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*Korespondenční adresa: albert@bradac.cz

Nové předpisy (1. 3. 2020 – 3. 6. 2020)
New Regulations (1. 3. 2020 – 3. 6. 2020)

Albert Bradáč*, emeritní profesor

Č. ve Sb. Předpis

263/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu. (Odsunutí povinnosti evidence tržeb do 31. 12. 2020 – znění viz níže).

262/2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. (Kompenzace 500 Kč/den se vztahuje i na fyzickou osobu, která 
je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku (max. 2 společníci nebo členové 
jedné rodiny – podmínky a podrobnosti viz níže resp. v zákonu).

245/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
vydaný výměrem MF č. 01/2020 (Týká se osobních ochranných prostředků).

237/2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (Viz níže; týká se zejména zavedení 
pojmu „tržní hodnota“ pro případy, kdy nelze zjistit cenu obvyklou z dat o realizovaných prodejích. Účinnost 
od 1. ledna 2021, bude vydána vyhláška). 

190/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o realitním zprostředkování) Viz níže. 

188/2020

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování 
doby studia pro účely dalších zákonů Zákon v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. března 2020 
upravuje pro oblast vysokého školství pro kalendářní rok 2020 zvláštní pravidla týkající se studia na vysokých 
školách a činnosti orgánů vysokých škol a některé související otázky). 

166/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (Viz níže).

165/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony (Výkon trestu a vazba těhotných žen a osob stižených těžkou nemocí a související).

163/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (Změny zejména ohledně vlastnictví jednotek – 11 stránek ve Sbírce zákonů). 

162/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
(Odstranění odstaveného resp. dle registru vozidel zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace).

137/2020

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. (Subjekt evidence 
tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet 
s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne 
ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 a ještě 3 měsíce potom).

118/2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. (Týká se kompetencí 
organizačních složek státu).

117/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. (Týká se průvodců cestovního ruchu).

115/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. (Týká se zejména taxislužby a přepravy typu Uber – 12 stran ve Sbírce). 

114/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
(Týká se držení a chovu zvířat). 

… Zde a dále řada usnesení vlády a zákonů k nouzovému stavu

69/2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky na dobu 
od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. 

66/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
vydaný výměrem MF č. 01/2020 (Týká se osobních ochranných prostředků).
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63/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
vydaný výměrem MF č. 01/2020 (Týká se drah).

52/2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
(Změna u vozíků pro invalidy s motorickým pohonem v šířce a délce (max. 1,50 m) a konstrukční rychlosti  
(max. 15 km/h).

51/2020 Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). 

50/2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra upozorňuje, že na tento zákon se aplikuje 
ustanovení čl. LXV zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce 
zákonů a mezinárodních smluv. Na základě pravidla stanoveného rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. Ans 
5/2007-60, nabývá zákon účinnosti (namísto původně stanovené účinnosti dnem 1. ledna 2020) 15. dnem po jeho 
vyhlášení, tj. 12. března 2020. 

47/2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (Digitálně technické mapy, územně 
plánovací dokumentace).

39/2020

Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) 
Ministerstvo vnitra upozorňuje, že na tento zákon se aplikuje ustanovení čl. LXV zákona č. 277/2019 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Na základě pravidla 
stanoveného rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. Ans 5/2007-60, nabývá zákon účinnosti (namísto původně 
stanovené účinnosti dnem 1. ledna 2020) 15. dnem po jeho vyhlášení, tj. 3. března 2020. (Viz níže).

Zákony a vyhlášky jsou dostupné na www.mvcr.cz > Legislativa > Sbírka zákonů.
Úplné znění včetně historie aktualizací například na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/sbirka.
Ústřední věstník s cenovými výměry na www.mfcr.cz a zadat do vyhledávání Cenový věstník nebo Cenový výměr.

