal 

soud, pouze v případě, že s tím souhlasí všichni účastníci řízení. 
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 Novelou se nyní bude opět zabývat Poslanecká sněmovna. 

 

(7) NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE 

 

 Vláda projednává návrh novely zákona o státní sociální podpoře, která by měla navýšit 

rodičovský příspěvek na 300.000,- Kč a při dvou a více dětech na 450.000,- Kč. 

 

(8) NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 

 

 Vláda se zabývá novelou zákona o ochraně spotřebitele, která by měla zavést zákaz dvojí kvality 

výrobků jako nekalé obchodní praktiky. Takovéto jednání by bylo přestupkem, za který by bylo 

možné uložit pokutu až 50.000.000,- Kč. 

 

(9) NOVELA ZÁKONA O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH  

 

 Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu zákona o základních registrech, která by měla 

odložit ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů na 31. prosince 2022. Podle 

stávající úpravy by mělo dojít k ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů dne 

31. prosince 2019. 

 

(B) JUDIKATURA 

 

(1) PRÁVNÍ ÚPRAVA DATA RETENTION JE V SOULADU S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 45/17) 

 

 Ústavní soud se zabýval návrhem skupiny poslanců na zrušení některých ustanovení zákona o 

elektronických komunikacích, zákona o Policii České republiky, trestního řádu a vyhlášky o 

uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. Na základě těchto předpisů 

poskytovatelé telekomunikačních služeb uchovávají po dobu 6 měsíců informace o každém 

telefonickém spojení, textové zprávě, internetovém připojení a e-mailové komunikaci, tedy 

podrobné údaje o veškeré komunikaci a lokalizaci jejích účastníků. Tyto informace si následně 

mohou vyžádat orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky za účelem pátrání po 

osobách, zjišťování totožnosti osob či předcházení a odhalování teroristických nebezpečí. Data 

musí operátoři poskytovat dále také Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství a 

České národní bance (pro účely dohledu nad kapitálovým trhem). 

 

 Napadená ustanovení zákona o elektronických komunikacích a trestního řádu byla přijata 

s účinností od 1. 10. 2012, a to v reakci na nález Ústavního soudu, dle něhož dřívější právní 

úprava neobsahovala co nejpřísnější podmínky přípustnosti tak intenzivního zásahu do soukromé 

sféry osob. Nová úprava tak mimo jiné zkrátila dobu uchovávání údajů, zavedla výslovný výčet 

subjektů oprávněných k vyžádání údajů a stanovila účely, k jakým lze údaje požadovat. 

 

 Navrhovatelé napadené právní úpravě vytýkají, že není proporcionální vůči právu na soukromí 

zaručenému Listinou základních práv a svobod, a to vzhledem k tomu, že sledování a uchovávání 
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provozních a lokalizačních dat je plošné a nevýběrové. 

 

 Ústavní soud po provedení důkazů a zhodnocení právní úpravy konstatoval, že česká právní 

úprava tzv. „data retention“ naplňuje požadavky kladené předchozí judikaturou a může být 

aplikována ústavně konformních způsobem (tedy při maximálním šetření práv jednotlivců 

garantovaných Listinou základních práv a svobod), navíc se nijak nevymyká úpravě v ostatních 

evropských státech. Dle Ústavního soudu se zároveň s technologiemi vyvíjejí i formy páchání 

trestné činnosti, často po pachatelích zůstanou pouze elektronické stopy. Stát k plnění jednoho ze 

svých hlavních úkolů, tedy zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel, potřebuje účinné 

prostředky, mezi něž patří i data retention. Minimalizace zásahů do základních práv jednotlivců je 

zajištěna stanovením možnosti využití údajů pouze v nejnutnějších případech a přísných 

podmínek uchovávání a zpřístupňování dat a samozřejmě také možností obrany osob proti 

případnému zneužití tohoto institutu. Období šesti měsíců není zjevně nepřiměřené, když navíc 

jde o lhůtu na spodní hranici, kterou stanovila dnes již neplatná směrnice o data retention. 

