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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 2. 2021 - 28. 2. 2021 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NOVELA ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 

 

▪ Vláda předložila poslanecké sněmovně novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. 

 

▪ Novela zakotvuje na ústavní úrovni stav nebezpečí, který je podle současné právní úpravy 

obsažen toliko v krizovém zákoně. Novela má umožnit vládě vyhlásit stav nebezpečí na celém 

území státu nebo jeho části. Možnost vyhlásit jej pro území kraje nebo jeho části hejtmanem kraje 

(primátorem hlavního města Prahy) zůstává nedotčena. 

 

▪ Novela nadále doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání 

voleb. Novelou je stanoveno, že prodloužením lhůt je míněn odklad termínu konání voleb, se 

kterým je spojeno prodloužení předchozího volebního období, a také prodloužení lhůt pro 

přípravu voleb, které se budou odvíjet od odloženého termínu voleb. Lhůty, a tím i volební 

období, mohou být prodlouženy pouze zákonem a maximálně o 6 měsíců (v případě, že trvající 

nebo znovu vyhlášený nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav ani nadále neumožňují 

konání voleb). 

 

▪ Nově se výslovně zakotvuje možnost vlády rozhodnutím odložit již vyhlášené volby do 

zastupitelstev obcí, které nejsou spojeny s koncem pravidelného volebního období, a současně se 

mají konat jen na části území státu, a při současném splnění stejných podmínek, které platí pro 

odklad voleb formou zákona. 

 

▪ Novelou je přímo do ústavního zákona zakotven Ústřední krizový štáb jako pracovní orgán vlády 

pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost České republiky. 

 

▪ Obsahem novely je také zpřesnění způsobu publikace rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů. 

 

(2) NOVELA ZÁKONA O KOMPENZAČNÍM BONUSU V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM 

NEBO OMEZENÍM PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM 

KORONAVIRU SARS COV-2 

 

▪ Novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské 

činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, o které jsme Vás informovali 

v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc leden 2021, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. 

 

▪ Poslanecká sněmovna nevyhověla pozměňovacím návrhům Senátu a setrvala na původním 

návrhu zákona. 

 

▪ Novela umožňuje čerpat kompenzační bonus také osobám, které se nacházejí v úpadku. 

 

▪ Podmínka pro vznik nároku na kompenzační bonus za poslední kalendářní den bonusového 

období, která je vázána na omezení či zákaz podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS CoV-2, se považuje za splněnou také, pokud je splněna pro předcházející 

kalendářní den. 

 

▪ Novela nabyla účinnosti dne 24. 2. 2021. 
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(3) NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 

 

▪ Vládě byla zaslána novela zákoníku práce k vyjádření stanoviska. 

 

▪ Novela má zaměstnanci a zaměstnavateli umožnit dohodu o výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele. Taková dohoda může být zaměstnavatelem i zaměstnancem ukončena, a to s 

dodržením výpovědní doby v délce 14 dní. V případě, kdy zaměstnanec porušuje při práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele povinnosti vztahující se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem 

či opakovaně, je zaměstnavatel oprávněn takovou dohodu vypovědět, a to s výpovědní dobou v 

délce 48 hodin. 

 

▪ Dle novely může výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele zaměstnavatel zaměstnanci 

nařídit, pokud z vážných provozních důvodů či v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů či 

živelné události, anebo opatření nařízených orgánem veřejné moci, nemůže být práce konaná 

zaměstnancem prováděna na pracovišti zaměstnavatele, a to na nezbytně dlouhou dobu. 

 

▪ O výkon práce mimo pracoviště může rovněž zaměstnavatele požádat zaměstnanec. 

Zaměstnavatel má právo žádost zaměstnance odmítnout pouze z vážných provozních důvodů, či v 

případě, že z povahy vykonávané práce vyplývá, že tato nemůže být mimo pracoviště. 

