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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 1. 2020 - 31. 1. 2020 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NÁVRH ZÁKONA O HROMADNÉM ŘÍZENÍ 

 

 Vláda projednává přepracovaný návrh zákona „o hromadných žalobách“, o kterém jsme vás 

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

ponese název „zákon o hromadném řízení“. Zákon by měl zavést do českého právního řádu 

možnost společného vymáhání stejných či obdobných nároků v jediném civilním soudním řízení. 

 

 V hromadném řízení by mělo být možné se domáhat (1) splnění povinnosti vyplývající ze zákona, 

z právního vztahu nebo z porušení práva, nebo (2) určení, zda tu právní vztah nebo právo je či 

není. Z působnosti mají být vyňaty právní věci, které se projednávají a rozhodují podle zákona 

upravujícího zvláštní řízení soudní, práva na náhradu újmy způsobené při výkonu veřejné moci, 

některé oblasti korporátního práva (např. squeeze out) a práva přeměn obchodních korporací. 

 

 Hromadné řízení bude možné vést (1) o právech všech členů skupiny s výjimkou těch, kteří se z 

řízení odhlásili („odhlašovací hromadné řízení“) nebo (2) o právech členů skupiny, kteří se do 

řízení přihlásili („přihlašovací hromadné řízení“). Odhlašovací hromadné řízení (opt-out) by bylo 

možné vést o právech všech členů skupiny, jejichž plnění je z důvodu nízké výše nepřesahující 

10.000,- Kč neúčelné vymáhat jednotlivě a byl by vyžadován písemný souhlas nejméně 100 

poškozených. Naproti tomu přihlašovací hromadné řízení (opt-in) by bylo možné vést o právech 

členů skupiny, u kterých nejsou splněny podmínky pro vedení odhlašovacího hromadného řízení s 

písemným souhlasem nejméně 10 poškozených. V případě opt-in se však počítá s výjimkou pro 

neziskové organizace a v případě opt-out pro spotřebitelské neziskové organizace. 

 

 Návrh zákona upouští od původně navrhovaného tzv. investorského principu, dle kterého žalobu 

mohl podat i tzv. správce skupiny (osoba s příslušnou akreditací od ministerstva). Žalobu tak 

budou moci podávat pouze samotní poškození nebo neziskové organizace. 

 

 Pokud bude žalobcem nezisková organizace nebo jde-li o odhlašovací řízení, bude moci soud na 

návrh některého z účastníků řízení, který navrhl důkazy na podporu svých tvrzení, uložit druhému 

účastníkovi nebo třetí osobě povinnost zpřístupnit důkazy nebo jiné prostředky, kterými lze zjistit 

stav věci. Zpřístupnění důkazů by mělo sloužit k vyrovnání informačního deficitu v případě, že 

důkazy disponuje pouze jedna strana. 

 

 Věcně a místně příslušné k projednání hromadných žalob by měly být krajské soudy. Hromadné 

řízení by se mělo skládat ze dvou fází, a to z řízení o přípustnosti hromadné žaloby, kde soud 

bude zkoumat naplnění podmínek hromadného řízení, a z hromadného řízení ve věci samé, kde se 

soud bude zabývat vlastním předmětem sporu. Strany sporu budou muset být v hromadném řízení 

zpravidla zastoupeny advokátem. 

 

 Dále by měl být zaveden rejstřík hromadných žalob jakožto informační systém veřejné správy, ke 

kterému by měl být umožněn elektronický dálkový přístup. 
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(2) NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI 

S PŘIJETÍM ZÁKONA O HROMADNÉM ŘÍZENÍ 

 

 Vláda projednává návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

hromadném řízení, a to občanského soudního řádu, zákona o soudních poplatcích a insolvenčního 

zákona. 

 

 Na základě návrhu zákona by měly být zřízeny elektronické soudní spisy, ve kterých budou 

chronologicky vedena všechna podání, rozhodnutí soudu a jiné písemnosti, které jsou součástí 

spisu. Elektronické spisy by měly být přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za 

poskytnutí elektronických dat do datové schránky za každý datový soubor bude nutné zaplatit 

poplatek 20,- Kč, popřípadě 200,- Kč za data poskytnutá na trvalém nosiči (CD). 

