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Vážení přátelé, milí klienti, 

dovolujeme si Vám představit několik nejdůležitějších novinek v právu a v naší kanceláři, 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 příspěvku na bydlení, nových povinností e-shopů, elektronizace 

zdravotnictví nebo nových silničních pravidel. 

Zprávy ohledně dění na Ukrajině a přímé dopady například v oblasti AML, Sberbank, 

pomoci naší kanceláře a jiných událostech, prosím, najdete aktuálně na našich 

stránkách a sociálních sítích. 

 

Příspěvek na bydlení ke zmírnění zvýšených nákladů na energie  

Na příspěvek mají nárok všichni, ať už bydlí ve „vlastním“ či v nájmu. Podmínkami získání 

příspěvku je, že 30 % příjmů nestačí na úhradu nákladů na bydlení a dále že 30 % příjmů 

nedosahuje tzv. normativních nákladů na bydlení. V Praze obě referenční hodnoty činí 35 %. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách rovněž zveřejnilo orientační 

kalkulačku. 

Kalkulačku i možnost žádat o příspěvek najdete na stránkách ministerstva na tomto odkazu. 

 

Změny ošetřovného a otcovské: novela zákona o nemocenském pojištění 

Krátkodobé ošetřovné budou moci čerpat i osoby blízké, které ani nemusí být s nemocným v 

jedné domácnosti. Nárok na dlouhodobé ošetřovné pak bude podmíněn čtyřdenní hospitalizací 

ošetřovaného (namísto dříve vyžadované sedmidenní). Pro nevyléčitelné nemoci podmínka 

trvání hospitalizace již není vyžadována vůbec. Podpůrčí doba pro čerpání otcovské byla 

prodloužena z jednoho týdne na dva. Novela účinná od 1. ledna 2022 byla zveřejněna jako 

zákon č. 330/2021 Sb. 

Podmíněné zastavení trestního stíhání za dvě promile v krvi 

Dnes již bývalý policejní funkcionář měl řídit pod vlivem alkoholu. Výsledek krevní zkoušky 

ukázal dokonce 2,09 ‰. Přesto bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno rozhodnutím 

státního zástupce. Důvodem měl být zejména dosavadní spořádaný život řidiče, jeho 

projevená lítost jakož i nezpůsobení závažných následků.  

Rozhodnutí sp. zn. KZV 55/2021–18 jsme pro Vás vyžádali na základě zákona o svobodném 

přístupu k informacím a anonymizované jej najdete na našich stránkách zde. 

 



Slevy v e-commerce: Evropská směrnice omezuje e-shopy 

Od 22. května 2022 bude evropská směrnice č. 2019/2161 vyžadovat, aby kromě inzerované 

„akční“ ceny uváděly e-shopy také tzv. předchozí cenu. Předchozí cena je nejnižší cena, za 

kterou bylo možné stejné zboží či službu na e-shopu pořídit 30 (či více) dní před uplatněním 

slevy. 

Prodejce rovněž musí poučit klienta o skutečnosti, že jeho cenotvorba je tvořena algoritmem 

podle předchozího klientova nakupování v on-line světě. 

Další povinnost e-shopů pak bude zajistit autentické recenze, tzn. žádné uměle vytvořené, bez 

možnosti negativní recenze vyfiltrovat či přiznání jejich sponzorování. 

Srovnávače zboží nebo cen pak budou muset uvést kritéria řazení a zřetelně označit ty 

produkty, které si lepší místo v žebříčku „koupily“. 

 

Odškodnění za pracovní úraz – ne vždy se aplikuje vládní nařízení 

Soud při rozhodování o odškodném za pracovní úraz zaměstnance musí vzít v úvahu výši 

odškodného dle nařízení č. 276/2015 Sb. a rovněž podle § 2958 občanského zákoníku, 

namítne-li to zaměstnanec. Je-li odškodné podle občanského zákoníku vyšší, zaměstnanec 

není povinen prokazovat další výjimečné okolnosti a soud je povinen nepoužít vládní nařízení. 

K takovým závěrům došel Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 2925/20. 

 

Investiční pobídky pro technologické start-upy 

Od 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela nařízení vlády, která umožní poskytovat peněžní 

podporu až 20 % celkových nákladů investice. Podmínkou je, aby se jednalo o investici do 

moderních technologií a byla realizována v tzv. ohrožených regionech ČR (podle zákona 

upravujícího podporu regionálního rozvoje). V podrobnostech odkazujeme na konsolidované 

znění nařízení vlády č. 221/2019 Sb. 