Zákon č. 166/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Nové:
 ● na žádost tlumočníka se do seznamu zapisuje kontaktní adresa,
 ● § 19 odst. 1/b: tlumočník odmítne provést tlumočnický úkon, pokud nemá k provedení tlumočnického úkonu dostatek 

odborných znalostí.
 ● § 19 odst. 2: Je-li zadavatelem orgán veřejné moci, nesmí tlumočník odmítnout provést tlumočnický úkon z jiného důvodu 

než z důvodu podle odstavce 1 nebo v případě, že mu závažné zdravotní okolnosti, závažná rodinná situace, mimořádné nebo 
neočekávané pracovní povinnosti nebo jiné vážné důvody neumožňují provést úkon řádně a včas, nebo tak stanoví jiný zákon. 
Orgán veřejné moci oznámí odmítnutí provedení tlumočnického úkonu ministerstvu, které údaj o odmítnutí, včetně 
důvodu odmítnutí provedení tlumočnického úkonu zaznamená do seznamu tlumočníků a překladatelů.

 ● § 25 – ustanovení tlumočníka: … Orgán veřejné moci s tlumočníkem předem projedná zadání tlumočnického úkonu, termín 
jeho provedení, sdělí tlumočníkovi informace o předmětu tlumočnického úkonu a případně další informace ze spisu. …

 ● § 35 Výtka: Drobné nedostatky ve výkonu tlumočnické činnosti a drobné poklesky v chování související s výkonem tlumočnické 
činnosti ministerstvo tlumočníkovi písemně vytkne. …

Zrušeno:
 ● § 22 – Pojištění tlumočníků.
 ● § 27 odst. 5 zrušeno: Tlumočník má povinnost vyhotovit stejnopis tlumočnického úkonu provedeného v písemné formě 

a předloženého v listinné podobě a uchovat jej nejméně po dobu 3 let ode dne provedení tohoto úkonu. Tlumočník má povinnost 
uchovat tlumočnický úkon provedený v písemné formě a předložený v elektronické podobě se všemi náležitostmi podle odstavce 
2 nejméně po dobu 3 let ode dne provedení tohoto úkonu. (Ruší se i navazující pokuty).

 ● V § 28 odst. 3 písm. i) se slova „, a to i pokud byla sjednána smluvní odměna“ zrušují. (Zapisování do evidence – údaj o vyúčtované 
a přiznané odměně a náhradách).
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 ● V § 29 se odstavec 5 zrušuje („Jednou za 3 roky ministerstvo přezkoumá výši stanovených odměn a popřípadě upraví tak, aby 
byl zohledněn vývoj výše odměn uvedených v evidenci úkonů“).

 ● Ruší se v § 37 (1) Tlumočník (obdobně v odst. 2 překladatel) se dopustí přestupku tím, že … .
 ● l) v rozporu s § 27 odst. 5 nevyhotoví stejnopis tlumočnického úkonu provedeného v písemné formě a předloženého v listinné 

podobě nebo jej neuchová alespoň po dobu 3 let.
 ● n) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 29 odst. 2.

Změny:
Snižují se pokuty:
 z původních   75 000 Kč  na   50 000 Kč,
   250 000 Kč  200 000 Kč,
   500 000 Kč  300 000 Kč.

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) 
ve znění novely č. 190/2020 Sb.

Zákon podle § 27 nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2020 (zákon přitom vyšel ve Sbírce zákonů č. 18 dne 17. 2. 2020)1).
Začněme od konce, změnami živnostenského zákona, které stanoví, kdo smí živnost realitního zprostředkování provozovat. 

V živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb. byla v příloze č. 2 vložena nová živnost: 

Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
1 2 3

Realitní 
zprostředkování

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, 
Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo 
v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci 
staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole 
nezařazeným do oblasti vzdělávání,
vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně 
uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti 
organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe 
v oboru, nebo
profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání*)

*) zákon 
č. 179/2006 
Sb., ve znění 
pozdějších 
předpisů 
(zákon 
o uznávání 
výsledků 
dalšího 
vzdělávání)

V příloze č. 4 „Živnost volná“ obor činnosti 58 zní: „58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“. V příloze č. 5 „Seznam živností, 
jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro 
výkon těchto činností“ se pak vkládají podmínky odborné způsobilosti pro její výkon:

Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
1 2 3

Realitní 
zprostředkování a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání 

Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo 
marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství 
nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno 
studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe 
v oboru,

c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání*),

d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo 
v pracovněprávním vztahu, nebo

e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

*) zákon 
č. 179/2006 
Sb., ve znění 
pozdějších 
předpisů 
**) zákon 
č. 18/2004 
Sb., ve znění 
pozdějších 
předpisů

1) K právní nejistotě tímto vzniklé viz např. https://www.epravo.cz/top/clanky/ucinnost-zakona-o-realitnim-zprostredkovani-nejistota-a-chaos-110686.html; 
doporučuje se z opatrnosti uvažovat jako datum účinnosti 14 dní po vyhlášení, tj. od 3. 3. 2020.