 

 Ač nebyla úprava zabezpečení údajů napadena, Ústavní soud i tak považoval za nezbytné se jí 

zabývat. Dle Ústavního soudu by regulace zabezpečení údajů sice mohla být přísnější, avšak 

současná úprava není nedostatečná, když stanoví poskytovatelům telekomunikačních služeb řadu 

povinností, které jsou kontrolovány nezávislými orgány. 

 

 Právní úpravě data retention Ústavní soud vytýká její „zastaralost“, neboť neodráží současný 

technologický vývoj a populární způsoby mezilidské komunikace. To se projevuje například ve 

vymezení okruhu povinných subjektů – povinnosti se nevztahují na poskytovatele tzv. Over the 

Top služeb – Facebook, Whatsapp, Instagram apod., které v poslední době nahrazují klasické 

způsoby telefonické komunikace. 

 

(2) NEPŘIMĚŘENÁ VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY  

(usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017) 

 

 Nejvyšší soud ve svém usnesení uvedl, že nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu 

své nepřiměřené výše zakládat absolutní neplatnost celého právního jednání pro porušení dobrých 

mravů, ale může být důvodem pro snížení smluvní pokuty soudem (moderační právo soudu). 

V případě, že by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, 

je možné posoudit právní jednání jako absolutně neplatné. 

 

(3) KONKURENČNÍ DOLOŽKA A JEJÍ ÚSTAVNĚ KONFORMNÍ VÝKLAD 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 3101/18) 

 

 Obchodní společnost, jakožto bývalý zaměstnavatel (stěžovatelka), se u obecného soudu 

domáhala, aby byla bývalé zaměstnankyni (vedlejší účastnici) uložena povinnost zaplatit 

420.000,- Kč společně s úroky z prodlení. Důvodem bylo uzavření konkurenční doložky, ve které 

se vedlejší účastnice zavázala držet se po dobu jednoho roku po ukončení pracovního poměru 

výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti stěžovatelky nebo která by 

měla vůči ní soutěžní povahu. Stěžovatelka se zavázala poskytnout žalované přiměřené peněžité 
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vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění tohoto závazku. Pro 

případ nesplnění závazku žalované byla sjednána smluvní pokuta ve výši celkem 420.000,- Kč 

(průměrný roční plat). Vedlejší účastnice svůj závazek porušila, neboť se nechala na 4 dny 

zaměstnat u konkurenční společnosti. Nejvyšší soud nárok stěžovatelky zamítl s odůvodněním, že 

smluvní pokuta není přiměřená okolnostem případu a je v rozporu s dobrými mravy soutěže. 

 

 Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jím bylo 

porušeno vlastnické právo a právo na podnikání stěžovatelky zaručené čl. 11 odst. 1 a čl. 26 odst. 

1 Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS) ve spojení se zásadou pacta sunt servanda 

plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky. Úprava konkurenčních doložek podle zákoníku 

práce je navázána na čl. 26 LZPS, který zaručuje svobodné podnikání. Toto ustanovení přímo 

chrání jednotlivce primárně před zásahy ze strany veřejné moci, avšak ovlivňuje i výklad zákonné 

úpravy, která má sloužit k ochraně podnikatelské činnosti před škodlivými zásahy jednotlivců. 

Z tohoto výkladu vyplývá, že čl. 26 LZPS zakládá obecným soudům povinnost poskytnout 

ochranu podnikatelské činnosti, pokud je do ní v souvislosti s porušením smluvního závazku 

plynoucího z konkurenční doložky zasaženo způsobem, který, byť jen potenciálně, zvýhodňuje 

konkurenci. Dále vzhledem ke smluvní povaze konkurenčních doložek je nezbytné vykládat 

předmětné ustanovení § 310 zákoníku práce rovněž v souladu s ústavní zásadou pacta sunt 

servanda (smlouvy je třeba dodržovat). 

