
Připravili jsme pro Vás ty nejdůležitější a nejzajímavější změny v legislativě.
Nenechte si ujít náš pravidelný monitoring legislativy a judikatury a pusťte se do čtení!

Novela zákona o státních svátcích

Účinnost 1. 5. 2022

O co v novele jde?

V zákoně se doplňují významné dny (které nejsou dny pracovního klidu). Prvním dnem je 27. květen jako
Den národního vzdoru jako připomínka útoku československého odboje na Reinharda Heydricha
provedený vojáky Janem Kubišem a Jozefem Gabčíkem za pomoci stovek dalších statečných občanů.
Druhým významným dnem doplněným do zákona je 25. červen jako Den odchodu okupačních vojsk, a to
s odkazem na podepsání Protokolu zmocněnců vlády ČSFR a vlády SSSR 25. června 1991, který v článku
1 konstatoval: „Dnem podpisu tohoto protokolu končí pobyt všech sovětských vojsk na území ČSFR“. Byť
tedy k odchodu posledního ze sovětských vojáků došlo až 27. června 1991, významným dnem byl zvolen
den podepsání zmíněného Protokolu.

Úplné znění novely naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
§ 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu

Odložení pravidel atestace elektronických systému
spisové služby

Účinnost 27. 4. 2022

O co v novele jde?

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39357


V předchozím volebním období Poslanecké sněmovny byl přijat zákon, který měnil některé zákony
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci včetně např. zákona o archivnictví a
spisové službě. S tím byla spojena mj. povinnost vykonávat spisovou službu v elektronických systémech
spisové služby, kterým byl udělen atest. Atest si měli zajistit sami dodavatelé elektronických systémů.
Novelou dochází k prodloužení termínů tak, že povinnost vykonávat spisovou službu výlučně
v elektronické podobě a výlučně v atestovaných elektronických systémech spisové služby by měla platit
až od 1. ledna 2026.

Úplné znění novely naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
čl. CXXII zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další
elektronizací postupů orgánů veřejné moci

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Musí vést obec elektronickou spisovou službu? Obec ji vede pouze v papírové knize.

Veřejnoprávní původci vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech
spisové služby. Pokud to vyžaduje zvláštní povaha jejich působnosti, mohou vykonávat spisovou službu
v listinné podobě. Za běžných okolností je tedy nutné vést spisovou službu elektronicky.

Změna nařízení vlády o podmínkách použití
finančních prostředků Státního fondu rozvoje

bydlení

Účinnost 6. 5. 2022

O co v novele jde?

V rámci novely se rozšiřuje skupina osob, se kterými je možné uzavřít nájemní smlouvu k nájemnímu,
resp. sociálnímu bytu, a to o osoby, kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana podle
zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace. 

Úplné znění novely naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39357
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39363


•
§ 19 odst. 7 nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních,
smíšených a dostupných domů
•
§ 5 odst. 1 a 10 nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků
Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území
České republiky

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Obec plánuje výstavbu bytových domů. Může stanovit rozdílné nájemné např. pro seniory a pro osoby se
zdravotním postižením?

Vlastnictví nemovitostí a nakládání s nimi (tedy i pronájem bytů ve vlastnictví obce) spadá do
samostatné působnosti obcí. Obec v souladu se zákonem o obcích je obec povinna postupovat v souladu
s péčí řádného hospodáře, tedy že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu
s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž obec je rovněž povinna
pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.
Obec rovněž pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro
uspokojování potřeb svých občanů, včetně potřeby bydlení. Otázka nájemného v případě sociálního
bydlení (pro osoby se zdravotním postižením, seniory, apod.) není explicitně právními předpisy řešena,
nicméně je třeba v takovém případě vycházet z obecných zásad a principů, resp. právních předpisů
usměrňujících obce ve volném nakládání se svým majetkem. Jedním z takových právních předpisů je i
antidiskriminační zákon, který mimo jiné zakazuje diskriminaci v přístupu ke zboží a službám, a to včetně
bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.
V případě, že obec vlastní byty a ty poskytuje na základě nájemních smluv občanům, jedná se ze své
podstaty o bydlení nabízené veřejnosti, přičemž tato činnost spadá do oblasti chráněné
antidiskriminačním zákonem.
Diskriminací dle antidiskriminačního zákona není, pokud jsou jednotlivá kritéria objektivně odůvodněna
legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Obec tedy může například
vyčlenit konkrétní byty zvláštního určení, byty pro seniory, osoby se zdravotním postižením apod., u
nichž stanoví snížené nájemné, neboť vyčlenění některých bytů pro lidi se zdravotním postižením a
seniory (se sníženým nájemným) představuje pozitivní opatření, které připouští rozdílné zacházení.
Obec může vydat pravidla pro přidělování obecních bytů, v rámci kterých upraví objektivním a
transparentním způsobem i pronajímání bytů zvláštního určení, bytů pro seniory či osoby se zdravotním
postižením se sníženou sazbou nájemného.

