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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Novela zákona bude účinná 
k 1. říjnu 2016 

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon 
o zadávání veřejných zakázek, který bude 
účinný od října. Nový zákon je oproti dosa-
vadnímu zákonu o veřejných zakázkách sou-
hrnem pravidel, nikoliv metodikou a přináší 
značné zjednodušení v oblasti zadávání veřej-
ných zakázek. 
Zadavateli dává možnost vyloučit uchazeče 
(resp. účastníka zadávacího řízení), pokud se 
tento dopustil v posledních 3 letech závaž-
ných nebo trvalých pochybení při plnění 
dřívějšího smluvního vztahu s veřejným zada-
vatelem, která vedla k předčasnému ukončení 
smluvního vztahu, náhradě škody či jiným 
srovnatelným sankcím (tzn. účastník chyboval 
vůči konkrétnímu zadavateli). 

Zadavatel může vyloučit také uchazeče, pokud 
mu prokáže, že se dopustil v posledních 
3 letech závažného profesního pochybení, jež 
zpochybňuje jeho důvěryhodnost (může jít 
tedy o jakékoliv pochybení, i mezi soukromý-
mi osobami). 

Zákon přichází s novou koncepcí řešení insti-
tutu mimořádně nízké nabídkové ceny, při-
čemž navrhovaný § 112 uvádí, že zadavatel 
může v zadávacích podmínkách stanovit: 

 cenu či náklady, které bude považovat za 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 

 nebo způsob určení mimořádně nízké 
nabídkové ceny (bude si moci stanovit 
vzorec přímo do zadávací dokumentace). 

Zadavateli zůstává povinnost požádat dodava-
tele o vysvětlení nabídkové ceny, kterou 
zadavatel považuje za mimořádně nízkou, 
a pokud dodavatele i po zvážení jeho vysvět-
lení vyloučí, bude povinen vyloučení řádně 
odůvodnit. 

Nový zákon také ukládá vítězné firmě povin-
nost odkrýt své vlastníky včetně koncových 
majitelů. Nově se bude tato povinnost týkat 
každé vítězné firmy, zatímco nyní platí jen pro 
akciové společnosti, a to navíc jen v případě 
vlastníků s více než 10 % akcií. 

OBCHOD 
Novela zákona o ochraně  
spotřebitele v praxi 
Od 1. února 2016 mohou spotřebitelé využít 
možnost mimosoudního řešení sporů ve spo-
rech s obchodníky. 

Doposud jedinou možnou cestou k řešení 
sporu bylo řešení prostřednictvím soudního  

 

řízení, mezi jehož negativa patřily mimo jiné 
zdlouhavost a finanční nákladnost. Mi-
mosoudní řešení sporů se řadí mezi tzv. alter-
nativní metody řešení sporů, tedy bez inge-
rence soudů. 

V první fázi novela spočívá v povinnosti jas-
ným, srozumitelným a snadno dostupným 
způsobem informovat spotřebitele o subjek-
tu mimosoudního řešení sporů.  

V případě, že smlouva, kterou mezi sebou 
strany uzavírají, odkazuje na obchodní pod-
mínky, je nutné tyto informace uvést i v nich. 
V případě provozování internetových stránek 
na nich prodávající musí tyto informace uvést. 

Subjektem mimosoudního řešení sporů je ve 
finanční oblasti finanční arbitr, v oblasti elek-
tronických komunikací a poštovních služeb 
Český telekomunikační úřad, v oblasti elektro-
energetiky, plynárenství a teplárenství Ener-
getický regulační úřad. 

V případech, kdy není dána působnost shora 
uvedených orgánů, je subjektem Česká ob-
chodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 
Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

FINANCE 
Česku se daří v exportu – stabilní 
koruna a nízké ceny ropy 
Zahraniční obchod České republiky opět zažívá 
pozitivní vývoj. Ukázala to aktuální data týkají-
cí se konkurenceschopnosti českých společ-
ností na evropském i globálním trhu.  