 

▪ Pokud se nejedná o zaměstnance, který vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele jen 

výjimečně nebo v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, stanovuje novela 

povinnost zaměstnavatele hradit náklady spojené s bezprostředním výkonem práce. Tyto náklady 

mohou být zaměstnanci uhrazeny paušální částkou. Zaměstnavatel je nadále povinen zajistit, aby 

zaměstnanci vykonávajícímu práci mimo pracoviště zaměstnavatele nebyl odepřen kontakt s 

ostatními zaměstnanci, a také zajistit vybavení potřebné pro výkon práce zaměstnance, pokud 

zaměstnanec nepracuje pomocí svého vlastního vybavení, a zajišťovat zejména ochranu údajů při 

dálkovém přenosu dat. 

 

▪ Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na tom, že si bude pracovní dobu 

rozvrhovat zaměstnanec sám, platí, že zaměstnanec bude vykonávat práci pro zaměstnavatele v 

jím stanovené pracovní době. 

 

▪ V případě, že po dobu výkonu práce mimo pracoviště dojde k pracovnímu úrazu zaměstnance, je 

zaměstnanec povinen umožnit zaměstnavateli provést šetření objasnění příčin a okolností vzniku 

pracovního úrazu. 

 

(4) NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA  

 

▪ Vládě byla zaslána novela školského zákona k vyjádření stanoviska. 

 

▪ Novela upřesňuje zaměření vzdělání posledního pololetí před vykonáním maturitní zkoušky u 

studijních oborů, které jsou zakončeny maturitní zkouškou, a také členění a trvání takového 

pololetí. 

 

▪ Vzdělávání v posledním pololetí před vykonáním maturitní zkoušky má být zaměřeno na 

předměty, které žák v rámci maturitní zkoušky koná. Toto zaměření má dle novely pramenit 

výslovně z rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. 
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▪ Poslední rok středního vzdělávání zakončeného maturitní zkouškou novela člení na první pololetí, 

které trvá od 1. září do 15. března následujícího kalendářního roku a na druhé pololetí, které trvá 

od 16. března do 31. srpna. Vzdělávání v druhém pololetí končí 30. dubna a je zaměřeno na 

přípravu na maturitní zkoušku. 

 

▪ Rozhodnutí o konkrétní podobě vzdělávání je v kompetenci ředitele školy. 

 

(5) ZÁKON O MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-

19 A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (PANDEMICKÝ ZÁKON) 

 

▪ Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen pandemický zákon. 

 

▪ Dnem účinnosti pandemického zákona je vyhlášen stav pandemické pohotovosti, který může být 

ukončen či znovu obnoven usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné 

pětiny všech poslanců. 

 

▪ Pandemický zákon umožňuje Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím nařídit 

na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu mimořádná opatření, kterými přikáže 

určitou činnost, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jako je například omezení 

veřejné dopravy, obchodní činnosti, výuky, určitých druhů služeb nebo povinnost testovat 

zaměstnance na COVID-19. 

 

▪ Ministerstvo zdravotnictví nebo krajská hygienická stanice vydává mimořádná opatření po 

předchozím souhlasu vlády. V případě nebezpečí z prodlení může ministerstvo nebo krajská 

hygienická stanice nařídit mimořádná opatření bez předchozího souhlasu vlády. V takovém 

případě musí být dodatečný souhlas vlády udělen do 48 hodin po vyhlášení. Vyhlášená 

mimořádná opatření prochází nejméně jednou za 2 týdny přezkumem. 

 

▪ Pandemickým zákonem je upravena také náhrada škody. Stát je povinen nahradit škodu 

způsobenou právnickým a fyzickým osobám (dále jen „poškozený“) během stavu pandemické 

pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními ve smyslu pandemického zákona i 

mimořádnými opatřeními ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

▪ Nárok na náhradu škody může poškozený uplatnit u Ministerstva financí, a to ve lhůtě do 12 

měsíců od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděl, nejdéle do 3 let od vzniku škody. Hradí se pouze 

škoda skutečná (tzn. nikoliv ušlý zisk), a to v  rozsahu, v němž poškozený prokáže, že jejímu 

vzniku nebylo možné předejít nebo zabránit. Uplatnění nároku na náhradu škody podle 

pandemického zákona je podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. 

 

▪ Pandemický zákon stanovuje také výši pokut za přestupky spáchané právnickými osobami, 

podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami při nedodržení mimořádných opatření. 

