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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 12. 2019 - 31. 12. 2019 

 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 

 

 Vláda projednává novelu zákoníku práce, která transponuje do českého právního řádu směrnici 

EU č. 2018/957 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. 

 

 Novela upravuje koncepci dovolené za kalendářní rok, poměrné části dovolené a dodatkové 

dovolené.  

 

 Právo na dovolenou za kalendářní rok by získal zaměstnanec, který během 52 týdnů v 

kalendářním roce odpracuje stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu připadající 

v průměru na každý z těchto 52 týdnů. Délka dovolené za kalendářní rok koresponduje s délkou 

stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance a stanoví se 

jejím vynásobením počtem týdnů dovolené (výměrou dovolené) příslušející zaměstnancům 

konkrétního zaměstnavatele za kalendářní rok. Tedy dovolená bude vyjádřena v hodinách. Pokud 

by zaměstnanec odpracoval více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo 

kratší týdenní pracovní doby, prodloužila by se mu délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu 

dovolené za kalendářní rok. 

 

 Pokud by zaměstnanec nepracoval u zaměstnavatele po dobu 52 týdnů, měl by právo na 

poměrnou část dovolené. Délka této poměrné části dovolené má činit jednu dvaapadesátinu 

dovolené za kalendářní rok za každou odpracovanou stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní 

pracovní dobu. 

 

 Dodatková dovolená bude stanovena v délce 1 týdne na kalendářní rok a její stanovení bude 

záviset na tom, zda zaměstnanec pracuje po stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní 

dobu po celý kalendářní rok nebo jen po jeho část. 

 

 Zaměstnavatel bude dle návrhu také moci dovolenou krátit za neomluveně zameškanou směnu, a 

to o počet neomluveně zameškaných hodin. 

 

 Novela také zavádí tzv. sdílené pracovní místo. Zaměstnavatel se bude moct se dvěma nebo více 

zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce dohodnout, že si zaměstnanci 

budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné 

dohodě tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou 

týdenní pracovní dobu. Souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců nebude smět překročit 

délku zákonem stanovené týdenní pracovní doby. 

 

 Nově by mohl zaměstnavatel zaměstnanci písemnost doručit prostřednictvím datové schránky jen 

tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vysloví písemný souhlas.   

 

 Novela také zavádí informační povinnost zaměstnavatele ve vztahu k agentuře práce, která k 

němu dočasně přidělila zaměstnance, ohledně jeho vyslání k výkonu práce do jiného členského 

státu EU. 
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(2) NOVELA, KTEROU SE MĚNÍ NĚKTERÉ DAŇOVÉ ZÁKONY 

 

 Prezident podepsal novelu, kterou se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček),  

a to poté, co Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu s pozměňovacími návrhy a Poslanecká 

sněmovna setrvala na jejím původním návrhu. 

 

 Na základě novely dochází k rozšíření osvobození od daně z příjmů u příjmů plynoucích z podílů 

na zisku krajům a České republice, ruší se osvobození od daně pro zemní plyn používaný v 

domovních kotelnách, dochází ke zvýšení sazby spotřební daně z lihu na 32.250,- Kč/hl  

a v případě ovocných destilátů na 16.200,- Kč/hl. Dále se zvyšuje sazba daně z tabákových 

výrobků, např. u cigaret na 30 % a za každý jeden kus na 1,61 Kč a sazba daně z hazardních her 

na 30 % např. u loterií či živých her nebo na 25 % např. u tombol nebo turnajů malého rozsahu. 

 

 Novelou dochází i ke změně zákona o správních poplatcích, a to zejména ke zvýšení poplatku za 

podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 2.000,- Kč. 

 

 Novela nabyla účinnosti dne 1. 1. 2020. 

 

(3) NOVELA ZÁKONA O ZMĚNĚ ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O 

SBÍRCE ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV 

 

 Dne 31. 12. 2019 nabyla účinnosti část změnové novely související s přijetím zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv, o které jsme vás informovali v monitoru právních předpisů a 

judikatury za měsíce červenec, srpen a říjen 2019.  

 

 Od 31. 12. 2019 platí, že veškeré právní předpisy budou nabývat účinnosti k 1. lednu nebo k 1. 

červenci kalendářního roku, pokud není stanoveno jinak (např. v naléhavém veřejném zájmu lze 

stanovit dřívější den nabytí účinnosti).  

