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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 

 

 

(A)   PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

 

1. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE 

KORONAVIRU NA OSOBY ÚČASTNÍCÍ SE SOUDNÍHO ŘÍZENÍ, POŠKOZENÉ, 

OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ A PRÁVNICKÉ OSOBY 

 

 Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru SARS CoV-2 (dále jen koronavirus) na osoby účastnící se soudního řízení, 

poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby. Tímto zákonem došlo také ke změně 

insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.  

 

 Zákon promíjí zmeškání lhůt z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření 

při epidemii. Promíjejí se zmeškané lhůty v občanském soudním řízení, správním soudnictví, 

v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, v insolvenčním řízení, v řízení u Ústavního 

soudu a v trestním řízení. 

 

 O prominutí lhůt je nicméně nutné požádat nebo podat návrh na prominutí, resp. žádost o 

navrácení lhůty. 

 

 Zákon dále zavádí zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu a mění insolvenční 

zákon. Podstatnou změnou zde je možnost dlužníka, který je podnikatelem a nebyl ke dni  

12. 3. 2020 v úpadku, podat do dne 31. 8. 2020 k insolvenčnímu soudu návrh na mimořádné 

moratorium. Zákon dále stanoví, že k insolvenčnímu návrhu, který v době do 31. 8. 2020 podá 

věřitel, se nepřihlíží. 

 

 Dále zákon upravuje některé otázky činnosti právnických osob, a to především v zájmu 

předejití nutnosti konat valné hromady, shromáždění apod.  

 

 Dle zákona např. platí, že orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné 

formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní 

jednání. Stejně tak zákon automaticky prodlužuje funkční období členů volených orgánů, 

pokud by mělo uplynout v době trvání krizových opatření, a to o 3 měsíce po skončení těchto 

opatření. Volený člen orgánu, jehož funkční období by se takto mělo prodloužit, nicméně 

může právnické osobě sdělit svůj nesouhlas a v takovém případě k prodloužení nedojde.  

 

2. ZÁKON O KOMPENZAČNÍM BONUSU V SOUVISLOSTI S KRIZOVÝMI 

OPATŘENÍMI  

 

 Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 

opatřeními přijatými v důsledku pandemie koronaviru. Tento zákon upravuje daňový bonus na 

kompenzaci některých hospodářských následků přijatých krizových opatření. 

 

 Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná, přičemž 

kompenzační bonus se poskytuje za dny, kdy taková osoba nemohla vykonávat svou činnost 

nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, zejména z důvodu 
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nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz, karantény, péče o dítě, omezení poptávky 

po výrobcích a službách apod. 

 

 Výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý kalendářní den bonusového období, tedy 

období od 12. března do 30. dubna 2020. 

 

 Žádost lze podat nejpozději 60 dnů po konci bonusového období. 

 

3. ZMĚNA ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

 

 Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 267/2016 Sb.,  

o spotřebitelském úvěru. 

 

 U dluhu ze spotřebitelského úvěru, s jehož plněním je dlužník v prodlení déle než 90 dní, 

vzniká dle zákona věřiteli právo pouze na úrok odpovídající zákonnému úroku z prodlení, 

nebyl-li sjednán úrok nižší. 

 

 Zákon dále reguluje i případy peněžitých zápůjček, úvěrů apod., kde dlužník je fyzickou 

osobou, avšak není spotřebitelem. V případě prodlení delším než 90 dnů s plněním peněžitého 

dluhu u těchto osob zákon limituje celkový souhrn všech smluvních pokut za prodlení do výše 

poloviny dlužné jistiny. 

 

4. REGULACE NÁJEMNÍCH VZTAHŮ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM 

 

 Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru na nájemce bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 

 

 Zákon omezuje možnosti výpovědi pro neplacení nájemného. Současně se prodlužuje doba 

splatnosti pohledávek, které se staly splatnými v době trvání mimořádných opatření. 

 

 Pronajímatel dle tohoto zákona nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze 

z důvodu prodlení nájemce s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné době 

v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření. Rozhodnou dobou je dle zákona 

doba ode dne 12. 3. 2020 do dne následujícího po skončení mimořádných opatření, nejpozději 

však do 30. 9. 2020. Ochrannou dobou se rozumí doba do 31. 5. 2021. 