Výše pokuty pro právnické a podnikající fyzické osoby může dosahovat až 3.000.000,- Kč, 

případně až 4.000.000,- Kč při opakovaném spáchání přestupku. Pro fyzické osoby může pokuta 

činit až 1.000.000,- Kč, případně až 2.000.000,- Kč při opakovaném spáchání přestupku.  

 

▪ Tento zákon nabyl účinnosti dne 27. 2. 2021. 
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(6) NOVELA SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO 

 

▪ Novela soudního řádu správního, o které jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a 

judikatury za měsíc únor, listopad, prosinec 2020 a leden 2021, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. 

  

▪ Novela zavádí možnost odmítnout kasační stížnost pro nepřijatelnost, a to nejen ve věcech 

mezinárodní ochrany. Nejvyšší správní soud může odmítnout kasační stížnost pro nepřijatelnost 

jen ve věcech, v nichž před krajským soudem rozhodoval specializovaný samosoudce, a pokud 

kasační stížnost nebude svým významem podstatně přesahovat vlastní zájmy stěžovatele. Takové 

rozhodnutí bude muset být řádně odůvodněno. 

 

▪ Zákon nabude účinnosti dne 1. 4. 2021. 

 

(7) NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI 

 

▪ Poslanecká sněmovna se bude v opakovaném druhém čtení zabývat novelou zákona o 

zaměstnanosti, o které jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc 

srpen 2020. 

 

▪ Novela má zavést podporu v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. 

 

▪ K aktivování poskytování podpory v době částečné nezaměstnanosti by vláda mohla přistoupit: 

(i) pokud ve 3 po sobě následujících kalendářních měsících došlo k meziročnímu nárůstu počtu 

uchazečů o zaměstnání o více než 15 % a současně celkový počet uchazečů o zaměstnání dosáhne 

počtu alespoň 400.000 osob, nebo (ii) z důvodu vzniku živelní události nebo pandemie, 

kyberútoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci a závažným způsobem 

ohrožuje ekonomiku státu. 

 

▪ Nárok na podporu v době částečné nezaměstnanosti by měli zaměstnanci, kteří by v týdnu 

odpracovali alespoň 2/5 pracovní doby, přičemž jejich pracovní poměr by trval ke dni podání 

žádosti alespoň 3 měsíce. Podpora by činila 70 % čistého výdělku, po 3 měsících by došlo ke 

snížení na 65 % a po zbytek podpůrné doby by podpora činila 65 % čistého výdělku. Maximální 

doba pro poskytování podpory by činila 9 měsíců. 

 

(8) NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU 

 

▪ Poslanecká sněmovna bude ve třetím čtení projednávat novelu občanského zákoníku a 

občanského soudního řádu. O této novele jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a 

judikatury za měsíc červenec 2019 a měsíc září 2020. 

 

▪ Jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, ale je způsobilý jednat v určité záležitosti 

samostatně, je dle novely možné podmínit tak, že následky právního jednání nastanou až 

souhlasem zákonného zástupce nezletilého uděleným v určené lhůtě, jinak ve lhůtě dvou týdnů od 

vyžádání. 
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▪ Novela stanovuje, že zákonný zástupce jednající za dítě bude potřebovat souhlas soudu zejména 

k právnímu jednání, kterým nabývá nemovitou věc nebo podíl na ní nebo kterým je zcizuje či 

zatěžuje, nebo kterým nabývá, zcizuje nebo zatěžuje majetek v hodnotě převyšující částku 

odpovídající stonásobku životního minima, nebo kterým uzavírá dohodu dědiců o výši dědických 

podílů nebo rozdělení pozůstalosti, odmítá dědictví, nebo kterým uzavírá smlouvu zavazující k 

trvajícímu nebo opětovnému plnění na dobu delší než tři roky nebo na dobu trvající i po nabytí 

zletilosti dítěte, popř. úvěrovou smlouvu. 

 

▪ Peněžité dluhy z právních jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, by bylo možné 

vymáhat pouze z majetku, který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetku, který 

nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné 

svéprávnosti. To by neplatilo pro peněžité dluhy vzniklé při výdělečné činnosti nezletilého. 