 

 Změnový zákon dále provádí některé nezbytné úpravy v právním řádu v souvislosti se zavedením 

elektronické publikace („e-Sbírka“) a elektronické tvorby („e-Legislativa“) právních předpisů, 

zejména zavedení konsolidovaného (úplného) znění právního předpisu jako nedílné součásti 

tvorby novely právního předpisu, vyhlašování právně závazné elektronické podoby právních 

předpisů při současném zachování jejich právně závazné listinné publikace nebo např. zakotvení 

povinné elektronické podoby legislativního procesu a povinného využívání jeho nástrojů. Tato 

část nabude účinnosti 1. 1. 2022. 

 

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

NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

 Dne 1. 1. 2010 nabyla účinnosti novela 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, květen a červen 2019. Novela zavádí tzv. 

elektronickou neschopenku (eNeschopenka). 

 

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

neschopnosti povinně elektronicky. Dále může lékař rozhodovat o vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti přede dnem, kdy ji zjistil, jen s předběžným souhlasem orgánu nemocenského 

pojištění.  

  

 Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2020. 
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(5) NOVELA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU, TRESTNÍHO ŘÁDU A DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

 Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu trestního zákoníku, trestního řádu a dalších 

zákonů, o které jsme vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc duben 

2019.  

 

 Novela by měla redefinovat jednotlivé hranice škod, jejichž překročení má trestněprávní dopady. 

Za škodu nikoliv nepatrnou bude považována škoda nejméně 10.000,- Kč, za škodu nikoliv 

malou škoda nejméně 50.000,- Kč, za větší škodu škoda nejméně 100.000,- Kč, za značnou škodu 

škoda nejméně 1.000.000,- Kč a za škodu velkého rozsahu škoda nejméně 10.000.000,- Kč. 

 

 Dále by nově mělo být zavedeno mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici 

trestní sazby v případě, že pachatel prohlásí svou vinu, dále v případě schválení dohody o vině a 

trestu nebo pokud pachatel zabránil trestnému činu, který připravovala jiná osoba. 

 

 V rámci trestního řízení novela ruší povinnost nutné obhajoby při sjednávání dohody o trestu  

a naopak zavádí povinnost nutné obhajoby zadržené osoby i v jiných případech než jen ve 

zjednodušeném řízení.  

 

 Novela navrhuje zavedení institutu prohlášení viny. V případě, kdy by obviněný ve vyjádření 

k obžalobě nebo na počátku hlavního líčení prohlásil, že se cítí vinen, vedlo by se trestní řízení 

jen pro účely rozhodnutí o trestu. Prohlášení viny nebude možné učinit v řízení proti uprchlému. 

 

 Dále je novelou navrhováno několik změn v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim. Nově by po polovině výkonu trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných 

zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži nebo zákazu přijímání dotací a subvencí mohl soud 

podmíněně upustit od výkonu zbytku trestu. Novela také konkretizuje zahlazení odsouzení u 

právnických osob a umožňuje uložit právnické osobě trest trestním příkazem. 

 

(6) NOVELA NAŘÍZENÍ O MINIMÁLNÍ MZDĚ 

 

 Vláda schválila novelu nařízení o minimální mzdě, která zvyšuje minimální mzdu na 87,30 Kč za 

hodinu nebo 14.600,- Kč měsíčně. 

 

 Novela nabyla účinnosti 1. 1. 2020. 

 

 

(7) NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

 

 Senát vrátil Poslanecké sněmovně rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích 

s pozměňovacím návrhem. Novela, o které vás informovali v monitoru právních předpisů a 

judikatury za měsíce březen 2018, září a listopad 2019, má za cíl odstranit nedostatky, které se 

objevily v aplikační v praxi. 

 

 Senát ve svém pozměňovacím návrhu navrhuje, aby společenská smlouva společnosti mohla 

upravit splatnost pevného podílu na zisku. 
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 Dle novely by dále bylo možné např. splatit základní kapitál i jiným způsobem, než na zvláštní 

vkladový účet při zakládání kapitálové společnosti za podmínky, že souhrnná výše vkladů 

nepřesáhne 20.000,- Kč. Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna by dále měla být 

nově účinná až dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. V monistickém systému 

akciové společnosti by mělo dojít ke zrušení funkce statutárního ředitele, přičemž jediným 

statutárním orgánem by měla být správní rada, která bude moci být i jednočlenná. 