Ročník 31  •  2/2020
Informace  •  Informations

63

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací 
volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování 
pokračovat, je povinen před uplynutím doby 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou 
živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané 
živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací 
volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku.

Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb. nejpozději do 2 let 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona („Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze 
č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny“).

Pokud uvažujeme nabytí účinnost zákona o realitním zprostředkování k 3. 3. 20201), pak mají realitní zprostředkovatelé povinnost 
nejpozději:

 ● do 3. 5. 2020 sjednat předepsané pojištění a do 10 pracovních dnů od jeho sjednání Ministerstvu pro místní rozvoj ČR předložit 
stejnopis či ověřenou kopii smlouvy o pojištění (a následně pak každý dodatek k ní, pokud má vliv na změnu limitu pojistného 
plnění nebo výše sjednané spoluúčasti);

 ● do 3. 9. 2020 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění 
podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak mu dosavadní živnostenské oprávnění zaniká; a

 ● do 3. 3. 2022 zajistit, aby osoby, jejichž prostřednictvím je živnost vykonávána, splňovaly požadavky odborné způsobilosti.

Pokud realitní zprostředkovatel poruší některou z výše uvedených povinností, dopustí se přestupku a může mu být uložena pokuta 
až do výše:

 ● 1 mil. Kč při nesjednání a/nebo neudržování povinného pojištění dle stanovených podmínek,
 ● 100 tis. Kč při nepředložení pojistné smlouvy, resp. dodatku k ní Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ve stanovené lhůtě,
 ● 750 tis. Kč při podnikání bez živnostenského oprávnění (např. v důsledku zániku živnostenského oprávnění) a
 ● 100 tis. Kč při porušení povinnosti zajistit, aby osoby, jejichž prostřednictvím je živnost vykonávána, splňovaly požadavky 

odborné způsobilosti.2)

A nyní k vlastnímu zákonu o realitním zprostředkování. Pro účely tohoto zákona se rozumí:
 ● realitním zprostředkováním činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy,
 ● realitním zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování,
 ● smlouvou o realitním zprostředkování smlouva o zprostředkování, kterou se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci 

zprostředkuje uzavření realitní smlouvy,
 ● realitní smlouvou smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno 

oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.

Realitní zprostředkování zahrnuje vždy vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem. Zahrnuje zpravidla
 ● poskytnutí inzertní služby,
 ● posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
 ● zpracování marketingu nemovité věci,
 ● zajištění prohlídky nemovité věci,
 ● obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
 ● zprostředkování poskytnutí právních služeb,
 ● zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není oprávněn nabízet
 ● úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy,
 ● zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou vykonávající v České republice činnost 

prostřednictvím pobočky, notářem, advokátem nebo v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením soudním exekutorem.

Na žádost zájemce podanou v písemné formě na samostatné listině může realitní zprostředkovatel poskytnout úschovu peněžních 
prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, pokud

 ● smlouva o úschově je v písemné formě,
 ● účet u banky, zahraniční banky vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky nebo spořitelního a úvěrního 

družstva (dále jen „banka“), na kterém jsou uloženy peněžní prostředky, je zřízen pro každého uschovatele jako samostatný účet 
úschovy a je veden na jméno realitního zprostředkovatele zapsaného ve veřejném rejstříku,

 ● informuje banku v souladu se zákonem o bankách o tom, že majitelem uschovaných peněžních prostředků je třetí osoba,
 ● o každé úschově učiní záznam v jím vedené evidenci úschov, která zahrnuje