 

▪ Novela nadále upravuje náhradu škody způsobené nezletilým. Nově by byl nezletilý, který byl 

způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, odpovědný za škodu, pokud by dovršil 

věku 13 let. 

 

▪ Dle novely by se v případě dlužníka spotřebitele, který je v prodlení s plněním dluhu, plnění 

započítalo nejprve na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na 

úroky z prodlení. Dlužník by tak nemohl určit jiné pořadí započtení. V případech, kdy dlužník 

není spotřebitelem, by si mohl zvolit jiné pořadí započtení jen se souhlasem věřitele. 

 

(B) GDPR 

 

(1) VYJÁDŘENÍ ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ K OTÁZCE 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ SOUDNÍCH JEDNÁNÍ 

 

▪ Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) zveřejnil své dosavadní závěry ke 

zveřejňování osobních údajů účastníků soudních jednání. 

 

▪ Dle ÚOOÚ při posuzování zveřejňování osobních údajů účastníků soudních jednání soudy nelze 

přehlédnout obecnější zásadu transparentnosti. Při elektronizaci osobních údajů se vyžadují další 

doplňující úvahy a opatření, nejedná se pouze o změnu formy osobních údajů. Technické řešení, 

bude-li využívat osobní údaje, by mělo respektovat uvedené limity, tedy mimo jiné bránit zneužití 

zveřejňovaných údajů jejich systematickým a plošným stahováním a neomezeným uchováváním, 

se současným zvláštním ohledem na nezletilé a zranitelné skupiny apod. 

 

▪ ÚOOÚ doporučuje, aby shodné postupy byly dodržovány na každém ze stupňů soudní soustavy v 

celé České republice za účelem předejití rozdílných regionálních úrovni ochrany osobních údajů a 

v důsledku i dalších aspektů práva na soukromí. 

 

(2) VYJÁDŘENÍ ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ K REZERVAČNÍMU 

SYSTÉMU OČKOVANÍ PROTI COVID-19 

 

▪ ÚOOÚ zahájil, na základě obdržených stížností obsahujících vážná podezření na porušení 

právních předpisů na ochranu osobních údajů při jejich zpracování, kontrolu soukromého 

dodavatele online rezervačního systému očkování, provozovaného prostřednictvím internetové 

platformy. 
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▪ Předmětem kontroly bude zejména posouzení oprávněnosti předávání osobních do USA 

prostřednictvím souborů cookies, prověření bezpečnostních záruk takového předávání, jakož i 

plnění informační povinnosti při zpracovávání osobních údajů v rámci Centrálního rezervačního 

systému pro očkování proti COVID-19, a také ověření, zda jsou při zpracování osobních údajů 

dodržovány závěry vyplývající z rozsudku Evropského soudního dvora, který omezil přenos 

osobních údajů mimo Evropskou unii. 

 

(C) JUDIKATURA 

 

(1) KDO ODPOVÍDÁ ZA VÝROK PREZIDENTA REPUBLIKY V TELEVIZNÍM 

DISKUSNÍM POŘADU? 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 3076/20) 

  

▪ Ministerstvu financí v postavení stěžovatelky byla rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 

uložena povinnost zaslat omluvu jménem České republiky vedlejšímu účastníkovi tohoto řízení, a 

to v návaznosti na výroky prezidenta České republiky v televizním diskusním pořadu. Tento 

rozsudek byl po odvolání stěžovatelky potvrzen Městským soudem a nadále po dovolání 

Nejvyšším soudem. Stěžovatelka podala ústavní stížnost pro porušení jejích základních práv a 

svobod zaručených v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 

 

▪ Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a 

rozsudky Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 1. Výrok prezidenta republiky 

pronesený v televizním diskusním pořadu, má-li souvislost s činností prezidenta, spadá pod 

výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 54 odst. 3 Ústavy České republiky a představuje 

úřední postup ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Je-li tomu naopak, 

nebrání čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ani čl. 54 odst. 3 Ústavy České republiky 

tomu, aby za svůj výrok nesl právní odpovědnost sám prezident jako soukromá osoba. 

 

▪ Dle Ústavního soudu je při hodnocení, zda výrok pronesený prezidentem takovou souvislost má, 

třeba posuzovat časové kritérium (zda byl výrok pronesen ve  funkčním období prezidenta), 

kritérium fóra (za jakých okolností a kde byl výrok pronesen) a kritérium obsahu výroku. 

