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Novinky

V PRÁVU

COFFEE LAW 
PROSINEC 2022

Vážení přátelé, milí klienti,

dovolujeme si Vám představit několik
nejdůležitějších novinek v právu, které mohou mít
dopad na Vaše podnikání či Vaše osobní
záležitosti. Snažíme se, aby se k Vám aktuality
dostaly co nejdříve, proto novinky najdete i na
sociálních sítích jako je Facebook, Twitter nebo
Instagram.
Udělejte si u kávy 5 minut času s naším Coffee Law
a získejte přehled o novinkách týkajících se
například novely spotřebitelského práva, ochrany
oznamovatelů, plánovaných změn u oddlužení
nebo změn u tzv. zaměstnanců „dohodářů.“

Rádi bychom Vám také za celý tým KGS legal
popřáli klidné vánoční svátky a úspěšný rok
2023!.

Novela spotřebitelského práva: Změny
(nejen) pro provozovatele e-shopů

Den 6. ledna 2023 se stane významným dnem pro
spotřebitele, neboť dojde k posílení práv
spotřebitelů a rozšíření povinností obchodníků,
neboť nabude účinnosti velká novela
spotřebitelského práva. Změn je velké množství.
Především se jedná o povinnost obchodníků ve
vztahu k uživatelským recenzím, informacím o
kritériích při řazení produktů v nabídce, omezení
tzv. „umělých slev“ nebo textaci tlačítka, kterým
spotřebitel potvrzuje objednávku.

Doporučujeme proto zkontrolovat uživatelské
rozhraní eshopu či aktualizovat pravidla pro
poskytování slev či uživatelské recenze.
Samozřejmě nám můžete své řešení zaslat k
posouzení.

http://go.sparkpostmail.com/f/a/T79tRHROK18faMx4hiY7Rw~~/AAA-fAA~/RgRlhnRLP0SxaHR0cHM6Ly93d3cua2dzbGVnYWwuY3ovY3Mvbm92ZWxhLXNwb3RyZWJpdGVsc2tlaG8tcHJhdmEtem1lbnktbmVqZW4tcHJvLXByb3Zvem92YXRlbGUtZS1zaG9wdT91dG1fc291cmNlPWVjb21haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjJfMTJfMjImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT01MDImZWNtaWQ9NTAyVwNzcGNCCmOiTu-jYz9FU_JSE3ZvZGlja2FAa2dzbGVnYWwuY3pYBAAAZrA~
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Novinky v právu 

KAŽDÝ MĚSÍC

Ochrana oznamovatelů: ČR stále čeká na nový
zákon
Dne 23.11.2022 Vláda ČR schválila návrh zákona o
ochraně oznamovatelů. Pokud projde dalším
legislativním procesem, jeho účinnost by měla
nastat od 1.7.2023. Cílem návrhu je zajistit
ochranu širokému okruhu osob vykonávajících
práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ,
že oznámí protiprávní jednání, o kterém se v
souvislosti s výkonem práce dozvěděly.

Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně
potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání,
ale také k prevenci protiprávního jednání obecně.
Důležitou novinkou tohoto zákona je povinnost
zavést tzv. interní oznamovací systém, což bude
vyžadováno téměř po každé společnosti či úřadu.
Dále se návrh zákona věnuje např. zakázaným
odvetným opatřením proti oznamovateli nebo
povinné mlčenlivosti daňových poradců.

 Interní oznamovací systém již od 18.12.2021 musí
mít zřízeny tzv. „veřejné subjekty“ (tj. např. státní a
obecní orgány (vyjma těch nejmenších), veřejné
vysoké školy nebo státní a městské společnosti).
Takovou povinnost stanoví evropská směrnice.

Soukromé společnosti budou mít povinnost
podřídit se novému zákonu o ochraně
oznamovatelů teprve tehdy, až nastane jeho
účinnost, kdy v současné chvíli je předpoklad,
že se tak stane od 1.7.2023.

Výjimku budou mít subjekty s 50 až 249
zaměstnanci, neboť návrh zákona pro ně odkládá
účinnost až na 1.1.2024. Subjekty, které nebudou
méně než 50 zaměstnanců, nebudou mít
povinnost zřídit interní oznamovací systém,
ostatním povinnostem podle návrhu zákona se ale
nevyhnou.

Doporučujeme všem zaměstnavatelům začít
interní postupy tvořit a implementovat v předstihu. 

Novela insolvenčního zákona možná zkrátí
oddlužení na 3 roky
Od listopadu probíhalo mezirezortní připomínkové
řízení k další novele insolvenčního zákona.
Klíčovou změnou je zkrácení doby oddlužení z
nynějších pěti let na tři roky. V současnou chvíli se
čeká na schválení Vládou ČR. Ministerstvo
spravedlnosti se v novele snaží zkrácení doby
oddlužení kompenzovat jinými nástroji tak, že se
nároky na dlužníka v úpadku zpřísní. Již usnesení o
schválení oddlužení bude dlužníkovi stanovovat
částku sráženou měsíčně a určenou k uspokojení
nezajištěných věřitelů. Dále bude možné
prodloužit dobu oddlužení o 12 měsíců jako sankci
za prohřešky dlužníka v době trvání oddlužení. 