 

 Právo pronajímatele vypovědět nájem z jiných důvodů však touto úpravou není dotčeno. 

Stejně tak pronajímatel může po konci nouzového stavu požadovat zrušení nájmu, nelze-li po 

něm požadovat, aby zavedená omezení snášel nebo se sám dostal do nouze. 

 

 Shodná úprava byla dále přijata i pro oblast nájmu podnikatelských prostor, avšak s tím, že 

rozhodnou dobou zde je doba do 30. 6. 2020. a ochrannou dobou doba do 31. 3. 2022. 

 

5. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE 

KORONAVIRU NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU 

 

 Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru na odvětví cestovního ruchu.  

 

 Zákon dopadá na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. 
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 Pro pořadatele zájezdu je stanovena ochranná doba do 31. 8. 2021, při jejímž využití může 

pořadatel poskytnout zákazníkovi na jeho žádost poukaz odpovídající hodnotě zájezdu, který 

se v důsledku krizových opatření nemohl uskutečnit. 

 

 Ochranná doba končí, jestliže pořadatel nenabídl zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode 

dne, kdy o takovou nabídku zákazník požádal. 

 

 V případě, že zákazník nepožádá pořadatele o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky 

pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, je pořadatel povinen vrátit zákazníkovi veškeré 

uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. 

 

6. CENOVÉ MORATORIUM NÁJEMNÉHO Z PRONÁJMU BYTŮ 
 

 Po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné dle 

nařízení vlády zvyšovat nájemné z bytů. 

 

 Nařízení nabylo účinnosti dne 24. dubna 2020 a ukončeno bude automaticky ke dni, kdy 

budou zrušena mimořádná opatření. 

 

 Za mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru se pro tyto účely považují krizová 

opatření podle krizového zákona přijaté vládou České republiky, mimořádná opatření vydaná 

ministerstvem zdravotnictví a mimořádná opatření krajských hygienických stanic. 

 

 

(B)   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

 

 

1. POKYNY EVROPSKÉHO SBORU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ 

SE POUŽITÍ ÚDAJÚ O ZEMĚPISNÉ POLOZE A TRASOVÁNÍ KONTAKTŮ 

 

 Tyto pokyny se týkají především zdrojů sběru dat a dělí je na data o zeměpisné poloze 

shromažďované poskytovateli komunikačních služeb (operátoři) a data o poloze 

shromažďované poskytovateli informačních služeb, jako jsou například poskytovatelé GPS. 

 

 Důraz je kladen na dodržování principu anonymizace těchto dat, doporučována je maximální 

transparentnost v průběhu procesu anonymizace a zpracování dat. 

 

 K trasovacím aplikacím pokyny stanovují princip minimalizace dat, tedy redukování 

shromážděných a zpracovaných dat na naprosto nutné minimum. Aplikace by neměly sbírat 

data jako jsou například záznamy o hovorech. 

 

 Servery sloužící k uchovávání dat o infikovaných a potenciálně infikovaných osobách by měly 

tyto informace uchovávat pouze pro dobu nezbytnou k informování potenciálně infikovaných, 

kteří přišli do styku s infikovanou osobou. a nesnažit se potenciálně infikované identifikovat. 

 

 

(C)   JUDIKATURA  

 

  

1. ROZSUDEK V ŘÍZENÍ O NÁVRHU NA ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH MIMOŘÁDNÝCH 

OPATŘENÍ  
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 (Městský soud v Praze, č.j. 14 A 41/2020-111) 

 

 Městský soud v Praze vydal dne 23. 4. 2020 rozsudek, kterým vyhověl návrhu na zrušení 

některých opatření Ministerstva zdravotnictví vydaných v souvislosti s pandemií koronaviru. 

 

 S účinností ode dne 27. 4. 2020 byla zrušena dvě mimořádná opatření Ministerstva 

zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a dvě mimořádná opatření ministerstva 

zdravotnictví o mezení volného pohybu osob. 