Letos v únoru export meziročně narostl 
o 4,5 % a bilance zahraničního obchodu skon-
čila přebytkem 22 miliard korun.  

Přispívá k tomu nejen stabilní koruna, ale i 
nízké ceny ropy. Ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek pozitivní bilanci připisuje také 
proexportní orientaci současné vlády. Infor-
mace přinesl server BusinessInfo.cz. 

Exportéři kladně hodnotí devizové intervence 
vedoucí k udržení kurzu české měny. Tím je 
zaručena dlouhodobá stabilita a odpadá po-
třeba řešit kurzové výkyvy.  

Naopak vývozci musí čelit tomu, že řada ex-
portních trhů roste pomaleji než u nás, nej-
častěji o méně než 2 % ročně, s výjimkou 
Polska. 

Klíčová je podle hlavy Ministerstva průmyslu 
a obchodu role malých a středních podniků. 
Ty se Ministerstvo průmyslu a obchodu bude 
stále snažit podporovat. Za stěžejní krok mi-
nistr považuje ještě větší posílení konkuren-
ceschopnosti českých firem na trzích třetích 
zemí, a to prostřednictvím dohody o volném  

 

obchodu. Nyní se hlasitě jedná o dohodě 
o Transatlantickém obchodním a investičním 
partnerství (TTIP) mezi EU a USA. 

Novela zákona o platebním styku 
Vláda schválila novelu zákona o platebním 
styku, která má umožnit všem spotřebitelům 
z EU otevření základního platebního účtu 
v kterémkoliv členském státě Unie, a to za 
přiměřenou cenu. Zákon je zejména reakcí na 
požadavky EU.  

Zákon mimo jiné sjednocuje terminologii, 
přičemž základním platebním účtem rozumí-
me takový účet, u kterého může spotřebitel 
alespoň vybrat hotovost a převádět a přepi-
sovat na něj peněžní prostředky.  

Návrh také počítá s uložením povinnosti ban-
kám používat ve všeobecných obchodních 
podmínkách jednotnou terminologii. Každý 
spotřebitel dostane před uzavřením smlouvy 
o založení bankovního účtu dokument, který 
bude obsahovat taxativní výčet poplatků, jež 
si banka účtuje a je oprávněna účtovat 
v souvislosti s platebním účtem.  

Návrh přináší ještě jednu novinku, a sice 
snížení poplatků za platby kartou. Novela 
zákona bude nyní postoupena k projednání 
Poslanecké sněmovně ČR.  

PRACOVNÍ PRÁVO 
Vrcholový řídící zaměstnanec jako 
novinka zákoníku práce 
Připravovaná novela zákoníku práce, jež pro-
šla vnějším připomínkovým řízením a má být 
účinná k dubnu příštího roku, zavádí institut 
vrcholového řídícího zaměstnance.  

Záměrem zavedení tohoto nového institutu 
do zákoníku práce je podpořit flexibilitu 
vedoucích zaměstnanců. Právě manažeři si již 
dnes rozvrhují pracovní dobu sami a obvykle 
pracují i ve dnech pracovního klidu. Tím se 
přibližují statutárnímu orgánu, a proto by pro 
vrcholového řídícího zaměstnance měla platit 
jiná pravidla než pro řadové pracovníky.  

Minimální výše jeho platu by měla činit 
100 000 Kč měsíčně, zároveň však nebude mít 
vrcholový řídící zaměstnanec nárok na odmě-
nu za práci ve svátek či v sobotu a neděli. 

Kromě změn na úseku odměňování se bude 
na vrcholové řídící zaměstnance vztahovat 
i výjimka na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady EU sice upravuje denní odpoči-
nek, přestávky v práci či maximální délku 
pracovní doby aj., u vrcholových řídících za-
městnanců se však bude možné od směrnice 
odchýlit. 
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