 

 Novelu nyní opět projedná Poslanecká sněmovna. 

 

(8) NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU 

 

 Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu občanského soudního řádu, o které jsme vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc listopad 2018. Novela by měla 

změnit část pátou tohoto zákona upravující přezkum správních rozhodnutí.  

 

 Nově by měla být zavedena povinnost soudu vyzvat správní orgán, aby mu v určené lhůtě sdělil, 

zda bude v řízení uplatňovat níže vypočtená oprávnění, jinak tato oprávnění nebude moci správní 

orgán v řízení uplatnit. Jedná se o oprávnění správního orgánu předkládat písemná vyjádření, 

nahlížet do spisu, být vyrozuměn o nařízeném jednání a žádat, aby mu bylo při jednání uděleno 

slovo. Vždy se mu však doručí rozhodnutí ve věci samé.  

 

 Správní orgán, který o sporu nebo jiné právní věci rozhodl, by nově neměl mít možnost v řízení 

činit dispoziční úkony, podávat opravné prostředky, neměl by mít nárok na náhradu nákladů 

řízení a nemohla by mu být uložena povinnost k náhradě nákladů řízení s výjimkou nákladů, které 

by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly 

v důsledku náhody. 

 

(9) NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, ZÁKONNÉHO OPATŘENÍ O 

DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ  

 

 Poslanecká sněmovna bude projednávat návrh zastupitelstva hl. m. Prahy o změně některých 

daňových zákonů, který si klade za cíl zvýšení dostupnosti bydlení snížením daňového zatížení 

všech nabyvatelů bytů už ve fázi samotné úhrady ceny ve formě vyúčtování jejich ceny. 

 

 Dle novely by mělo dojít ke snížení sazby daně z přidané hodnoty z 15 % na 10 % u cen bytů při 

jejich koupi, a to i ve fázi oprav a rekonstrukcí bytů. 

 

 U daně z nabytí nemovitých věcí by mělo dojít k rozšíření případů osvobození od daně pro 

všechny fyzické osoby, které v danou dobu nemají jiné nemovité věci pro účely bydlení, a také na 

bytová družstva, pokud jejich členy jsou jen fyzické osoby splňující stejnou podmínku. 

 

(10) ZÁKON, KTERÝM SE RUŠÍ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU O DANI Z NABYTÍ 

NEMOVITÝCH VĚCÍ  

 

 Poslanecká sněmovna se bude paralelně také zabývat zákonem, který by měl daň z nabytí 

nemovitých věcí zcela zrušit, a to bez náhrady. Podle navrhovatelů je hlavní důvodem zrušení této 

daně snížení nákladů na pořízení vlastního bydlení.  

 

(11) NÁVRH ZÁKONA O VÝBĚRU OSOB DO ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 

PRÁVNICKÝCH OSOB S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU (NOMINAČNÍ ZÁKON) 
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 Senát schválil a prezident podepsal návrh nominačního zákona, o kterém jsme Vás informovali 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc září 2019. Zákon by měl sjednotit 

roztříštěnou úpravu výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou 

účastí státu do jednoho právního předpisu. 

 

 Na základě zákona dojde ke zřízení Výboru pro personální nominace (dále jen Výbor), který 

bude posuzovat návrhy na nominaci konkrétní osoby do řídícího nebo dozorčího orgánu 

právnické osoby s majetkovou účastí státu. Tento Výbor bude zřízen vládou jakožto její poradní 

orgán. Minimální počet členů Výboru je 5, přičemž členem Výboru může být pouze fyzická 

osoba, která ke dni jmenování dosáhla věku 30 let. Členství ve Výboru je veřejnou funkcí. 

 

 Za účelem zajištění vyšší míry transparentnosti ukládá zákon ministerstvům povinnost konat před 

předložením nominace konkrétní osoby Výboru výběrové řízení. Průběh a hodnocení výběrového 

řízení bude probíhat na příslušném ministerstvu, do jehož působnosti právnická osoba s 

majetkovou účastí státu spadá. Ministerstvo po provedení výběrového řízení předloží Výboru 

návrh nominace konkrétní osoby. Výbor následně návrh konkrétní osoby projedná a zaujme 

k němu stanovisko ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne podání tohoto návrhu. Hodnocení Výboru 

má pouze doporučující charakter a ministerstvo se od něj může odchýlit.  