2) https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/zakon-o-realitnim-zprostredkovani-nabyva-ucinnosti-332020
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 ● identifikační údaje o uschovateli a příjemci v rozsahu uvedeném podrobně v zákoně,
 ● údaje o výši peněžních prostředků a o měnové jednotce,
 ● datum přijetí peněžních prostředků do úschovy,
 ● údaj o době trvání úschovy, případně podmínky stanovené realitnímu zprostředkovateli pro vydání peněžních prostředků 

z úschovy uschovateli nebo příjemci, a způsob doložení splnění těchto podmínek realitnímu zprostředkovateli,
 ● označení účtu nebo účtů, na který nebo na které mají být peněžní prostředky vydány z úschovy příjemci a identifikační údaje 

osoby, která je jeho majitelem, není-li to příjemce,
 ● datum vydání peněžních prostředků uschovateli nebo příjemci.

Přijetí peněžních prostředků do úschovy a jejich vydání z úschovy lze jen bezhotovostním převodem; jiným způsobem nelze peněžní 
prostředky předat. Současně s poskytnutím první úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy informuje 
realitní zprostředkovatel o této skutečnosti obecní živnostenský úřad. Realitní zprostředkovatel není oprávněn použít peněžní prostředky 
na účtu úschovy jinak než v souladu s účelem realitní smlouvy.

Realitní zprostředkovatel musí být bezúhonný. Musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti 
nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč 
na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Realitní zprostředkovatel poskytuje realitní zprostředkování na základě smlouvy o realitním zprostředkování, jež vyžaduje písemnou 
formu; námitku neplatnosti smlouvy pro nedostatek formy může vznést pouze zájemce. Smlouva o realitním zprostředkování obsahuje také

 ● označení předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání,
 ● výši kupní ceny, nájemného nebo jiné úplaty, popřípadě způsob jejich určení, je-li realitní smlouva úplatná, a
 ● výši provize nebo způsob jejího určení.

Neobsahuje-li smlouva tyto údaje, je neplatná. Námitku neplatnosti může vznést pouze zájemce. Není-li při uzavírání smlouvy 
o realitním zprostředkování některý z prvních dvou údajů znám, ujedná se alespoň obecným způsobem.

Realitní zprostředkovatel předá zájemci nejpozději v den uzavření smlouvy o realitním zprostředkování výpis z veřejného seznamu 
(z katastru nemovitostí) k předmětu realitního zprostředkování. Není-li předmět zapsán jako jednotka ve veřejném seznamu, předá realitní 
zprostředkovatel zájemci výpis z veřejného seznamu, ve kterém je zapsána nemovitá věc, jejíž je tento předmět součástí. Výpis musí 
prokazovat stav evidovaný v tomto seznamu ne starší než 3 pracovní dny přede dnem uzavření smlouvy. Jestliže realitní zprostředkovatel 
nepředá zájemci uvedený výpis, je zájemce oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Realitní zprostředkovatel je povinen poskytnout zájemci informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu 
převodu, užívání resp. požívání, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti 
měl vědět, a dále informaci o výši provize nebo způsobu jejího určení.

Ve smlouvě o realitním zprostředkování nelze uložit zájemci, který je spotřebitelem3), povinnost uzavřít realitní smlouvu nebo smlouvu 
o uzavření budoucí realitní smlouvy.

Smlouva o realitním zprostředkování nesmí být obsažena ve stejné listině jako realitní smlouva.
Ke splnění nebo zajištění splnění dluhu vyplývajícího ze smlouvy o realitním zprostředkování uzavřené mezi realitním zprostředkovatelem 

a zájemcem, který je spotřebitelem, nelze použít směnku nebo šek.

3) Fyzická osoba – viz § 419 občanského zákoníku: „Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného 
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Výhradním realitním zprostředkováním se rozumí ujednání mezi realitním zprostředkovatelem a zájemcem učiněné ohledně konkrétního 
předmětu převodu, předmětu užívání nebo požívání, spočívající v omezení práva zájemce na uzavření smlouvy o realitním zprostředkování 
o stejném předmětu s jiným realitním zprostředkovatelem, jakož i práva zájemce na uzavření realitní smlouvy bez součinnosti realitního 
zprostředkovatele. Lze je sjednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců; tato doba může být opakovaně prodloužena.

