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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Vláda schválila návrh zákona 
o zadávání veřejných zakázek 

Návrh nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek, díky němuž bude nejen možné čerpat 
další dotace z Evropské unie, ale také se zjed-
noduší zadávání veřejných zakázek, prošel 
vládou.  

Návrh je nyní postoupen Poslanecké sněmov-
ně a zákon by měl být účinný nejpozději      
18. dubna 2016 – to je zároveň poslední den 
lhůty, kterou má Česká republika na imple-
mentování evropských směrnic do své legisla-
tivy. Nový zákon o zadávání veřejných zaká-
zek, respektive zákon o zadávacích řízeních, 
jak by měl znít jeho oficiální název, zároveň 
ruší stávající zákon o veřejných zakázkách 
a koncesní zákon. 

Návrh zákona posiluje transparentnost zadá-
vání veřejných zakázek, povinně zavádí 
u některých tendrů více hodnoticích kritérií 
než pouze kritérium nejnižší ceny, umožňuje 
zadavatelům vyloučit uchazeče, s nímž nebyli 
v minulosti spokojeni, nebo třeba ukládá 
povinnost vítězům veřejných zakázek prokázat 
vlastnickou strukturu. Přezkoumávání zakázek 
spolufinancovaných z evropských fondů zů-
stává i nadále v kompetenci Úřadu na ochranu 
hospodářské soutěže. 

EKOLOGIE 

Významné novely ekologických 
zákonů  

Legislativní změna známá jako infringemento-
vá novela či euronovela významně zasahuje 
do stávajícího znění zákona o odpadech. 
Jedná se o v pořadí již 41. novelu, kterou navíc 
brzy vystřídá zcela nový zákon o odpadech.  

Důvodem jejího zavedení byla především 
náprava nesprávné transpozice směrnice 
2008/98/ES, k níž měla Evropská komise       
47 výtek, transpozice směrnice 2013/56/EU 
o bateriích, adaptace na nařízení o výpočtu 
recyklační účinnosti baterií, recyklaci lodí 
a nařízení v oblasti kontroly přepravy odpadů 
a začlenění nových podnětů z další etapy 
aktualizace „ekoauditu“, týkající se elektroni-
zace přepravy nebezpečného odpadu a někte-
rých evidenčních povinností. 

Z infringementové novely zákona o odpadech 
tudíž vyplývá celá řada nových povinností. 
Posvěcuje například výhradně bezhotovostní 
platby ve sběrnách a stanovuje jasná kritéria 
pro provozovatele kolektivního systému pro 
zpětný odběr pneumatik.  

Současně s touto novelou nabyl 1. 10. 2015 
účinnosti také nový zákon o prevenci závaž-

ných havárií a jeho pět vyhlášek. Tato úprava 
reflektuje zavedení nového systému klasifika-
ce chemických látek a směsí, který se plně 
začal uplatňovat k 1. 6. 2015. 

ÚČETNICTVÍ 

Kontrolní hlášení k DPH               
od 1. 1. 2016 

Kontrolní hlášení k DPH je nejčastěji zmiňova-
nou a diskutovanou novinkou, kterou přinesla 
novela zákona o DPH. Od 1. 1. 2016 tak pro 
všechny plátce DPH platí kromě vlastního 
podání daňového přiznání i další povinnost 
podat kontrolní hlášení. Pokud plátce daně 
kontrolní hlášení nepodá, hrozí mu pokuta ve 
výši několika desítek tisíc korun.  

Povinnost podat kontrolní hlášení se týká jak 
právnických, tak fyzických osob. Fyzická oso-
ba, která je plátcem DPH, podává kontrolní 
hlášení podle zdaňovacího období pro účely 
podání daňového přiznání. Právnická osoba 
musí podat kontrolní hlášení za každý kalen-
dářní měsíc, konkrétně zákon stanovuje, že 
tak musí učinit do 25 dnů po skončení kalen-
dářního měsíce. Navíc kontrolní hlášení lze 
podat pouze elektronicky na elektronickou 
adresu podatelny správce daně.  