 

 Navrhovatel argumentoval, že mimořádná opatření jsou nepřezkoumatelná, nepřiměřená, 

neboť nesplňují test proporcionality, zasahují do práv a svobod občanů a Ministerstvo 

zdravotnictví při jejich vydání překročilo mezi své působnosti a pravomoci. 

 

 Soud poukázal na to, že v době nouzového stavu právní řád České republiky umožňuje 

omezení základních práv a svobod dle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a 

krizového zákona. Z ustanovení krizového zákona plyne, že základní práva a svobody může 

v době nouzového stavu omezovat vláda, přičemž zákon nepřipouští delegaci těchto 

pravomocí. 

 

 Soud shledal přijetí krizových opatření Ministerstvem zdravotnictví (nikoliv vládou) za 

narušení ústavních garancí dělby moci. Při přijímání krizových opatření podle krizového 

zákona je vláda pod dohledem Poslanecké sněmovny. Podle soudu je tím, že opatření byla 

přijata Ministerstvem zdravotnictví, Poslanecká sněmovna vyloučena z takové kontroly. 

 

 Argument ministerstva, že přijatá mimořádná opatření vzala vláda při svém jednání na 

vědomí, neshledal soud relevantním. Dle soudu nelze vzetí na vědomí ztotožňovat s přijetím 

krizového opatření, a to jak z hlediska formálního, tak materiálního.  

 

 Soud nikterak nerozporoval, že ministerstvem uplatněný postup se jevil z hlediska zvládnutí 

nastalé hrozby jako efektivní. Efektivita však dle soudu není měřítkem zákonnosti.  

 

2. ODMÍTNUTÍ SOUDU JMENOVAT URČITOU OSOBU PORUČNÍKEM TOLIKO 

Z DŮVODU JEJÍHO ZADLUŽENÍ 

 (nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 4054/19) 

 

 Stěžovatelka u Ústavního soudu napadla rozsudky Krajského soudu v Brně a Městského soudu 

v Brně. Těmito rozsudky byl zamítnut návrh stěžovatelky, jímž se domáhala, aby byla 

jmenována poručnicí nezletilého. 

 

 Městský soud uznal, že je stěžovatelka osobou svéprávnou, trestně bezúhonnou a skýtající 

záruku výchovné způsobilosti, současně však zohlednil její problémy v hospodaření s 

financemi, když poukázal na skutečnost, že má spolu se svým manželem dluhy v celkové výši 

přes 330.000,- Kč, které jsou již exekučně vymáhány. Krajský soud se s tímto názorem 

ztotožnil a dodal, že nelze zodpovědně přijmout závěr, že v osobě navrhovatelky je záruka 

řádného výkonu funkce poručníka nezletilého. 

 

 Ústavní soud konstatoval, že obecným soudům lze dát za pravdu potud, že nauka mezi 

okolnosti vylučující určitou osobu z výkonu funkce poručníka řadí skutečně i existenci 

nepřiměřených osobních dluhů nebo zadlužování bez zjevné možnosti dluhy splácet. 

 

 Ústavní soud však zdůraznil, že odmítnou-li obecné soudy jmenovat určitou osobu 
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poručníkem toliko z důvodu jejího zadlužení, lze takový postup akceptovat jedině za 

předpokladu, že byly řádně zohledněny všechny specifické okolnosti daného případu. 

 

 Ústavní soud dále poukázal na to, že pokud snad měly obecné soudy pochybnosti o 

stěžovatelčiných schopnostech v oblasti finančního hospodaření, nic nebránilo tomu, aby byl 

nezletilému vedle poručnice ustanoven rovněž opatrovník pro správu jmění. 

 

 Ústavní soud tedy ústavní stížnosti stěžovatelky vyhověl, neboť obecné soudy napadenými 

rozhodnutími nerespektovaly právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené čl. 36 odst. 1 

Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 32 odst. 1 Listiny, které zaručuje zvláštní 

ochranu dětí a mladistvých. Došlo také k porušení čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, podle 

nějž nejlepší zájem dítěte musí být předním hlediskem při rozhodování orgánů veřejné moci. 
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