Bylo-li realitní zprostředkování se spotřebitelem ujednáno na dobu neurčitou, výpovědní doba může činit nejvýše 1 měsíc.
Není-li dále stanoveno jinak, je provize splatná nejdříve dnem uzavření realitní smlouvy. Je-li se zájemcem, který je spotřebitelem, 

ujednána záloha na provizi, nesmí činit více než dvě třetiny ujednané provize.
Kontrolu nad dodržováním povinností realitního zprostředkovatele a bezúhonnosti vykonávají obecní živnostenské úřady. 

Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů. Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění realitnímu 
zprostředkovateli, který nezajistí, aby jeho skutečným majitelem byla osoba splňující podmínky bezúhonnosti. Kontrolu nad dodržováním 
povinností pojištění vykonává ministerstvo.
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Zákon č. 237/2020Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nejdůležitější části zákona č. 151/1997 Sb. s tučně vyznačenými změnami:
§ 2 – Způsoby oceňování majetku a služeb

(1) Pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou cenou.
(2) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely 

tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 
avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 
obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje 
hodnotu věci majetku nebo služby a určí se porovnáním ze sjednaných cen.

(3) V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení 
obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny.

(4) Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny 
ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem 
tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoliv tísni. Principem tržního 
odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný 
vztah a jednají vzájemně nezávisle.

(5) Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, jejich použití, včetně použitých 
údajů, musí být odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat využitelných 
pro ocenění. Podrobnosti k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty stanoví vyhláška.

§ 9 – Členění pozemků
…
(2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na
a) nezastavěné pozemky,
    1.  evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
    2.   evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím, společným 

povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí 
nebo územním souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je 
stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,

…

§ 10 – Oceňování stavebního pozemku
(1) Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li 

stavební pozemek oceněn v cenové mapě nebo nelze-li stavební pozemek ocenit cenou z cenové mapy, ocení se násobkem výměry 
pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě 
ceny určené jiným způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška.

(2) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, 
popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami 
obsaženými v kupních smlouvách.

(3) Nejsou-li při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků podle odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je 
použít, protože již neodpovídají úrovni sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, určí se ceny na základě 
porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných srovnatelných obcích, přičemž srovnatelnost obce 
se posuzuje podle počtu obyvatel, polohy obce, hospodářsko-správního významu obce, dopravní obslužnosti obce, technické 
infrastruktury a občanské vybavenosti v obci. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné 
stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání uvede obec obce uvedou v textové části cenové mapy, která popřípadě 
obsahuje další vysvětlivky. Podrobnější metodiku zpracování cenových podkladů pro cenovou mapu stanoví vyhláška.

(4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku určit podle odstavce 2 nebo 3, do cenové mapy se cena takového pozemku neuvede 
a pozemek se oceňuje podle odstavce 1 druhé věty.

(5) Podklady pro zpracování cenové mapy a postup ocenění stavebních pozemků, které nejsou oceněny v cenové mapě nebo 
je nelze ocenit cenou z cenové mapy, stanoví vyhláška.

…
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§ 14 – Členění trvalých porostů
Pro účely oceňování podle tohoto zákona se trvalé porosty člení na
a) lesní porosty,4)

b) ovocné dřeviny,
c) rychle rostoucí dřeviny,
c) d) vinnou a chmelovou révu,
d) e) okrasné rostliny.

§ 16 – Oceňování ovocných dřevin, rychle rostoucích dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin
(1) Ovocné dřeviny, rychle rostoucí dřeviny, vinná a chmelová réva se oceňují výnosovým způsobem podle druhu dřevin, jejich 

věku, pěstebního tvaru nebo způsobu založení jejich porostu. Ceny vinné a chmelové révy obsahují ceny zařízení vinic a chmelnic.