Novela vyhlášky o zájmovém vzdělávání a krajských
normativech

dělená účinnosti (1. 9. 2022 a 1. 1. 2023)

O co v novele jde?



Cílem tohoto právního předpisu je zpřesnění definice pravidelné docházky v oblasti zájmového vzdělávání
dětí, žáků a studentů sjednotit principy systému financování středisek volného času a školních klubů bez
ohledu na jejich zřizovatele, aby byl vytvořen přehlednější a spravedlivější systém financování středisek
volného času a školních klubů.

Úplné znění novely naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
§ 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
•
§ 1, 2 a 4 vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Územní plánování

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 12. 2021, č. j. 10 As 139/2021-53

Nejvyšší správní soud se v rozsudku zabýval otázkou, zda mohla obec v územním plánu v části
„podmíněně přípustné využití“ umožnit výstavbu rodinných domů pouze za podmínky, že pozemek bude
připojen na sítě elektrické energie a splaškovou kanalizaci a prostor místní příjezdové komunikace a její
řešení bude odpovídat příslušné státní normě pro komunikace. Nutno podotknout, že rozhodování se
týkalo znění § 43 odst. 3 stavebního zákona účinného do konce roku 2017.
Nejvyšší správní soud v rámci svých úvah mj. uvedl, že: Podmíněně přípustné využití ploch nemůže
územní plán stanovit zcela libovolně. Tyto podmínky musí mít návaznost na problematiku územního
plánování a současně typovou problematiku spojenou s takto výjimečně připouštěným „nestandardním“
využitím plochy. Současně pak podle něj nelze dovodit, že by podmínky nesměly obsahovat nic, co
v obecné rovině spadá například do nižší úrovně územně plánovací dokumentace.
Nejvyšší správní soud proto v uvedeném nespatřil překážku, který by měla znemožňovat obci stanovit za
vhodné kritérium výjimečné přípustnosti realizace staveb pro rodinné bydlení v plochách určených
primárně pro rekreační využití napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, včetně
splaškové kanalizace. Z individuálního hlediska je pak samozřejmě splnění požadavků na napojení
budoucí stavby na technickou a dopravní infrastrukturu vždy předmětem zkoumání stavebního úřadu v
územním řízení (či jeho ekvivalentech). To však podle soudu nevylučuje, aby v zájmu rozumného
fungování širšího urbanistického celku v rámci obce byla tam, kde k tomu právní úprava dává obci
prostor, specifikována užší množina z možných řešení napojení na technickou a dopravní infrastrukturu,
jež je pro realizaci budoucí výstavby vyžadována (zde například napojení na splaškovou kanalizaci).

Více informací naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

•
§ 43 odst. 3, § 61 odst. 1 a § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
•
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39365
https://vyhledavac.nssoud.cz/DokumentOriginal/Html/675459


SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Může občan obce podat návrh na pořízení územního plánu?

Ano. Návrh zastupitelstvu obce může podat mj. občan obce nebo kterákoliv osoba, která na území obce
vlastní nemovitost. Navrhnout lze také pořízení změny územního plánu.

Nechcete již zasílat další Monitoringy legislativy?
Odhlásit se můžete zde
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