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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Zákon o registru smluv
Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn nový, dlouho očekávaný zákon o 
registru smluv, který stanoví povinnost uveřejnění smluv, jejichž 
stranami jsou určité veřejnoprávní subjekty. Smlouva, u níž zákon 
vyžaduje uveřejnění v registru, nenabude do dne uveřejnění 
účinnosti a nebude-li uveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, 
dojde dle zákona k jejímu zrušení od počátku. Zákon je důsledkem 
tlaku na zvýšení transparentnosti hospodaření s veřejným majetkem, 
dle stanoviska vlády jsou však jeho některá ustanovení přílišným 
formalismem a nepřispívají k právní jistotě.
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Podání exekučního návrhu jako zneužití práva 
a důvod k zastavení exekuce
Ústavní soud ve své rozhodovací praxi řešil otázku, zda může být 
podání exekučního návrhu zneužitím práva, které odůvodňuje 
zastavení exekuce. Předmětnou otázku Ústavní soud zkoumal za 
situace, kdy sice dlužník byl připraven uhradit svůj dluh, ale až po 
jeho splatnosti.
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Nové směrnice o digitálních smlouvách 
sjednocují pravidla internetového obchodu
Komise v prosinci schválila návrh směrnice týkající se poskytování 
digitálního obsahu (streaming hudby, filmů, cloudová úložiště a 
podobně) a směrnice týkající se prodeje zboží po internetu 
(provozování e-shopů). Směrnice by měly zjednodušit a podpořit 
přístup k digitálnímu obsahu a internetovému prodeji v celé EU.

Pouze jeden ze tří e-shopů v EU tedy umožňuje přeshraniční 
nákupy. Obdobné statistiky platí i u samotných spotřebitelů, kdy 
pouze 15 % spotřebitelů nakupuje v zahraničních e-shopech, 
přičemž v tuzemských jich nakupuje 44 %.

Zápisy notářem do rejstříku – rychleji a levněji
Notáři mohou od 1. 5. 2015 vedle rejstříkových soudů rovněž 
provádět zápisy do obchodního rejstříku. Výhody tohoto způsobu 
zápisu jsou zřejmé zejména u prvozápisů společností, kdy provedení 
zápisu notářem je nejen administrativně jednodušší, ale rovněž 
podstatně levnější. V tomto článku se blíže seznámíme se zápisy do 
veřejných rejstříků prováděnými notáři a upozorníme na možná 
úskalí.     

Podle údajů Komise umožňuje online nákup zákazníkům z jiných 
států pouze 1v % obchodníků, tuzemský e-shop však provozuje 3 
% obchodníků. 

V rámci velké novelizace celého soukromého práva se se zápisy 
prováděným notáři počítalo již od přijetí zák. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“), 
tedy od 1. ledna 2014. 
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