 

 Ústavní soud se tak neztotožnil se závěry Nejvyššího soudu, neboť pro vznik nároku na zaplacení 

smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce je relevantní pouze porušení povinnosti bývalého 

zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti bývalého 

zaměstnavatele, nikoliv však doba trvání nového zaměstnání či okolnost, zda zaměstnanec 

chráněné informace skutečně použije (zneužije). Sjednání takovéto konkurenční doložky mezi 

stěžovatelkou a vedlejší účastnicí poskytuje ochranu nejen stěžovatelčinu právu na podnikání, ale 

současně též respektuje právo vedlejší účastnice na svobodnou volbu povolání. Nelze totiž 

přehlédnout, že pokud by vedlejší účastnice dostála svým smluvním povinnostem, náleželo by jí 

peněžité vyrovnání ve výši průměrného ročního platu, tedy celkem 420.000,- Kč. Pokud tedy bylo 

mezi oběma stranami smluveno, že v případě porušení závazku zdržet se konkurenčního jednání 

je vedlejší účastnice povinna zaplatit stěžovatelce smluvní pokutu ve stejné výši, nespatřuje 

Ústavní soud na takové dohodě cokoliv nemorálního, co by odůvodnilo následnou moderaci 

smluvní pokuty. 

 

(4) ADMINISTRATIVNÍ ZÁNIK VOZIDEL V TZV. POLOPŘEVODU JE ÚSTAVNĚ 

KONFORMNÍ 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 21/18) 

 

 Ústavní soud zamítl návrh krajského soudu na zrušení části ustanovení zákona o podmínkách 

provozu na pozemních komunikacích. Podle tohoto ustanovení lhůta k zapsání (doregistrování) 

změn údajů o vlastníkovi vozidla do registru silničních vozidel uplynula dnem 30. června 2015. 

Od 1. července 2015 tak všechna vozidla, která do 30. června 2015 nebyla v souladu s 

přechodnými ustanoveními zapsána (doregistrována) v registru silničních vozidel, z právního 

pohledu zanikla. U krajského soudu tak probíhal spor spočívající v tom, že žalovaný Magistrát 
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města Hradec Králové odmítl zapsat žalobce do registru silničních vozidel jako vlastníka vozidla 

a eviduje toto vozidlo jako zaniklé, neboť žalobce zmeškal lhůtu stanovenou napadeným 

ustanovením pro zapsání změny údajů o vlastníkovi do registru. 

 

 Ústavní soud upozornil, že na základě napadeného ustanovení nedochází k odnětí vlastnického 

práva k vozidlu, ani k definitivnímu znemožnění jeho užívání. Dále Ústavní soud zdůraznil, že 

legitimním cílem napadeného ustanovení je veřejný zájem v podobě řádného a včasného zápisu 

změn údajů o vlastníkovi či provozovateli a jeho účelem je zajištění bezpečnosti silničního 

provozu, resp. ochrana života, zdraví a majetku jeho účastníků. Jde o ustanovení přechodné, jehož 

smyslem je upravit vztah nové právní úpravy k dřívější právní úpravě, a to v zájmu právní jistoty 

adresátů normy. Jednou z podstatných změn, které novela zákona o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích přinesla, byla změna postupů při zápisu změny údaje o vlastníkovi 

či provozovateli vozidla (tzv. „přeregistrace“ vozidla) tak, aby se zamezilo obcházení nebo 

porušování povinností dosavadního i nového vlastníka vozidla řádně a včas zajistit zápis změny 

vlastníka či provozovatele vozidla v registru. Napadené ustanovení se vztahuje jak k vozidlům, 

která zůstala ve stavu tzv. „polopřevodu“ (původní vlastník auto odhlásil a nový ho zatím 

nepřihlásil), tak i k vozidlům, která zůstala dočasně vyřazená ze silničního provozu i po 

maximální možné době vyřazení. Smyslem napadeného ustanovení potom bylo přimět tyto osoby 

ke splnění povinností a zajistit, aby v registru vozidel vždy byl zřejmý aktuální vlastník vozidla. 

 

 Administrativně zaniklé vozidlo sice nelze užívat v provozu na pozemních komunikacích, ale je 

možné opětovně požádat o jeho zápis do registru na základě schválení technické způsobilosti 

vozidla. V případě vozidla s historickým významem jej vlastník může používat v provozu po jeho 

registraci v registru historických a sportovních vozidel. 