 

 Tento zákon nabyl účinnosti 4. 1. 2020. 

 

(12) NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE II. 

 

 Senát schválil a prezident podepsal novelu zákoníku práce, o které jsme vás informovali 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc duben a listopad 2019. Tato novela za účelem 

sjednocení právní úpravy pro základní a mateřské školy zakotvuje odpovědnost mateřských škol 

za škodu vzniklou žákům při vyučování nebo v souvislosti s ním.  

 

 Novela nabude účinnosti 1. 6. 2020. 

 

(13) NÁVRH ZÁKONA O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY 

 

 Senát schválil a prezident podepsal návrh zákona o právu na digitální služby, o kterém jsme Vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc listopad 2019. Návrh zákona 

jako obecný právní předpis v upravované oblasti zastřešuje právní předpisy zahrnující a definující 

principy digitální agendy ve vztahu k uživatelům služeb v České republice. Zákonem se definuje 

digitální služba, stanovují se základní podmínky pro její poskytování a využívání, a dále se 

stanovuje povinnost orgánů veřejné moci takové digitální služby poskytovat. 

 

 Služby následujícího typu lze označit za příklad služeb, které by podle zákona měly být 

poskytovány jako digitální: elektronické podání vůči orgánu veřejné moci (včetně úplného 

elektronického podání), získání a předvyplnění údajů potřebných pro elektronické podání, 

konverze podkladů a dokumentů pro účely přiložení k elektronickému podání, poskytnutí tzv. 

autoritativních údajů z informačních systémů veřejné správy, zápis skutečností a údajů do registru 

práv a povinností na základě žádosti subjektu údajů či poskytnutí výpisu údajů z informačního 

systému nebo poskytnutí údajů z informačního systému. 

 

(14) NOVELA ZÁKONA O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH 

 

 Prezident podepsal novelu zákona o základních registrech, o které jsme vás informovali 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc květen a listopad 2019.  
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 Novela odkládá ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů na 31. prosince 2022. 

Podle stávající úpravy mělo dojít k ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů dne 31. 

prosince 2019. 

 

 Novela nabyla účinnosti 31. 12. 2019. 

 

(15) NOVELA ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

 

 Prezident podepsal novelu živnostenského zákona a návrh zákona o realitním zprostředkování,  

o kterých jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíce leden, 

duben a listopad 2019.  

 

 Tento zákon upravuje pravidla pro výkon realitního zprostředkování, zavádí definici realitního 

zprostředkování, upravuje náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, zavádí pravidla kontroly 

realitních zprostředkovatelů a určuje požadavky na odbornou kvalifikaci osob vykonávajících 

tuto činnost. 

 

 Realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkované záležitosti nebude oprávněn nabízet úschovu 

někým jiným než bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem. 

  

 Realitní zprostředkování je nově živností vázanou, tzn. zprostředkovatel bude muset prokázat 

odbornou způsobilost k výkonu činnosti. Bude muset mít vysokoškolské magisterské vzdělání 

v příslušném oboru, minimálně 3 roky praxe a bude muset splnit profesní kvalifikaci pro činnost 

realitního zprostředkovatele. Zprostředkovatel dále bude muset být bezúhonný a po celou dobu 

výkonu své činnosti být pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou 

výkonem realitního zprostředkování.  

 

 Zákon také zavádí povinnost poskytnout zájemci veškeré informace ohledně stavu nemovité věci, 

a to zejména informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu.  

 

(16) NOVELA ZÁKONA O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH A 

NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

 Vláda předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, a dále některých dalších zákonů, o kterých jsme vás informovali v monitoru právních 

předpisů a judikatury za měsíc duben 2019. 

 

 Novela zejména ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků a upravuje kvalifikační požadavky 

kladené na oprávněné úřední osoby. Úřední osobou bude moci být i osoba bez vysokoškolského 

vzdělání za předpokladu, že složí odbornou zkoušku u Ministerstva vnitra.  

 

 Do právního řádu by měla být zavedena nová skutková podstata přestupku, která by postihovala 

osoby, které by vnesly na organizované sportovní utkání pyrotechniku nebo cestou na takové 

utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechniku použily, nebo by se o takové jednání 

pokusily. Za tento přestupek by mohla být uložena pokuta od 10.000,- Kč do 100.000,- Kč. 

