
 

 

Vážení,  
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a zároveň 
informovat o některých skutečnostech, na které by 
bylo vhodné pamatovat v souvislosti s aktuálními 
legislativními novinkami.  
 
GDPR 
Zásadní novinkou, která se dotkne všech za-
městnavatelů a podnikatelů je změna regulace 
ochrany osobních údajů na úrovni EU přije-
tím tzv. Obecného nařízení o ochraně osob-
ních údajů, neboli GDPR. GDPR s sebou při-
náší řadu nových právních institutů v souvis-
losti s ochranou osobních údajů, jako je napří-
klad povinnost stanovená pro určité kategorie 
správců a zpracovatelů osobních údajů, a to 
nominovat pověřence pro ochranu osobních 
údajů či nové nároky na souhlasy se zpracová-
ním osobních údajů.  

Jak jsme Vás již v našem newsletteru v květnu 
roku 2017 upozorňovali, každý správce či 
zpracovatel by měl ke změnám, které GDPR 
brzy přinese, přistupovat s náležitou pečlivostí 
a přizpůsobit jim zpracování osobních údajů 
již od počátku jeho účinnosti, tj. od 25. května 
2018, neboť nové povinnosti budou zároveň 
spojeny s přísnějšími pokutami, jež mohou 
dosáhnout až výše 20 000 000 € nebo 4 % z ce-
losvětového ročního obratu skupiny.  
 
Pobyt cizinců 
Další novinku přináší novela zákona o pobytu 
cizinců na území České republiky, která zavádí 
nové instituty, jako jsou víza za účelem sezon-
ního zaměstnávání cizinců nebo vnitropodni-
kové karty převedeného zaměstnance, které 
jsou určeny pro cizince, kteří budou vykonávat 
pracovní pozici manažera, specialisty nebo za-
městnaného stážisty. 
 
 

Stavební zákon 
Dne 1. ledna 2018 nabyla taktéž účinnosti no-
vela stavebního zákona. Novela přináší řadu 
změn, které by měly urychlit územní a sta-
vební řízení, jako například omezení účasti ob-
čanských spolků nebo nová pravidla pro pře-
zkum závazných stanovisek.  

 
Předkupní právo 
Další novinkou je návrat zákonného předkup-
ního práva, které bylo na začátku roku 2015 
zrušeno. Od 1. 1. 2018, nabyla účinnosti první 
část novely občanského zákoníku a do čes-
kého právního řádu se proto opět vrací institut 
předkupního práva k nemovité věci ve spolu-
vlastnictví.  
 
Živnostenský zákon 
Další novinky nás čekají v souvislosti se záko-
nem o živnostenském podnikání, zejména se 
pak upravují překážky provozování živnosti, 
kdy dochází k omezení doby, po kterou podni-
katel nemůže provozovat stejnou živnost po 
zrušení živnostenského oprávnění z důvodu 
závažného porušení zákona, a to na tři roky 
 
EET 
Jednou ze zásadních novinek je nepochybně  
i rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení plat-
nosti některých částí zákona o elektronické 
evidenci tržeb. Od března roku 2018 se tak ne-
budou evidovat bezhotovostní platby při ná-
kupech na internetu, dále například soudci za-
sáhli i do uvádění rodných čísel podnikatelů 
na účtenkách. Zároveň Ústavní soud zrušil 
plánovaný začátek tzv. třetí (ostatní činnosti, 
kam patří například právní a účetní činnosti)  
a čtvrté (vybraná řemesla a výrobní činnosti) 
etapy EET. 
 
 

Pracovní právo 
Považujeme za důležité Vám také připome-
nout základní meze „práce na zkoušku“.  
Ve světle konstantní judikatury Nejvyššího 
správního soudu lze dojít k závěru, že pracovní 
pohovor, jehož součástí je praktická zkouška  
z konkrétních pracovních dovedností (tzv. 
práce na zkoušku), není nelegálním zaměstná-
váním, jelikož správný výběr zaměstnance je 
samozřejmě klíčový. Tato zkouška praktic-
kých dovedností tedy může být realizována 
bez smluvního vztahu, avšak může trvat v řádu 
desítek minut až jednotek hodin, jinak by se již 
jednalo o výkon nelegální práce a mohla by být 
uložena pokuta ze strany inspekce práce, a to 
až do výše 10 000 000 Kč. Je zároveň nutné 
připomenout, že tuto judikaturu inspekce 
práce zcela nereflektuje.  
 
Povinné ručení 
Novelou zákona o pojištění odpovědnosti  
z provozu vozidla se opět zavedlo vybírání 
příspěvku ze strany České kanceláře pojisti-
telů, a to za každý den, kdy je registrované vo-
zidlo bez tzv. povinného ručení, přičemž po-
platek je vybírán bez ohledu na skutečnost, 
zda je vozidlo reálně provozováno na pozem-
ních komunikacích či nikoliv. Denní sazba je 
stanovena v závislosti na druhu vozidla v řá-
dech desítek korun.  
 
Minimální mzda 
Stranou Vaší pozornosti by nakonec určitě ne-
měla zůstat ani novela nařízení o minimální 
mzdě, kterou se od 1. 1. 2018 zvýšila sazba mi-
nimální mzdy a odpovídajícím způsobem také 
nejnižší úroveň zaručené mzdy. Výše mini-
mální mzdy je, u nejnižší 1. skupiny prací, sta-
novena na 73,20 Kč za hodinu a u zaručené 
mzdy 12 200 Kč za měsíc.  
 
Závěr 
Pokud by Vás uvedená problematika zajímala 
podrobněji, nebo byste měli zájem o úpravu  
či nové sestavení Vašich interních směrnic nebo 
smluv, případně o detailnější radu ohledně  
aktuální legislativy, neváhejte se kdykoliv obrátit 
na naši advokátní kancelář. 
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