 

 Dále návrh zákona stanoví výši soudních poplatků za zahájení hromadného řízení a zakotvuje 

povinnost činit podání vůči soudu prostřednictvím datové schránky u těch osob nebo jejích 

zástupců, kteří mají podle zvláštního právního předpisu zpřístupněnu datovou schránku bez 

žádosti. Nebude-li v odůvodněných případech možné takto učinit podání či takto zaslat přílohy, 

lze tak s uvedením důvodu učinit i nadále v listinné podobě. Dále by v případě maření účelu 

soudního řízení neměli mít účastníci nebo jejich zástupci po nezbytně nutnou dobu právo nahlížet 

do soudního spisu nebo jeho části.  

 

(3) NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

 

 Prezident podepsal rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích poté, co jí opětovně 

schválila Poslanecká sněmovna, které byla novela vrácena Senátem s pozměňovacím návrhem. 

Novela, o které jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíce březen 

2018, září, listopad a prosinec 2019, má za cíl odstranit nedostatky, které se objevily v aplikační 

v praxi. 

 

 Senát ve svém pozměňovacím návrhu navrhl, aby společenská smlouva společnosti mohla upravit 

splatnost pevného podílu na zisku. V této podobě byl zákon schválen Poslaneckou sněmovnou. 

 

 Novela umožní převod podílu společníka veřejné obchodní společnosti, a to se souhlasem všech 

společníků (oproti stávající úpravě, kdy lze měnit osobu společníka veřejné obchodní společnosti 

pouze změnou společenské smlouvy). 

 

 Novela zjednodušuje splácení základního kapitálu při založení kapitálové společnosti, a to tak, že 

základní kapitál bude možné splatit i jiným způsobem (např. u notáře) než na zvláštní vkladový 

účet, pokud souhrnná výše vkladů nepřesáhne 20.000,- Kč. 

 

 Nově bude možné vypustit některé údaje uváděné při zakládání společnosti ze společenské 

smlouvy (např. určení správce vkladů, popis nepeněžitého vkladu apod.) pouze na základě 

rozhodnutí statutárního orgánu, pokud to bude svěřeno do jeho působnosti. Tato rozhodnutí se 

nebudou považovat za rozhodnutí o změně společenské smlouvy, proto nebude potřeba 

vyhotovovat notářský zápis. 

 

 Dále bude nově nutné schválit smlouvu o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně 

člena statutárního orgánu nejvyšším orgánem společnosti, a to pod sankcí absolutní neplatnosti. 
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 Novela umožní odchýlení se od ustanovení vymezujících zákaz konkurence v kapitálových 

společnostech, a to úpravou ve společenské smlouvě. Společenská smlouva bude moci vyloučit 

všechny zákonem zakázané činnosti, nebo naopak bude moci rozšířit zákonnou úpravu o další 

činnosti, které by byly jinak statutárnímu orgánu zakázány.  

 

 Jedním z cílů novely je dále snížit počet neaktivních společností, které pouze právně existují,  

ale jinak jsou nečinné. Obchodní korporaci by nově bylo možné zrušit, jestliže do sbírky listin 

nezaloží účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období a zároveň není možné žádným 

způsobem této obchodní korporaci doručit písemnosti. Rejstříkový soud zahájí řízení o zrušení 

obchodní korporace i bez návrhu a údaj o řízení bude zapsán do obchodního rejstříku. Pokud do 6 

měsíců nevyjde najevo, že obchodní korporace vlastní majetek na úhradu nákladů likvidace, soud 

bude moci rozhodnout o jejím zrušení i bez likvidace. 

 

 Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna bude nově účinná až dnem zápisu této 

skutečnosti do obchodního rejstříku. 

 

 V monistickém systému akciové společnosti se ruší funkce statutárního ředitele a jediným 

statutárním orgánem bude správní rada, které přísluší obchodní vedení i dohled nad činností 

společnosti. Dále je nově stanoven minimální počet členů správní rady, a to na 3. Tato podmínka 

by neplatila pro akciové společnosti s jediným akcionářem. 

 

 S novelou dochází také k posílení ochrany práv společníků, například zavedením dovolání se 

neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu osobních společností nebo zavedením předkupního práva 

společníků ve společnosti s ručením omezeným k prodávanému vlastnímu podílu společnosti. 