 



 
 

 

7

 

 

 

 Nově by byla výslovně stanovena věcná příslušnost obce s rozšířenou působností k projednání 

přestupků proti pořádku ve státní správě, spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení 

obce. Dále novela zavádí institut ochrany osob vystupujících v řízení, který umožňuje odepřít 

nahlížení do části spisu obsahující údaje o místě trvalého pobytu, popřípadě bydlišti, doručovací 

adrese, místě výkonu zaměstnání nebo podnikání a o osobních poměrech. Nahlédnutí do 

uvedených částí spisu bude možné, pokud je to nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu. 

 

 Novela dále ruší ustanovení o nemožnosti vést přestupkové řízení proti poslanci, senátorovi a 

soudci Ústavního soudu. Výslech svědka, který je mladší 18 let, bude možné provést jen v 

nezbytných případech, a pokud tím nebude ohrožen jeho další vývoj. V zájmu ochrany svědka 

mladšího 18 let jej bude možné vyslechnout bez přítomnosti zákonného zástupce, ale správní 

orgán bude povinen přibrat k výslechu orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jinou vhodnou 

osobu. 

 

(17) NOVELA ZÁKONA O BANKÁCH 

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o bankách, o které jsme vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc září 2019. Navrhovaná právní 

úprava vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje 

jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i online službám 

soukromého sektoru pro přibližně 5 milionů občanů, kteří používají internetové bankovnictví. 

 

 Základním pilířem navrhované úpravy je otevření trhu se službami v oblasti elektronické 

identifikace a službami vytvářejícími důvěru pro elektronické transakce pro banky a pobočky 

zahraničních bank, a dále změna fungování národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) 

ve vztahu k bankám a pobočkám zahraničních bank, za účelem efektivního řízení rizik na straně 

bank a poboček zahraničních bank vstupujících do NIA. 

 

 Zahraniční banky by tak měly disponovat omezeným přístupem do základních registrů (např. 

základní registr obyvatel, informační systém cizinců, informační systém evidence obyvatel), čímž 

by se mělo zamezit případům zneužití identity a předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu.  

 

 Novelou se nyní bude zabývat Senát. 

 

(B) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

 

(1) PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE A ZÁKAZNÍKA V PŘÍMÉM ELEKTRONICKÉM 

MARKETINGU 

 

 Úřadu pro ochranu osobních údajů vydal vyjádření ohledně zpracování údajů zákazníků pro účely 

zasílání obchodních sdělení. Jím stanovená pravidla mají za cíl především předejít obtěžování 

zákazníků nevyžádanými prostředky přímého elektronického marketingu. 

 

 Při realizaci oprávněného zájmu obchodníka, tj. při rozesílání obchodních sdělení elektronickou 

formou se sice uplatňuje princip opt-out (zákazníkům lze zasílat obchodní sdělení i bez jejich 

předchozího souhlasu), nicméně zákazník musí mít před odesláním takového sdělení možnost 

jeho zaslání odmítnout. V praxi bude nejběžnější možnost např. zaškrtnout políčko o nezasílání 

obchodních sdělení při finalizaci objednávky. Nicméně i v případě, že zákazník bude s takovým 

zasíláním obchodních sdělení souhlasit, musí mít v rámci každého dalšího zaslaného sdělení 

možnost zasílání takových sdělení odmítnout.  
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(C) JUDIKATURA 

 

(1) NÁROK NA ÚROKY Z PRODLENÍ A NÁHRADA ŠKODY ČI NEMAJETKOVÉ ÚJMY  

(nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2149/2017) 

 

 Při operaci a následné péči se lékaři dopustili několika zásadních selhání, v jejichž důsledku došlo 

k úmrtí pacienta. Stěžovatelky (matka a sestra zemřelého) se prostřednictvím žaloby domáhaly 

náhrady nemajetkové újmy. Ta jim byla přiznána, nicméně bez úroků z prodlení. 

 

 Ústavní soud konstatoval, že do zásady ochrany práv se promítá také běh času. Náhrada 

nemajetkové újmy pozůstalým bude efektivně chránit jejich základní práva pouze tehdy, bude-li 

jim poskytnuta v co nejkratší době po jejím vzniku. Čím více se bude okamžik poskytnutí 

náhrady vzdalovat od okamžiku vzniku této újmy, tím více bude poškozený pociťovat tuto újmu 

jako nespravedlivou. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že aby mohla náhrada nemajetkové újmy 

pozůstalým plnit svou satisfakční a preventivně-sankční funkci, a zprostředkovaně též naplnit 

závazky plynoucí z práva na ochranu soukromého a rodinného života, musí z ní plynout také 

nárok na úroky z prodlení. 