Novela zákoníku práce: Úprava práce na
home office
V říjnu bylo ukončeno připomínkové řízení návrhu
novely zákoníku práce. Prozatím nedošlo k posunu
na jednání vlády, novela zatím není ani
projednávána ve sněmovně. 

http://go.sparkpostmail.com/f/a/zivV3I4H65_LkpSL4BLT9Q~~/AAA-fAA~/RgRkBMdEP0SpaHR0cHM6Ly93d3cua2dzbGVnYWwuY3ovY3MvemFzdGF2ZW5pLXRyZXN0bmloby1zdGloYW5pLXphLWR2ZS1wcm9taWxlLXYta3J2aT9lY289bWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWVjb21haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjJfMDNfMDcmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT10ZXN0aW5nJmVjbWlkPVcDc3BjQgpiHkRCImJjn8R4UhNrdWNlcmthQGtnc2xlZ2FsLmN6WAQAAGaw
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Zapracovává ale některé evropské směrnice a je
tedy velmi pravděpodobné, že do budoucna dojde
ke změnám v níže uvedených oblastech, i když
konkrétní podoba změn není jistá.

Novela blíže vymezuje, jak má vypadat dohoda o
home office a co vše bude nutné v takové dohodě
ujednat.

Zaměstnavatel bude dále povinen hradit
zaměstnanci náklady na práci z domova. De facto
půjde o paušální náhradu za hodinu práce z
domova za spotřebované energie. Dále
zaměstnavatel musí zaměstnance náležitě
technicky vybavit, aby z domova mohl práci
vykonávat. Délka pracovní doby nesmí takto
přesáhnout 12 hodin.

Zaměstnavatel bude mít u některých zaměstnanců
povinnost umožnit jim práci z domova. Zejm. se
jedná o zaměstnance pečující o děti do 15 let a o
jiné závislé osoby. Zaměstnavatel bude moci home
office odmítnout pouze z vážných důvodů a toto
své odmítnutí písemně odůvodnit.

Nové předpisy pro veřejné zakázky na silniční
vozidla
Dne 1.12.2022 nabyl účinnosti zákon o podpoře
nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání
veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě
cestujících a dále došlo ke zrušení vládního
nařízení o stanovení závazných zadávacích
podmínek pro veřejné zakázky na pořízení
silničních vozidel.

Elektronické uzavírání pracovních smluv
Další změnou je snaha o větší flexibilitu
doručování dokumentů a uzavírání smluv. Pracovní
smlouvy bude možné uzavřít elektronicky. Obě
strany se na takové formě musí dohodnout a
zaměstnance navíc bude mít možnost odstoupit
do sedmi dnů (dokud nezapočal práci).
Zaměstnavatel bude mít širší informační
povinnosti ohledně podmínek práce (odborný
rozvoj, zkušební dobu, denní odpočinek a
přestávky v práci).

nárok na dovolenou,
nárok na některé příplatky (např. za práci v
noci),
nárok na ošetřovné,
nárok na písemné odůvodnění výpovědi, či
nárok žádat přechod do pracovního poměru,
pokud práce na dohodu v předchozích
dvanácti měsících trvala alespoň šest měsíců.

Změny u dohod o práci mimo pracovní poměr
(DPP, DPČ)
Novela zákoníku práce v některých ohledech
přibližuje dohody běžnému pracovnímu poměru,
co se práv zaměstnanců týká:

Upozorňujeme, že přehled změn není
vyčerpávající. Doporučujeme provést důslednou
revizi uzavřených smluv a dohod, tak používaných
vzorů i nastavení procesů týkajících se výše
nastíněných bodů. Samozřejmě jsme připraveni
poskytnout Vám v tomto ohledu maximální
podporu.

Vyřizování soukromých záležitostí v pracovní
době
Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo
424/2021 potvrdil platnost okamžitého zrušení
pracovního poměru ze strany zaměstanvatele.
Zaměstnanec se provinil tím, že po dobu 16 minut
vyřizoval své soukromé záležitosti, ačkoliv mu ještě
neskončila pracovní doba. Dle názoru Nejvyššího
soudu se jednalo sice o nepřímý, přesto závažný
útok na majetek zaměstnavatele.

Opakované porušení povinností zaměstnance
může vést k okamžitému zrušení pracovního
poměru
Nejvyšší soud dovodil, že okamžité zrušení
pracovního poměru může být platné, pokud dojde
k několika méně závažným porušením ze strany
zaměstnance. Tato porušení musí ve svém
souhrnu dosahovat jisté intenzity a musí k nim
dojít v krátkém časovém úseku. Zpracováno dle
rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2555/2021.

Sousedské spory: Povinnost pokácet
nebezpečný strom
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Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo
591/2021 může soud uložit vlastníkovi pozemku,
aby odstranil strom v zástavbě nebo v dosahu
majetku jiných osob. Musí však být prokázáno, že u
stromu hrozí reálné nebezpečí (např. vykazuje
takové konkrétní defekty či vlastnosti, jež by svou
povahou mohly reálně vést ke vzniku škodní
události pádem stromu, jeho větví či působením
kořenového systému). Platí však, že toto lze pouze
v případě, pokud není jiné přiměřené řešení k
odvrácení vzniku hrozící škody než strom pokácet.

