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Evropská komise v měsících dubnu a květnu 2015 schválila České 
republice celkem pět nových operačních programů, z nichž má být 
poskytována podpora projektům v letech 2014-2020.

AKTUALITY Z JUDIKATURY ČR

Nové druhy investičních pobídek a jejich snazší 
dostupnost
Novela zákona o investičních pobídkách účinná od 1. 5. 2015 zavádí 
zcela nový druh poskytované podpory (osvobození od daně z 
nemovitých věcí), rozšiřuje okruh podporovaných činností (datová 
centra a centra zákaznické podpory) a zmírňuje podmínky poskytnutí 
investičních pobídek. Umožňuje tak získání investičních pobídek 
investorům jak domácím, tak zahraničním, kterým dříve pobídky 
nebyly vůbec určeny, či kteří nesplňovali původní přísné podmínky.

Schváleny takto byly programy Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, Životní prostředí, Zaměstnanost, Doprava a 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, přičemž ČR může z těchto programů pro 
podporu jednotlivých projektů čerpat až 24 miliard EUR.
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Jak platně sjednat konkurenční doložku?

Podstatnou náležitostí konkurenční doložky je závazek zaměstnance 
o tom, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle
však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by 
byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči 
němu soutěžní povahu, a závazek zaměstnavatele o tom, že 
zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání (kompenzaci), 
nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc 
plnění závazku. Průměrným měsíčním výdělkem je vždy průměrný 
hrubý výdělek.

Předsmluvní odpovědnost – je možné být odpovědný 
za zmar uzavření smlouvy?
Předsmluvní odpovědnost občanský zákoník účinný do 1. 1. 2014 
neznal. Přesto se však jisté právní úvahy o možné předsmluvní 
odpovědnosti v praxi objevovaly, ale chyběla opora v zákoně. 
Občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 („NOZ“) však již v určitém 
ohledu činí strany odpovědnými za své jednání již v kontraktační fázi 
a stanovuje rovněž pravidla, kterými se strany mají řídit. Reálné 
dopady těchto pravidel kontraktační fáze se pokusíme přiblížit v 
tomto článku.     

Operační programy jsou programy jednotlivých ministerstev či 
regionů, jejichž prostřednictvím je z jednotlivých fondů EU žadatelům 
opodporu poskytována finanční podpora na projekt spadající pod 
příslušný operační program. 
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