 

 Novela nabude účinnosti 1. 1. 2021. 

 

(4) NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU II. 

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 2. čtení novelu občanského zákoníku, o které jsme vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc únor a duben 2019. Novela by 

měla odstranit nedostatky ve stávající úpravě bytového spoluvlastnictví a ve vymezení předmětu 

vlastnického a spoluvlastnického práva. 

 

 Novela mění ustanovení o změně prohlášení o vzniku jednotky, a to tak, že ke změně již nebude 

potřeba dohoda všech dotčených vlastníků, ale pouze písemný souhlas většiny vlastníků jednotek, 

jejichž práv a povinností se změna dotkne (popř. také písemný souhlas oprávněné osoby 

z věcného práva, je-li jednotka zatížena).   

 

 Novela dále zavádí nové povinnosti vlastníka jednotky, který bude muset např. bez zbytečného 

odkladu oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a 

bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoliv přechodnou, a počet osob, které 

budou mít v bytě domácnost. Zároveň bude osoba odpovědná za správu domu povinně vést 

seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání. Dále bude vlastník 

jednotky povinen oznamovat osobě odpovědné za správu domu stavební úpravy uvnitř svého 

bytu. Novela dále zpřesňuje povinnosti vlastníka jednotky při údržbě bytu a společných prostor. 

 

 Nově by také osoba odpovědná za správu domu mohla podat návrh k soudu na nařízení prodeje 

jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu 

porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv 

ostatních vlastníků jednotek. 
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 Novela rovněž zavádí ustanovení, které vylučuje uplatnění předkupního práva ke 

spoluvlastnickému podílu, pokud je s jednotkou převáděn (a) spoluvlastnický podíl na jiné 

jednotce zahrnující nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů, který s ní funkčně 

souvisí, nebo (b) spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí, 

k níž je vlastnické právo rozděleno na vlastnické právo k jednotkám. 

 

(5) NÁVRH ZÁKONA O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY 

 

 Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o právu na digitální služby, o kterém jsme Vás informovali 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc listopad a prosinec 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. 

 

 Návrh zákona nabude účinnosti 1. 2. 2020. 

 

(6) NÁVRH ZÁKONA O DANI Z DIGITÁLNÍCH SLUŽEB 

 

 Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení návrh zákona o dani z digitálních služeb, o kterém jsme 

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

si klade za cíl narovnat podnikatelské prostředí v odvětví určitých digitálních služeb mezi 

společnostmi založenými na tzv. tradičních modelech a společnostmi založenými na digitálních 

modelech. 

 

 Předmětem daně bude poskytnutí zdanitelné služby za úplatu na území ČR. Tato daň by měla být 

tvořena třemi dílčími daněmi: (1) daní z provedení cílené reklamní kampaně, (2) daní z využití 

mnohostranného digitálního rozhraní a (3) daní z poskytnutí dat o uživatelích (celková daň bude 

vypočtena jako součet jednotlivých dílčích daní). Subjektem daně budou právnické osoby nebo 

jednotky bez právní osobnosti ze skupin s konsolidovaným obratem přesahujícím 750 milionů 

Eur, přičemž tento limit představuje celkový obrat skupiny bez ohledu na to, zda jde o příjem za 

digitální službu nebo ne. Zároveň však musí obrat pro účely daně z digitálních služeb u dané 

právnické osoby v ČR přesáhnout 50 milionů Kč. 

 

 Sazba daně by měla být jednotná a činila by 7 %. 

 

 



 
 

 

5

 

 

 

 

(7) NOVELA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU  

 

 Senát s pozměňovacími návrhy vrátil Poslanecké sněmovně novelu trestního zákoníku, o které 

jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc únor 2019. Poslanecká 

sněmovna bude nyní hlasovat o pozměňovacích návrzích a poté o původním schváleném znění.  

 

 Novela by měla zpřísnit postih nevhodného nakládání se zvířaty v souvislosti s tzv. procesem 

„odvěcnění“, kdy dřívější přístup ke zvířeti jako k věci se mění na přístup k němu jako k živému 

tvoru. 