 

(5) LHŮTA K ZAPLACENÍ SOUDNÍHO POPLATKU 

(usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 31 Cdo 3042/2018) 

 

 V případě, že poplatník nesplní řádně svou poplatkovou povinnost již při podání žaloby, odvolání 

nebo dovolání, a soud ho proto musel vyzvat k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určil, je lhůta 

zachována jen, když předepsaná částka je nejpozději v poslední den lhůty v dispozici příslušného 

soudu. V opačném případě soud řízení zastaví. Za zachování lhůty se nepovažuje skutečnost, že 

podání obsahující soudní poplatek je odevzdáno poslední den lhůty orgánu, který má povinnost je 

doručit. 

 

 Nevyšší soud dále uvedl, že lhůta k zaplacení soudního poplatku je lhůtou procesní. Pokud je 

usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku doručeno jen jeho právnímu zástupci s procesní 

plnou mocí, nejedná se o porušení práva účastníka na spravedlivý proces a na přístup k soudu. 

 

(6) EXEKUCE NA SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 1587/17) 

 

 Obvodním soudem pro Prahu 4 byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce na majetek 

manžela stěžovatelky pro vymožení pohledávky pojišťovny na základě vykonatelného rozsudku 
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obvodního soudu. Stěžovatelka podala návrh na zastavení exekuce s odůvodněním, že mají s 

manželem z doby před vznikem manželství uzavřenou smlouvu o manželském majetkovém 

režimu (tzv. předmanželskou smlouvu), na jejímž základě nevzniklo společné jmění manželů, 

právě protože věděla o jeho velkých dluzích. Městský soud v Praze potvrdil nařízení exekuce, 

přičemž uvedl, že je nutné aplikovat ustanovení § 719 odst. 2 občanského zákoníku (podle nějž 

uzavřená dohoda se svým obsahem nesmí dotknout práv třetích osob), a proto platí vyvratitelná 

domněnka, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného náleží do společného jmění 

manželů. 

 

 Ústavní soud se neztotožnil se závěry obecných soudů, vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení 

obecných soudů, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené čl. 6 

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod (LZPS), právo vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1 LZPS) a právo stěžovatelky na 

ochranu rodičovství a rodiny (čl. 32 odst. 1 LZPS). Podle ustanovení § 710 občanského zákoníku 

platí, že součástí společného jmění jsou zásadně dluhy převzaté za trvání manželství. Z tohoto 

ustanovení tedy vyplývá, že předmětný dluh by součástí společného jmění manželů nebyl. Pro 

tyto případy občanský zákoník v § 732 stanoví, že i pro dluhy vzniklé jednomu z manželů před 

uzavřením manželství může být postiženo společné jmění, ale jen do výše, již by představoval 

podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. V této věci je ovšem třeba 

přihlédnout k tomu, že mezi stěžovatelkou a jejím manželem byla ještě před uzavřením 

manželství uzavřena smlouva o manželském majetkovém režimu odlišném od režimu zákonného. 

Hlavním účelem manželství podle § 655 občanského zákoníku je založení rodiny, řádná výchova 

dětí a vzájemná podpora a pomoc, nikoliv placení dluhů druhého manžela vzniklých před 

uzavřením manželství. 

 

 Podle § 719 odst. 2 občanského zákoníku platí, že smlouva o majetkovém režimu se nesmí svým 

obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby. Ze smlouvy uzavřené mezi stěžovatelkou a jejím 

manželem lze jednoznačně dovodit vůli zejména stěžovatelky nebýt po uzavření manželství 

negativně dotčena již existujícími dluhy svého nového manžela. Takto vymezený účel smluvní 

úpravy je zcela legitimní a legální, plně vyhovující právu člověka brát se o vlastní štěstí 

zakotvenému v § 3 odst. 1 občanského zákoníku. Nelze proto dovodit žádný racionální argument, 

proč by právě založení manželství mělo vést k možnosti třetí osoby vést exekuci i na majetek 

manžela nabytý před uzavřením manželství. Ústavní soud nevylučuje, že by na účtu stěžovatelky 

mohly být prostředky jejího manžela, nicméně povinností obecných soudů bylo řádně se 

vypořádat s argumentací stěžovatelky opírající se zejména o podstatu a účel manželství, smluv o 

majetkovém režimu a v neposlední řadě též ochrany třetích osob. 

 


