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 svobodném přístupu k informacím
1. 9. 2022 (dělená účinnost)

O co v novele jde?
Novela mění zákon o svobodném přístupu k informacím v mnoha ohledech. Jednak rozšiřuje působnost
zákona i na veřejné podniky, což by měly být právnické osoby soukromého práva, které jsou státem,
územní samosprávou nebo jiným povinným subjektem ovládány (resp. mají dominantní vliv) a zároveň se
tyto právnické osoby věnují určitým činnostem (např. v odvětví plynárenství, teplárenství, vodárenství
apod.).
Zákon bude obsahovat i výslovná pravidla při informování o příjmech fyzických osob. Za nejzásadnější
změnu, kterou mnoho obcí jistě přivítá, je zavedení možnosti odmítnutí žádosti o informace, pokud lze ve
vztahu k ní dovodit, že cílem žadatele je způsobit nátlak na fyzickou osobu nebo nepřiměřenou zátěž
povinného subjektu. Tato možnost pak bude účinná od 1. ledna 2023.
Úplné znění novely naleznete ZDE.
KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

• § 2a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• § 8c a § 11a 11b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Je zákonem daná forma, v jaké musí být žadateli poskytnuta informace? Může být na písemnou žádost
odpovězeno ústně?

Forma poskytnutí informace je na žadateli, není-li zřejmé z žádosti, v jaké formě žádá informace
poskytnout, bude vhodné se s žadatelem na nejvhodnější formě dohodnout. Pokud však požaduje formu
písemnou, je nutné mu vyhovět, leda by to bylo z objektivních důvodů nemožné či nepřiměřeně náročné.

Stravné a cena pohonných hmot
Účinnost 20. 8. 2022

O co v novele jde?
V průběhu roku jsme informovali o navýšení částky průměrné ceny pohonných hmot u benzinu
automobilového 95 oktanů a motorové nafty, nyní došlo k navýšení této ceny i pro benzin automobilový
98 oktanů, a to na částku 51,4 Kč (z dosavadních 40,5 Kč). Současně se zvyšuje stravné pro případ
pracovních cest.
Úplné znění novely naleznete ZDE.
KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

• § 2, 3 a 4 písm. b) vyhlášky č. 511/2021 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
účely poskytování cestovních náhrad

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Jakým způsobem se stanovují cestovní náhrady pro zastupitele obce?

Platí, že členovi zastupitelstva obce náležejí v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady (tj.
typicky náhrada jízdních výdajů a stravné), a to ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy
platnými pro zaměstnance obce (tj. za podmínek stanovených zákoníkem práce).
Pravomoc stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce je vyhrazenou
pravomocí zastupitelstva obce. Přijetí pravidel je právem zastupitelstva obce, nikoliv jeho povinností.
Pokud zastupitelstvo obce v pravidlech pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
nestanoví jinak (nebo rovněž logicky pokud žádná pravidla v tomto smyslu zastupitelstvo obce nepřijme),
podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu
a ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování, určuje členům zastupitelstva obce
před zahájením pracovní cesty (nikoliv tedy až po absolvování pracovní cesty) písemnou formou starosta.

Je možné, aby se neuvolněný člen zastupitelstva vzdal nároku na stravné v souvislosti s pracovní cestou?

Zákon o obcích se ohledně cestovních náhrad odkazuje na zákoník práce, ze kterého vyplývá, že není
možné, aby se neuvolněný člen zastupitelstva vzdal nároku na stravné v souvislosti s pracovní cestou.
Jak ovšem následně neuvolněný člen zastupitelstva se stravným naloží, závisí plně na jeho uvážení.

Změna zákona o evidenci skutečných majitelů
Účinnost 1. 10. 2022

O co v novele jde?
Pro obce samotné se v tomto zákoně z faktického významu nic zásadního nemění, již nyní platila
nevyvratitelná právní domněnka (za použití sousloví „platí“), že stát a územní samosprávný celek nemají
skutečného majitele, nově bude kategoricky stanoveno, že stát, územní samosprávný celek, dobrovolný
svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku skutečného majitele nemají. U
školských právnických osob zřízených mj. územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem
obcí, stejně tak u právnických osob, ve kterých má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na
hlasovacích právech obec, se však v zákoně z nevyvratitelné právní domněnky stává domněnka
vyvratitelná (použitím sousloví „má se za to“). Dále dochází k vypuštění výjimek např. pro honební
společenstva a společenství vlastníků jednotek.
Úplné znění novely naleznete ZDE.
KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

• § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

Novela nařízení o platových poměrech
Účinnost 1. 9. 2022

O co v novele jde?
Vláda novelizovala platové tabulky zvýšením o 10 %, a to ve vztahu k těm zaměstnancům veřejných
služeb a státu, na které se nevztahovalo lednové zvyšování, tedy na zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Úplné znění novely naleznete ZDE.
KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

• § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
• Příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě

Konkurs Sberbank
Pro subjekty, které měly zřízen účet u společnosti Sberbank CZ, a.s. (nyní Sberbank CZ, a.s. v likvidaci) je
podstatnou informací, že dne 26. 8. 2022 byl zjištěn úpadek této společnosti a prohlášen konkurs na její
majetek. Současně se však jedná o bankovní instituci, vůči níž insolvenční zákon upravuje zvláštní postup
při přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení. Pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví
společnosti se totiž pokládají za přihlášené ke dni prohlášení konkursu.
Doporučujeme tedy prověřit v rámci jmenného seznamu věřitelů vyplývajících z účetnictví
společnosti dostupného na níže zmíněném odkazu /záložka „Oddíl A – Řízení do úpadku“, číslo 56,
dokument otevřete v poli „plný text (3305 kB)/, zda je v seznamu uveden i název vaší obce, školy
či jiné osoby. Pokud ano, není nutné přihlášku do insolvenčního řízení přihlásit. Věřitelé
uvedení v seznamu by pak od insolvenční správkyně měli obdržet oznámení o skutečnosti, že byl na
majetek společnosti prohlášen konkurs, s uvedením informací ohledně jejich pohledávky a s poučením
ohledně dalších kroků, které je třeba ze strany věřitele učinit, jestliže by nesouhlasil s výší nebo
charakterem pohledávky v oznámení uvedeným.
ZDE.

Nechcete již zasílat další Monitoringy legislativy?
Odhlásit se můžete zde