 

 Novela zavádí nový druh trestu – zákaz držení a chovu zvířat, který by mohl být uložen pachateli, 

který se dopustí trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře. Dále pak 

novela zpřísňuje postih za spáchání trestného činu týrání zvířat nebo včleňuje do trestního 

zákoníku nový trestný čin „chov zvířat v nevhodných podmínkách“. 

 

 Senátoři žádají přísnější tresty za týrání zvířat. Požadují, aby místo pěti let hrozil pachateli až 

šestiletý trest odnětí svobody. Za provozování množíren, tedy chovu zvířat v nevhodných 

podmínkách, by mohlo v krajních případech hrozit až deset let vězení.  

 

(8) ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  

 

 Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon o realitním zprostředkování, o kterém jsme Vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc leden, duben, listopad a prosinec 

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. 

 

(9) ZÁKON O ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ STÁTU  

 

 Senát schválil zákon o územně správním členění státu, o kterém jsme Vás informovali v monitoru 

právních předpisů za měsíc březen a listopad 2019. Zákon bude nyní postoupen k podpisu 

Prezidentu republiky.   

 

 Tento návrh si dává za cíl odstranit dvojí vzájemně nesouladné členění státu. Nově se za územně 

správní jednotky považují kraje a správní obvody obcí s rozšířenou působností. Prostřednictvím 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny okresy. 

 

(10) NOVELA ZÁKONA O BANKÁCH  

 

 Senát projednává návrh novely zákona o bankách, o kterém jsme informovali v monitoru 

právních předpisů za měsíce září, listopad a prosinec 2019. 

 

 Navrhovaná právní úprava vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita 

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

službám soukromého sektoru. 
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(11) ZÁKON, KTERÝM SE RUŠÍ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU O DANI Z NABYTÍ 

NEMOVITÝCH VĚCÍ  

 

 Poslanecká sněmovna se v 1. čtení zabývá zákonem, o kterém jsme Vás již informovali 

v monitoru právních předpisů za měsíc prosinec 2019. Tento návrh 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.  

 

(12) NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY A ZÁKONNÉHO OPATŘENÍ O 

DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ  

 

 Poslanecká sněmovna projednává v 1. čtení také návrh zastupitelstva hl. m. Prahy o změně 

některých daňových zákonů, o kterém jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů za 

měsíc prosinec 2019. Tento návrh si klade za cíl zvýšení dostupnosti bydlení snížením daňového 

zatížení všech nabyvatelů bytů už ve fázi samotné úhrady kupní 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. 

 

(13) NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE  

 

 Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu zákona, o které jsme Vás informovali 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc prosince 2019. Novela 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. 
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 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 moci 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. 

 

(14) NOVELA ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ  

 

 Poslanecká sněmovna projednává v 1. čtení novelu zákona o nemocenském pojištění, která se 

týká tří dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče. 

 

 U dlouhodobého ošetřovného se zkracuje doba pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky 

nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny, zavádí se možnost požádat o vydání 

rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 15 dnů po skončení hospitalizace a ruší se 

podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v 

inkurabilním stavu. 

 

 U ošetřovného se rozšiřuje okruh osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované 

osoby v domácnosti, o blízké příbuzné.  

 

 U otcovské poporodní péče se prodlužuje období, v němž může být dávka poskytována, a to o 

případ, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvých šesti týdnů života.  

 

 

(15) NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU 

 

 Poslanecká sněmovna se zabývá novelou občanského soudního řádu, která ruší institut přísedících 

v občanskoprávních sporech.  
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(B) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

 

(1) AKTUALIZOVANÁ VERZE DOKUMENTU DPIA – K POVINNOSTI SPRÁVCŮ 

PROVÁDĚT POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 Materiál byl doplněn o seznam druhů operací zpracování, která nepodléhají posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů. Jedná se o upřesnění materiálů při usnadnění rozhodování správců o 

tom, zda konkrétní zpracování podléhá povinnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů či 

nikoliv. Dokument je nyní vydáván pod názvem „Seznam druhů operací zpracování 

(ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“. 

 

 Dokument je možné nalézt zde.  