§ 16a – Oceňování práva stavby
(1) Právo stavby se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku při zohlednění doby dalšího užívání práva, která 

uplyne v období od roku ocenění do roku zániku práva.
(2) Pro ocenění práva stavby s nezřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se zjistí roční užitek z pozemku zatíženého 

tímto právem.
(3) Pro ocenění práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se roční užitek určí ze zjištěné ceny zatíženého 

pozemku a zjištěné ceny stavby, která právu stavby vyhovuje, a z náhrady při zániku práva stavby.
(4) Způsob výpočtu ceny práva stavby při zohlednění počtu let dalšího trvání práva stavby, určení ročního užitku a výše 

náhrady při zániku práva stavby stanoví vyhláška.
(5) Ocenění podle odstavců 2 a 3 se nepoužije,lze-li cenu práva stavby zjistit z rozhodnutí příslušného orgánu.
§ 16b – Oceňování věcných břemen
(1) Věcné břemeno se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku při zohlednění doby jeho trvání nebo pevnou 

částkou, nelze-li určit roční užitek z věcného břemene.
(2) U služebnosti se v ročním užitku zohledňuje míra omezení užívání nemovité věci.
(3) U reálného břemene zohledňuje roční užitek prospěch oprávněného.
(4) Časově neomezené reálné břemeno nebo právo z vykupitelné služebnosti se ocení ve výši náhrady uvedené ve smlouvě. 

Jsou-li ve smlouvě uvedené pouze podmínky výkupu reálného břemena nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu, vypočte 
se náhrada podle uvedených podmínek k datu ocenění.

(5) Způsob členění věcných břemen podle výpočtu jejich ocenění, postup výpočtu ceny věcného břemene, způsob určení ročního 
užitku a míry kapitalizace podle druhu věcného břemene a zatížené nemovité věci a výši pevné částky stanoví vyhláška.

(6) Ocenění podle odstavců 2 až 4 se nepoužije, lze-li cenu věcného břemene zjistit z rozhodnutí příslušného orgánu.

§ 16c – Ocenění závady na nemovité věci
(1) Zatěžuje-li nemovitou věc věcné břemeno nebo právo zřízené jinak než jako právo odpovídající věcnému břemenu (dále jen 

„závada“), snižuje cena této závady v případě určování ceny nemovité věci její hodnotu. Závada se oceňuje v závislosti na výši 
ceny roční újmy vlastníka nemovité věci související s tímto zatížením při zohlednění doby jejího trvání.

(2) Pro účely tohoto zákona se za závadu nepovažuje
a)   právo, které podstatně neomezuje vlastnické, užívací nebo požívací právo k nemovité věci a nemá tak významný vliv na výši její ceny,
b)  zástavní právo,
c)  nájem,
d)  pacht,
e)  právo stavby.
(3) Výše roční újmy se určí jako rozdíl mezi výší ročního užitku plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší ročního 

užitku z nemovité věci se zatížením závadou.
(4) Pro určení ročního užitku vlastníka nemovité věci a způsobu jeho výpočtu se použije postup podle § 16b obdobně. Postup 

ocenění závady, stanovení míry kapitalizace podle druhu závady a zatížené nemovité věci stanoví vyhláška.

Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací

V § 3b odst. 2 zákona se za větu první vkládají věty „Nelze-li stanovit cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby, stanoví 
znalecký posudek cenu ve výši zjištěné ceny pozemku nebo stavby. V takovém případě obsahuje znalecký posudek zdůvodnění nemožnosti 
stanovení ceny ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby.“.

4) § 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb.
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Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech – znění po změně

§ 29 – Zástavní hodnota zastavené nemovité věci
(1) Zástavní hodnotu zastavených nemovitých věcí stanoví emitent krytých dluhopisů. Emitent krytých dluhopisů je povinen upravit 

ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitých věcí, která musí respektovat zásady 
uvedené v odstavci 2.

(2) Zastavené nemovité věci se oceňují cenou obvyklou nebo tržní hodnotou, podle zvláštního právního předpisu upravujícího 
oceňování majetku, se zohledněním

a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovité věci,
b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitou věcí,
c) práv a závad s nemovitou věcí spojených a
d) místních podmínek trhu s nemovitými věcmi včetně jeho vlivů a předpokládaného vývoje.
(3) Zástavní hodnota zastavených nemovitých věcí, stanovená podle odstavce 2, nesmí převyšovat jejich cenu obvyklou nebo tržní 

hodnotu.