Podle nedávných průzkumů se zjistilo, že na 
zavedení povinnosti podat kontrolní hlášení je 
v České republice připravena zhruba pětina 
firem. Další dvě třetiny uvedly, že o povinnosti 
podat kontrolní hlášení sice vědí, ale zatím se 
touto problematikou nezbývaly. Většina dotá-
zaných se shodla na tom, že nová povinnost 
představuje nárůst administrativy a časovou 
náročnost.  

CLA 

Návrh celního řádu 

Nový celní řád by měl již brzy zjednodušit celní 
řízení hlavně pro malé a střední dovozce. 
Návrh celního řádu implementuje do české 
legislativy ustanovení celního kodexu EU, 
který s účinností od ledna 2016 nahradí starší 
evropskou normu, a zároveň nahradit zákon 
č. 13/1993 Sb., celní zákon. 

Návrh zákona počítá například s využíváním 
tzv. celní jistoty, institutu pro opakované 
zajištění dluhu. Mimo jednotlivé způsoby 
zajištění dluhu návrh zákona stanovuje, že až 
na výjimky musí být každý dluh zajištěn, 
a upravuje postup použití poskytnutého zajiš-
tění v případě, že celní dluh není dobrovolně 
splněn.    

Návrh počítá i s oprávněním celníka žádat 
prokázání totožnosti od osob podezřelých ze 
spáchání trestného činu nebo správního delik-
tu, stejně tak může osobu, jež má být předve-

dena z důvodu podezření ze spáchání správní-
ho deliktu, zajistit. Zákon dále upravuje po-
vinnost mlčenlivosti, včetně výjimek, za kte-
rých se této povinnosti nemůže celník dovolá-
vat. 

ŠKOLSTVÍ 

Vyšší platy pro pracovníky           
ve školství již od listopadu 2015 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
obratem zareagovalo na rozhodnutí vlády 
navýšit rozpočet ministerstva školství o 398 
milionů korun na platy pracovníků škol.  

Prostřednictvím nového rozvojového progra-
mu tak dostanou vyšší platy pedagogové 
i nepedagogičtí pracovníci již od listopadu 
tohoto roku. Ministerstvo školství po dohodě 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
navíc vyjednalo změnu tarifní tabulky, která 
zavádí šestý tarifní stupeň pro pedagogy 
s délkou započitatelné praxe nad 32 let. Plato-
vé tarify ve stupnici nepedagogických pracov-
níků budou zvýšeny o 3 %, platové tarify ve 
stupnici pedagogických pracovníků budou 
zvýšeny v průměru o 3,3 %. Návrh schválila 
vláda v pondělí 19. října.  

Záměrem ministerstva školství je postupná 
náprava deformací v oblasti platových tarifů 
pedagogických pracovníků, k nimž došlo 
v letech 2011 a 2012. „Jsem za navýšení platů 
pracovníků škol ještě v letošním roce velmi 
ráda. Je to důkaz, že školství je opravdovou 
prioritou této vlády,“ podotkla Kateřina Vala-
chová. Pro rok 2016 se ministryni školství 
podařilo vyjednat pro resort o 2,4 miliardy 
korun více. Z celkové částky bude směřovat 
1,9 miliardy na platy pedagogů a půl miliardy 
pak na platy nepedagogických pracovníků. 

TRESTNÍ PRÁVO 

Redukce typů věznic  

Cílem novely trestního zákoníku, jejíž účinnost 
se předpokládá od 1. října roku 2017, je zre-
dukování dosavadních čtyř typů věznic na dva, 
a sice na „věznici s ostrahou“ a „věznici se 
zvýšenou ostrahou“. Důvodem je mimo jiné 
to, že obdobně rizikoví pachatelé se stejnou 
délkou trestu a stejnou charakteristikou 
osobnosti nyní končí v různých typech věznic. 

Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že 
tím přispěje ke snížení recidivy, k lepší resocia-
lizaci pachatelů a ke zvýšení bezpečnosti ve 
věznicích. 

Úprava počítá s úlohou soudů při rozhodování 
o zařazení odsouzených do věznic, avšak 
v souvislosti s předcházením korupci by se na 
rozhodnutí dále podílel vychovatel, speciální 
pedagog, psycholog a sociální pracovník.  
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