 

(2) EVROPSKÝ SBOR PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (EDPB) VYDAL NOVÉ 

POKYNY PROVOZOVATELŮM KAMEROVÝCH SYSTÉMU 

 

 EDPB v nově vydaných pokynech ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení 

uvádí, že zpracování údajů prostřednictvím videozařízení se musí vždy opírat o jeden nebo více 

právních důvodů vyjmenovaných v GDPR. V praxi budou nejčastěji uplatňovanými důvody 

ochrana oprávněných zájmů správce (zejména ochrana majetku) a plnění úkolu ve veřejném 

zájmu. Založení zpracování na souhlasu subjektů údajů bude vzhledem k povaze technologie 

spíše výjimečné, přičemž institut souhlasu by neměl být uplatňován při nerovnováze 

vyjednávacích pozic, tj. zejména ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec. 

 

 Správce by měl vždy zvážit, zda nelze požadovaného účelu dosáhnout jinak, než instalací 

kamerového systému (např. oplocením pozemku apod.). Správce se také musí řídit zásadou 

minimalizace údajů a zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu. Dále by měl být 

subjekt údajů včasně informován o monitorování ve vymezeném prostoru. Pokyny doporučují 

uplatnit vícevrstvý přístup ke splnění informační povinnosti. První „vrstvou“ je informační 

(varovná) tabule ztvárněná a umístěná tak, aby si jí každý všimnul ještě před vstupem do 

sledovaného prostoru. Na této tabuli by měl být čitelně uvedený účel sledování, totožnost 

správce, poučení o právech subjektů údajů, informace o podstatných dopadech monitorování a v 

neposlední řadě kontakt na správce (nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud byl 

jmenován). Měla by být uvedena i zmínka o možnosti získat další a podrobnější informace ve 

druhé „vrstvě“. Tato druhá vrstva informací může mít formu snadno dostupného letáku či dobře 

viditelného plakátu nebo ji lze poskytnout i digitálně.  

 

 Pokyny dále zmiňují obecnou zásadu neuchovávat údaje déle, než je potřebné ke splnění účelu 

zpracování. Nestanovují konkrétní přípustnou dobu uchování, jako pomyslné dělítko však zmiňují 

hranici 72 hodin. Lhůty delší než 72 hodin budou vyžadovat hlubší zdůvodnění. Závěrem se 

pokyny zmiňují o případné povinnosti vypracovat tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

a předjímají, že mnohá videozařízení určená k monitorování osob budou tento posudek 

vyžadovat. 

 

 Úřad pro ochranu osobních údajů shrnul výše uvedené pokyny v dokumentu, který můžete nalézt 

zde. 

 

  

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=38940
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=39551
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(C) JUDIKATURA 

 

(1) ZRUŠENÍ ČÁSTI ADVOKÁTNÍHO TARIFU UPRAVUJÍCÍ VÝPOČET ODMĚNY 

OPATROVNÍKA USTANOVENÉHO SOUDEM PODLE ZÁKONA O TRESTNÍ 

ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB  

(nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 23/19) 

 

 Stěžovatel (advokát) byl v předcházejícím řízení jmenován opatrovníkem obviněné právnické 

osoby. Stěžovatel neúspěšně navrhoval, aby mu byla přiznána odměna za obhajobu v trestní věci 

ve výši 30.000,- Kč. Okresní soud v Ústí nad Labem mu však přiznal odměnu a náhradu hotových 

výdajů pouze ve výši 16.819,- Kč, protože vycházel z ustanovení § 9 odst. 5. advokátního tarifu, 

který přiznává advokátovi, jenž je opatrovníkem osoby neznámého pobytu, nižší odměnu.  

 

 Ústavní soud shledává porušení základních práv především v právu na právní pomoc a v právu 

získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Stanovil-li totiž normotvůrce výrazně nižší 

odměnu pro advokáty jako opatrovníky obviněné právnické osoby, která nemá osobu způsobilou 

k provádění úkonů v trestním řízení, degradoval tím práci ustanovených advokátů v těchto 

případech oproti zastupování v případech jiných, a to bez jakéhokoliv rozumného opodstatnění. 

Jakkoliv proto Ústavní soud nepochybuje o tom, že kvalita odvedené právní služby advokáta se 

neodvíjí primárně od výše poskytnuté odměny, je třeba současně respektovat zásadu, podle níž za 

odvedenou práci má každý právo na spravedlivou odměnu (čl. 28 Listiny), přičemž tato odměna 

má být v těchto případech za srovnatelnou práci ve srovnatelné výši. 