 

Nabytí nemovité věci bez spojení s veřejnou cestou nelze v České republice považovat 

za projev hrubé nedbalosti 

Kupující, který nabyde nemovitou věc (např. stavbu), k níž nemá přístup z veřejné 

komunikace, má právo na to, aby soudem byla zřízena nezbytná cesta přes pozemek jiného 

vlastníka. I když kupující při koupi věděl, že přístup není zajištěn, nepočínal si hrubě nedbale.  

Zkrácené odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu najdete na našem webu zde. 

 

Nová pravidla na silnicích – odstup od cyklistů, zákaz „pivních kol“ i požívání alkoholu 

pro spolujezdce na motorkách a koloběžkách 

Nově se v zákoně o provozu na pozemních komunikacích objevuje zákaz pro přepravovanou 

osobu, která se může podílet na jízdě vozidla (např. šlapáním, bržděním, negativním 



ovlivňováním rovnováhy), požívat před jízdou nebo během ní alkoholické nápoje nebo jinou 

návykovou látku. 

Při předjíždění cyklistů je nově nutné dodržovat odstup 1,5 metru. Pokud manévr probíhá 

v rychlosti nižší než 30 km/h, postačí odstup 1 metr. Pokud má cyklista vlastní pruh, odstupová 

vzdálenost není určena, pouze se nesmí do cyklo-pruhu zasáhnout. 

Novela č. 365/2021 Sb. je účinná od 1. ledna 2022. 

 

Elektronizace českého zdravotnictví 

Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví zavádí do poskytování lékařské péče povinné užívání 

informačních technologií. Měla by vzniknout technická struktura, kterou zákon označuje jako 

„integrované datové rozhraní.“ Každý pacient i pracovník ve zdravotnictví obdrží jedinečný 

identifikátor. Pacienti budou mít možnost dálkového přístupu do systémů integrovaného 

datového rozhraní. Zákon zveřejněn pod č. 325/2021 Sb. 

 

Pražská vyhláška upraví venčení psů nebo grilování 

Chystaná novela pražské vyhlášky o ochraně veřejné zeleně vyjmenovává plochy pro venčení 

psů bez vodítka. Využívá k tomu nově mapovou přílohu. Nejedná se však o nové zpřísnění, 

jak tuto změnu podávala některá média. Rovněž padl návrh na doplnění provozního řádu míst 

určených ke grilování (např. Parukářka) do vyhlášky. Provozní řád je nyní obvykle pouze 

vyvěšen v parcích a pro městské části je těžší vymáhat jeho dodržování. Změnu vyhlášky č. 

6/2001 Sb. hl. m. Prahy projedná zastupitelstvo pravděpodobně v únoru. 

 

Pravomoci Policie ve vztahu k dronům 

Policisté jsou od počátku roku 2022 oprávněni zamezit provozu dronů, a to i jejich poškozením 

nebo zničením. A to za situace, kdy bude bezprostředně ohrožen život, zdraví, majetek značné 

hodnoty nebo veřejný pořádek. Tyto možnosti přináší novela zákona o Policii ČR. 

 

K žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké 

činnosti bude nutné přikládat výpis z evidence skutečných majitelů 

Novela nařízení o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích od 1. ledna 2022 vyžaduje, aby právnická osoba (pokud je žadatelem) 

dokládala ke své žádosti o příspěvek výpis z evidence skutečných majitelů. Novela nařízení 

byla zveřejněna pod č. 455/2021 Sb. 

 

Podle rakouských úřadů používání služeb Google Analytics porušuje GDPR 

Předávání osobních údajů do USA je dlouhodobě považováno za problematické a lze jej 

praktikovat pouze za splnění určitých podmínek. Pokud používáte službu Google Analytics 

(GA), dochází k předávání dat do USA, a to za podmínek, které všechny povinnosti podle 



GDPR nesplňují. Je velmi pravděpodobné, že pokud by český Úřad pro ochranu osobních 

údajů posuzoval používání GA z hlediska dodržování GDPR, došel by ke podobným závěrům. 

Proto, pokud používáte službu GA, doporučujeme provést důkladný audit a případně zvážit 

jiného poskytovatele obdobných služeb. 

Rozhodnutí rakouského Datenschutz behörde bylo vydáno pod sp. zn. D155.027. 

 

 

Vybrali jsme změny a novinky, které považujeme za zásadní. Pokud padne ze strany soudů 

či úřadů nějaké důležité rozhodnutí nebo pokud se bude blížit změna právní úpravy, vždy 

Vás touto cestou upozorníme. 

Spoustu rychlých informací najdete i na našem Facebooku nebo Instagramu. 

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       

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D. a Mgr. Miroslav Kučerka 

 

Zpracováno ke dni 28.2.2022. 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. 