 

▪ Ústavní soud shledal, že výrok neměl potřebnou souvislost s výkonem funkce prezidenta 

republiky a  pro tuto chybějící souvislost za něj nenesla odpovědnost stěžovatelka (Ministerstvo 

financí), nýbrž samotný prezident jako soukromá osoba. 

 

(2) ZRUŠENÍ ČÁSTI VOLEBNÍHO ZÁKONA PRO PORUŠENÍ ROVNOSTI VOLEBNÍHO 

PRÁVA A ŠANCI KANDIDUJÍCÍCH STRAN 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS. 44/17) 

  

▪ Ústavní soud zrušil některá ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, týkající se použití tzv. D´Hondtovy 

volební formule při současném rozdělení České republiky do 14 různě velkých volebních krajů a 

uzavíracích klauzulí pro politické strany a hnutí kandidujících v koalici. 

 

▪ Ústavní soud konstatoval, že poměrnost zastoupení nelze měřit jen podle volebních krajů, kde je 

nyní poměrnost zajištěna v neprospěch menšiny, ale podle výsledku voleb do Poslanecké 

sněmovny jako celku. Relativní rovnosti tak musí být dosaženo v rámci celé republiky, a to jak 

z hlediska rovného přístupu k voleným funkcím, tak i tím, že voliči v každém kraji musí mít 

stejnou možnost  ovlivnit celkový výsledek volby. Dle Ústavního soudu není stávající členění 

volebního území na různě velké volební kraje samo o sobě neústavní, ale spolu s dalšími prvky 
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volebního systému porušuje principy rovnosti hlasů a rovnosti šancí kandidujících politických 

stran. Zrušení D´Hondtovy volební formule jako techniky volební reprezentace je podle 

Ústavního soudu dostačující k nápravě. 

 

▪ Stanovení uzavíracích klauzulí pro koalice politických stran shledal Ústavní soud jako 

protiústavní. Podle názoru Ústavního soudu uzavírací klauzule jako regulace koalic neplní svůj 

smysl z důvodu zkreslování legitimity volebního výsledku. Ústavní soud podotknul, že politické 

strany vytvářejí koalice ve snaze dostat se do Poslanecké sněmovny, nikoliv prosazovat názorově 

podobný program, a proto je tato právní úprava nepřiměřená a nedůsledná. 

   

(3) ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY A STAVEBNÍ ZÁKON ZŮSTAVAJÍ BEZE 

ZMĚNY 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 22/17) 

 

▪ Ústavní soud se zabýval návrhem, prostřednictvím kterého navrhovatel nesouhlasil 

s ustanoveními obsaženými v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a v zákoně 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Navrhovatel spatřoval protiústavnost ve ztrátě možnosti spolků, 

jež je důsledkem novelizace výše zmíněných zákonů, účastnit se některých řízení podle 

stavebního zákona, u kterých se neposuzují vlivy na životní prostředí podle jiného speciálního 

zákona, zejména byla namítána neústavnost u vyloučení účastenství spolků z rozhodovacích 

procesů u tzv. „středně velkých záměrů“. 

 

▪ Ústavní soud řízení o návrhu na zrušení napadených ustanovení stavebního zákona zastavil, 

neboť došlo k jejich novelizaci a pozbyla tak v průběhu řízení platnosti. 

 

▪ Návrh na zrušení části ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny vyhodnotil Ústavní soud 

jako nedůvodný. Dle Ústavního soudu u účastenství ve správních řízeních nelze přehlédnout, že 

se ho nelze domáhat vždy, ale pouze ve stanovených případech. Zákonodárce pak v zákoně o 

ochraně přírody a krajiny, jakož i v jiných zákonech stanovil případy, kdy spolky mohou do 

takových řízení vstupovat. Ústavní soud k tomu dodal, že spolky se v případě nesouhlasu 

s rozhodnutím správního orgánu mohou obrátit na správní soud. 