Jedná se o jedno z krajních řešení, a to zejména u
stromů vysazených před 1. lednem 2014 (tedy
před účinností nového občanského zákoníku). Na
tyto případy totiž nelze použít pravidla pro
minimální vzdálenosti umístění stromů od hranice
pozemků.

Stanovisko Nejvyššího soudu k otázce
řádného a včasného odstoupení od smlouvy
Případy, kdy je jedna ze stran oprávněna odstoupit
od smlouvy, Nejvyšší soud shrnul tak, že buď jde o
případ porušení smlouvy podstatným způsobem,
nebo pro případ podstatného či nepodstatného
porušení smluvní povinnosti prodlením, anebo pro
případy vadného splnění, přičemž uvedené režimy
se liší zákonnými předpoklady, za nichž může
oprávněná strana od smlouvy odstoupit.

 Nejvyšší soud v posuzovaném případě vytkl soudu
odvolacímu, že v daném případě nesprávně
posoudil včasnost (dle zákonné dikce „bez
zbytečného odkladu“) odstoupení od smlouvy.
Nejvyšší soud uvedl, že nelze souhlasit se závěrem
odvolacího soudu, že v případě nedodržení lhůty
bez zbytečného odkladu nemohou nastat účinky
odstoupení, což je jeden z požadavků pro
odstoupení.

Nedodržení uvedené lhůty má totiž význam pouze
tehdy, pokud dlužník svou povinnost (byť
dodatečně) splní předtím, než mu věřitel oznámí,
že odstupuje. Pokud prodlení dlužníka trvá, je
skutečnost, zda věřitel od smlouvy odstoupil ve
lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o
prodlení dozvěděl, bez právního významu. 

V takovém případě i odstoupení od smlouvy po
marném uplynutí uvedené lhůty – při trvajícím
prodlení dlužníka – vyvolává právní následky.

 Zpracováno podle rozhodnutí Nejvyššího soud sp.
zn. 33 Cdo 456/2021.

Výživné a další aspekty rodinného práva
Ministerstvo spravedlnosti provozuje informační
web, kde jsou k nalezení např. informace k
doporučené výši výživného nebo užitečné kontakty
pro řešení různých situací v rodinném právu.
Částečně je na webu také vysvětleno, jak řízení
probíhá nebo jaké náležitosti má obsahovat
dohoda o výživném

Nejistota u poplatku bance za předčasné
splacení úvěru
Obvodní soud pro Prahu ve věci sp. zn. 17 C
77/2021 posuzoval oprávněnost účtování poplatku
za předčasné splacení úvěru. Soud byl toho
názoru, že § 117 zákona o spotřebitelském úvěru
vylučuje, aby v souvislosti s předčasným splacením
úvěru byl spotřebitel jakkoli omezován, tím méně
podroben jakýmkoli sankcím. Podle soudu má
banka právo na náhradu nutných a účelně
vynaložených nákladů souvisejících s předčasným
splacením. Soud navíc připomněl, že v případě
spotřebitele musí být ujednání o sankcích
obsaženo přímo v úvěrové smlouvě.

 Jedná se pouze o rozhodnutí soudu prvního
stupně a pravděpodobně bude věc projednávat
odvolací, příp. i dovolací soud, které mohou
zaujmout jiné stanovisko.

Odpovědnosti za škodu na nemovité věci se
nelze zprostit podle ustanovení o škodě z
provozní činnosti
Případ poškození sousední nemovitosti bouracími
stavebními pracemi za pomoci bagru je nutné vždy
posuzovat podle ustanovení týkající se škody na
nemovité věci. Nelze takovou situaci posoudit
podle ustanovení o škodě způsobené z provozní
činnosti, a tedy se takové odpovědnosti nelze ani
zprostit pouhým vynaložením veškeré péče. 
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Věříme, že Vám naše Coffee Law pomůže lépe se 
orientovat v právní „džungli“ a upozorní Vás na 

zásadní změny či novinky. Samozřejmostí pro nás je 
informovat Vás o detailech a navrhnout nejlepší 

možná řešení.
 

Káva dopita, zpátky do práce! 
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JUDR.  PHDR.  KAROLINA SPOZDILOVÁ,  PH.D.  
A  MGR.  MIROSLAV KUČERKA

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Národní 416/37
110 00 Praha 1
IČO: 062 95 525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279699
www.kgslegal.cz

 
Zpracováno ke dni 17.12.2022. Informace uvedené v tomto newsletteru jsou prezentovány na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných
v době, kdy byl newsletter zveřejněn. Konkrétní informace by však vždy měly být konzultovány s KGS legal před učiněním konkrétního rozhodnutí či právního
jednání. Informace nejsou vyčerpávající popis relevantní problematiky a následků. Informace jsou obecné a nenahrazují právní radu pro konkrétní okolnosti.
KGS legal ani nikdo z autorů neodpovídají za újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace.