 

(2) LEGITIMACE SPOLEČNÍKA K NÁVRHU NA PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O 

VZTAZÍCH DLE ZOK 

(usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cdo 192/2018) 

 

 Aktivní legitimaci kvalifikovaného společníka navrhnout soudu, aby pro účely přezkumu zprávy 

o vztazích jmenoval znalce, je nutné vázat nikoliv na jeho subjektivní přesvědčení či pocit, že 

zpráva o vztazích není vypracována řádně, ale na objektivní (navrhujícím společníkem v návrhu 

tvrzené a dokládané) nedostatky (vady) zprávy o vztazích, jež zakládají důvodné pochybnosti o 

jejím řádném vypracování. Opačný závěr by odporoval principu proporcionality; pro 

přezkoumání zprávy o vztazích znalcem, s nímž jsou spojeny nemalé náklady, nemůže postačovat 

pouhé ničím nepodložené přesvědčení kvalifikovaného akcionáře, že zpráva o vztazích nebyla 

vypracována řádně. Z téhož principu se pak podává, že tyto nedostatky musí být dostatečně 

závažné (a způsobilé zasáhnout do práv společníků).  

 

(3) UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍ POKUTĚ VÁZANÉ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE 

STRANY VĚŘITELE 

(rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1192/2019) 

 

 Nejvyšší soud rozhodl, že ujednání o smluvní pokutě vázané nejen na porušení právní povinnosti, 

ale i na odstoupení od smlouvy ze strany věřitele pro porušení povinnosti dlužníkem, není 

zakázáno a je tedy přípustné. Účelem takového ujednání je sankcionovat stranu, která svým 

jednáním hrubě porušuje smlouvu, a tím dává právo druhé smluvní straně od smlouvy odstoupit, 

přičemž samotné odstoupení od smlouvy by nepředstavovalo dostatečnou sankci pro porušivší 

stranu. Nejvyšší soud také konstatuje, že takovéto ujednání je přípustné jen při porušení smlouvy 

ze strany dlužníka a následného odstoupení od smlouvy ze strany věřitele, nikoliv naopak.  
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(4) JE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ VŽDY 

SPOTŘEBITELSKOU SMLOUVOU?  

(rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3805/2018)  

 

 Žalobkyně (soukromá škola) se domáhala po žalovaných zaplacení školného za celý školní rok a 

smluvní pokuty, a to i přesto, že nedošlo k plnění ze strany žalobkyně, neboť žalovaní odstoupili 

od smlouvy ještě před začátkem školního roku. Žalobkyně žádala zaplacení školného, neboť byla 

připravena poskytnout žalovaným plnění vyplývající ze smlouvy. Odvolací soud po právní 

stránce konstatoval, že smlouva o studiu je spotřebitelskou smlouvou, pro kterou platí princip 

vyváženosti vzájemných práv a povinnosti, a tudíž nevzniklo právo na zaplacení školného a 

smluvní pokuty ze strany žalobce, a přiznal žalovaným náhradu nákladů řízení. 

 

 Nejvyšší soud se s názorem odvolacího soudu neztotožnil a ve svém rozhodnutí uzavřel, že při 

posouzení smlouvy o studiu jako smlouvy spotřebitelské nestačí zjištění, že žalobkyně je 

soukromou základní školou zřízenou ve formě společnosti s ručením omezeným, tedy obchodní 

korporací založenou za účelem podnikání a vytváření zisku. Na smlouvu je nutné nazírat 

z pohledu poskytování vzdělávání právnickými osobami, předmětem jejichž činnosti je 

poskytování vzdělávání nebo školských služeb, což je veřejnou službou. Zde se také promítá 

způsob financování soukromých škol, neboť ty jsou součástí veřejného vzdělávacího systému a 

jejich financování je zajištěno také z veřejných prostředků. Vyzdvihnout je třeba i naléhavost 

státního zájmu na úrovni základního vzdělání, které je povinné pro každého; zde platí zásada, že 

„čím níže v rámci vzdělávacího systému jdeme, tím více má vzdělání neziskovou a skutečně 

sociální povahu.“ 

 

 Nejvyšší soud proto zrušil rozhodnutí soudu 1. stupně i odvolacího soudu a vrátil věc soudu 1. 

stupně k dalšímu řízení.  