 

▪ U tvrzeného zásahu do práva na příznivé životní prostředí přistoupil Ústavní soud k použití tzv. 

testu racionality. Napadené ustanovení v testu racionality obstálo. Dle Ústavního soudu se 

napadeným ustanovením pouze zúžila, nikoliv vyloučila, procesní možnost uplatňování práva na 

příznivé životní prostředí ve správním řízení. Ústavní soud nevyhodnotil napadenou právní 

úpravu jako protiústavní.  

 

(4) SOUKROMÝ KLUB VE VZTAHU K EET 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 8 Afs 163/2019) 

 

▪ Nejvyšší správní soud se zabýval kasační stížností směřující proti udělení pokuty za porušení 

povinnosti plynoucí ze zákona o elektronické evidenci tržeb stěžovatelům, kteří v minulosti 

provozovali restauraci a po ukončení jejího provozu založili na stejném místě soukromý klub. 

Stěžovatelé vydali hostům klubové karty a tvrdili, že nemovitost slouží pouze jako klubovna, že 

klub svým členům poskytuje občerstvení buď ze zásob, které si sami přinesou, nebo které jim 

klub zajistí a povinnosti plynoucí ze zákona o evidenci elektronických tržeb se na ně nevztahují. 

 

▪ Z podkladů bylo nicméně patrné, že manželé poskytovali běžné stravovací služby, ze kterých jim 

plynuly příjmy. Provoz soukromého klubu byl totožný s provozem restaurace. V klubu byl 

zaměstnán kuchař, servírky a stěžovatelé se starali o jeho pravidelné zásobování. Nadto byla 
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klubová karta vydána komukoliv, kdo projevil zájem o stravovací služby. 

 

▪ Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že uvedené kroky stěžovatelů nemohly zastřít 

zjevnou podstatu vyvíjené činnosti, resp. způsobit výluku stěžovatelů z aplikace zákona o 

evidenci tržeb. 

 

(5) NEÚSTAVNÍ PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU 

(rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 17 A 126/2020) 

 

▪ Městský soud v Praze rozhodnul, že prodloužení nouzového stavu není v souladu s Ústavou 

České republiky. 

 

▪ Žalobce se žalobou domáhal, aby bylo žalovanému zakázáno vzdělávání distanční formou, která 

byla zavedena na základě krizového opatření vlády, jehož podkladem byl vyhlášený nouzový 

stav. 

 

▪ Soud se zabýval otázkou, zda nouzový stav byl řádně vyhlášen, a tedy zda na základě jeho 

vyhlášení bylo možné dotčené krizové opatření vůbec vydat. Soud konstatoval, že nouzový stav 

vyhlášený usnesením vlády č. 125 časově bezprostředně navazuje na nouzový stav vyhlášeny 

usnesením vlády ze dne 30. 9. 2020, který byl následně prodlužován se souhlasem Poslanecké 

sněmovny až do 14. 2. 2021. S dalším prodloužením nouzového stavu již však nebyl vysloven 

souhlas Poslanecké sněmovny. 

 

▪ Soud dále podotknul, že rozdílnost obou usnesení o nouzovém stavu spočívá toliko v označení 

data jejich vydání, data vyhlášení nouzového stavu a doby trvání. Jinak jsou obě usnesení 

naprosto totožná a uvádějí i zcela shodný důvod vyhlášení nouzového stavu. K tomu soud 

podotknul, že uvedení důvodu vyhlášení nouzového stavu je podle ústavního zákona bezpečnosti 

České republiky obligatorní náležitostí vyhlášení nouzového stavu. 

 

▪ K argumentu o žádosti hejtmanů o vyhlášení nouzového stavu soud dodal, že takováto žádost 

není žádným novým věcným důvodem ani novou situací, ale nezávazným procedurálním krokem. 

 

▪ Vzhledem k bezprostřední časové návaznosti nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády 

č. 125 na nouzový stav vyhlášený usnesením vlády č. 957 a vzhledem k tomu, že důvody pro 

vyhlášení obou nouzových stavů jsou formulovány naprosto totožně, dospěl soud k závěru, že v 

případě nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 125 se nejedná o nový nouzový stav, 

ale o faktické pokračování nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 125, a to proti vůli 

Poslanecké sněmovny, která s pokračováním tohoto nouzového stavu nevyslovila souhlas. 

 

 