Změna zákona o spotřebitelském úvěru – znění po novele

§ 113 – Zajištění spotřebitelského úvěru
(1) Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru ve zcela zjevném nepoměru 

k hodnotě zajišťované pohledávky. To neplatí v případě spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b) nebo c) a v případě, 
že koupě nebo zachování vlastnictví předmětu zajištění je financováno spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení zajištěným tímto 
předmětem.

(2) Je-li k zajištění spotřebitelského úvěru užita nemovitá věc nebo věcné právo k nemovité věci, může mít toto zajištění pouze formu 
zástavního práva; k jiným ujednáním, jejichž účelem je zajištění spotřebitelského úvěru, se nepřihlíží.

(3) Při oceňování předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení se předmět zajištění ocení cenou obvyklou nebo tržní hodnotou 
podle zákona upravujícího oceňování majetku. Ocenění předmětu zajištění musí být nestranné a objektivní a musí být zaznamenáno 
v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Osoby provádějící ocenění předmětu zajištění musí být důvěryhodné, odborně 
způsobilé a dostatečně nezávislé na procesu poskytování spotřebitelského úvěru.

Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Zákon přiznává možnost kompenzace ve výši 500 Kč/den kromě OSVČ i společníkům malých s.r.o., a to za následujících podmínek:
Subjektem kompenzačního bonusu je kromě OSVČ také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným, založené 
za účelem dosažení zisku, která má:

a) nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
b) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, 

Subjektem kompenzačního bonusu podle uvedeného může být pouze ten, kdo 
a) splňoval uvedené podmínky ke dni 12. března 2020,
b)  nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti 

s ručením omezeným, které je společníkem, a
c)  byl ke dni 12. března 2020 daňovým 1. rezidentem České republiky, nebo nerezidentem České republiky, který předpokládá, že 

splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být společník společnosti s ručením omezeným, která v bonusovém období byla v úpadku 
nebo v likvidaci nebo byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být společník společnosti s ručením omezeným, 
a)  jejíž obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně 

předcházející bonusovému období nepřekročil částku 180 000 Kč, anebo která předpokládá, že její obrat podle § 1d odst. 2 zákona 
o účetnictví za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost 
vykonává činnost, nepřekročí částku 180 000 Kč, 
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b)  která nebyla ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského 
hospodářského prostoru a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období podle písmene a) ze zdrojů na území České republiky.

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění uvedených podmínek ve vztahu 
ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně.

Subjekt kompenzačního bonusu je daňovým subjektem.

Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec podle zákona upravujícího nemocenské pojištění.

Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona 
upravujícího registrované partnerství.

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, 
které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační 
bonus, pokud tato činnost nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových 
opatření, a to zejména z důvodu:

a)  nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením 
omezeným,

b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
d)  omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu 

nebo společnosti s ručením omezeným nebo
e)  omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu 

nebo společnosti s ručením omezeným.

Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který společnost s ručením omezeným, 
které je společníkem, obdržela z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením 
zdraví nebo krizovými opatřeními podle

Subjektu kompenzačního bonusu může nárok na kompenzační bonus vzniknout za kalendářní den pouze jako OSVČ nebo jako 
společníku s.r.o., a to jen jednou v případě, že je společníkem více společností s ručením omezeným.

Poskytovatel platebních služeb může finanční prostředky odpovídající vyplacenému kompenzačnímu bonusu vyplatit povinnému bez 
ohledu na to, že je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. Tuto výplatu 
oznámí příslušnému orgánu provádějícímu výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Zákon po novele nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (2. 6. 2020).

Zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění 
zákona č. 263/2020 Sb.

§ 1
(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet 

s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 30. září 2020.
(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit 

informační oznámení do 31. prosince 2020.
§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Pozn.: novely č. 262 i 263/2020 Sb. byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů částka 97 dne 2. června 2020.
Komentář MF a formulář žádosti na www.mfcr.cz a vyhledat pod heslem „kompenzace s.r.o.“ nebo přímo na:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/podpora-pro-s-r-o-38415