 

 Ústavní soud na závěr zdůraznil, že důvody tohoto rozhodnutí neplatí pouze jen pro náhradu 

nemajetkové újmy pozůstalým, ale i pro náhradu škody podle občanského zákoníku. Dostane-li se 

povinný s plněním dluhu do prodlení, vzniká poškozenému též nárok na úroky z prodlení. Tento 

nárok přitom vzniká u všech peněžitých dluhů, a to bez ohledu na právní důvod, z něhož vzešly. 

 

(2) NÁKLADY ŘÍZENÍ PŘI ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ  

(nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 572/19) 

 

 Ústavní soud ve svém nálezu vyslovil právní názor, že rozhodnutí o nákladech řízení o zrušení a 

vypořádání spoluvlastnictví se nemůže odvíjet toliko od úvahy soudu o tom, co bylo mezi 

účastníky sporné a jaké řešení v tomto ohledu soud přijal. V tomto řízení mají všichni účastníci 

(spoluvlastníci) shodné procesní postavení žalobců i žalovaných a předem nemohou předvídat 

konkrétní rozhodnutí soudu. Naopak, každý z odlišných návrhů jednotlivých účastníků může mít 

rozumný a přesvědčivý základ.  Za spravedlivé východisko pro rozhodnutí o nákladech řízení 

považuje Ústavní soud rozhodnutí, o tom, aby každý z účastníků sám nesl své náklady řízení a 

nebyl povinen hradit náklady jiného spoluvlastníka, ledaže by pro to byly dány zvláštní důvody. 

 

(3) ZÁKAZ NOŠENÍ HIDŽÁBU NA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE 

(rozsudek Nejvyššího soud sp. zn. 25 Cdo 348/2019) 

 

 Nejvyšší soud ve svém rozsudku vyhověl dovolání žalobkyně a vrátil okresnímu soudu k dalšímu 

řízení spor o nošení hidžábu na střední zdravotnické škole. Nejvyšší soud konstatoval, že výkon 

svobody projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení může být omezen pouze zákonem, 

jsou-li tato omezení v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a 

pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. Nejvyšší soud dodal, že takový zákon 

v českém prostředí neexistuje. V antidiskriminačním zákoně je sice v přístupu ke vzdělání a jeho 

poskytování umožněno rozdílné zacházení z důvodu náboženského vyznání a víry, je-li to 

odůvodněno legitimním cílem, nicméně Nejvyšší soud legitimní cíl rozdílného zacházení v tomto 

případě neshledal. 
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 Nejvyšší soud ve svém rozsudku rovněž dospěl k závěru, že samotný fakt, že zákaz nošení 

pokrývky hlavy dopadá na všechny studenty, nevylučuje, že se jedná o diskriminaci. Nepřímou 

diskriminaci naopak spatřuje Nejvyšší soud v tom, že nemůže-li být studentka zahalena 

hidžábem, je jí upíráno právo projevovat své náboženské přesvědčení a víru, díky čemuž na ni 

zákaz nošení pokrývek hlavy dopadne mnohem tíživěji než na ostatní studenty, kteří jsou jiného 

vyznání nebo bez vyznání. 

 

 Nejvyšší soud dále upozorňuje na to, že zákaz nošení pokrývek hlavy byl především snahou o 

zachování pravidel společenského chování a morálky, přičemž tato část školního řádu byla 

vytvořena v reakci na nevhodné oblékání chlapců. Žalobkyně společenské normy nicméně 

nošením muslimského šátku neporušila, neboť zahalení vlasů je u žen běžné i uvnitř budov.  

 

(4) FORMÁLNÍ VÝKON FUNKCE JEDNATELE A PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE 

(usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 844/2018) 

 

 Nejvyšší soud dospěl ve svém usnesení k závěru, že pokud jednatel ve skutečnosti svou funkci 

nevykonává a plnění povinností statutárního orgánu bez dalšího přenechává druhému jednateli 

nebo zaměstnancům společnosti, aniž by kontroloval, jak je společnost řízena a jak jsou její 

záležitosti spravovány, porušuje povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 


