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Vážení klienti, 

 

jako každý měsíc Vám i tentokrát přinášíme 

oběžník naší advokátní kanceláře plný aktualit a 

novinek z nejrůznějších oblastí práva. 

 

První článek se věnuje novele stavebního zákona, 

která by měla přinést urychlení výstavby staveb, 

zejm. strategické infrastruktury. 

 

Druhý článek pojednává o zrušení superhrubé 

mzdy včetně názorného příkladu výpočtu čisté mzdy zaměstnance, který 

dostává průměrnou měsíční mzdu. 

 

Poslední článek se týká novely trestního zákoníku a trestního řádu, kterou se 

zavádí vícero změn jak do oblasti trestního práva hmotného, tak procesního. 

 

Za celou naši kancelář Vám přejeme příjemný 

zbytek léta! 

 

Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner 

  

 
Obraťte se na 

nás! 

 

Naše advokátní 

kancelář se intenzivně 

věnuje právní 

problematice týkající 

se koronavirové krize. 

Jsme připraveni Vám 

pomoci s uplatněním 

nároku na náhradu 

škody nebo Vám 

právně poradit 

ohledně čerpání 

příspěvků ze státních 

zdrojů (program 

Antivirus apod.). 

 

Další informace 

naleznete na našich 

webových stránkách: 

www.tschopl.cz 

 

Zde také najdete 

způsoby, jak se s námi 

co nejrychleji spojit. 

http://www.tschopl.cz/
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Nový stavební zákon postupuje dále 

v legislativním procesu 
 

Legislativní rada vlády dne 7. 8. 2020 doporučila kabinetu schválení 

upravené verze návrhu nového stavebního zákona. Návrh zákona by nyní 

měl být projednán ve vládě a na podzim v Poslanecké sněmovně. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj si od nového zákona slibuje urychlení 

výstavby staveb zejm. strategické infrastruktury. Zásadní změnou, která 

by měla vést k urychlení výstavby, je tzv. integrace agendy dotčených 

orgánů veřejné správy, kdy agenda jednotlivých dotčených orgánů, které 

vydávají ke stavebním záměrům svá závazná stanoviska (razítka), přejde 

na stavební úřady, které budou o všech těchto agendách (ochrana přírody 

a krajiny, ochrana ZPF, ochrana ovzduší, památková péče apod.) 

rozhodovat samy pouze na základě svého úsudku. Současné územní a 

stavební řízení bude zrušeno a nahrazeno společným povolovacím 

řízením. Stavebník tak bude muset při povolování záměru absolvovat 

pouze jedno řízení a k povolení záměru mu bude stačit pouze jedno 

razítko. 

 

Kritici poukazují na to, že změna povede k degradaci ochrany veřejných 

zájmů. Integrace způsobí, že veřejné zájmy nebudou chránit 

specializované orgány jako ministerstvo ŽP, kultury či zemědělství, ale 

pouze úředníci stavebního úřadu podle svého uvážení. Dotčené orgány se 

budou moci k záměrům vyjadřovat, ale jejich vyjádření bude pro úřad 

nezávazné, a pokud nebude toto vyjádření doručeno úřadu ve lhůtě, 

ustanovení § 177 stavebního zákona zakládá fikci souhlasu dotčeného 

orgánu se stavebním záměrem, ať by byl záměr jakýkoli.  

 

Dotčené orgány se nebudou moci odvolat proti rozhodnutí, které narušuje 

veřejné zájmy, neboť nebudou účastníky řízení, pouze budou moci po vydání pravomocného rozhodnutí  

Opětovné zavedení 
roušek 

S účinností k 1. září 2020 

dochází opětovně 

k zavedení povinnosti 

plošně nosit roušky. 

Lidé budou muset povinně 

nosit roušky nejen uvnitř 

budov, ale také ve všech 

dopravních prostředcích 

včetně MHD. 

Cílem preventivního 

vládního opatření je 

zabránit většímu rozšíření 

nemoci covid-19, které 

hrozí v souvislosti se 

začátkem školního roku a 

s tím spojenou migrací 

studentů. 

Zároveň dochází také ke 

zkrácení karantény, která 

se zkrátí ze současných 

čtrnácti dní na deset. 
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podat nadřízenému orgánu podnět k provedení přezkumu, což je ale rovněž problematické, neboť podle 

§ 94 odst. 5 správního řádu musí nadřízený orgán při přezkumu šetřit práva účastníků nabytá v dobré víře.  

 

Integrace bude mít za důsledek vznik schizofrenního modelu, kdy např. na poli ochrany ovzduší přejde 

integrací výkon působnosti v oblasti ochrany ovzduší ve věcech staveb na stavební úřady a MŽP, které 

podle zákona řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší, ztratí možnost jakkoli ovlivnit, kde 

vyrostou nové komunikace, stacionární zdroje znečištění (továrny) či parkoviště.  

 

Ke stavebním záměrům se MŽP nebude moci ani vyjádřit a všechny tyto pravomoci přejdou na stavební 

úřad. MŽP bude sice dále nominálně řídit výkon státní správy na poli ochrany ovzduší, ale ve skutečnosti 

přijde o všechny důležité nástroje, díky čemuž se ochrana ovzduší ze strany MŽP stane víceméně pouze 

prázdným pojmem. Podobně tomu bude i u ostatních integrovaných agend. O dalším vývoji schvalování 

nového stavebního zákona Vás budeme informovat. 

 

-VS- 

 

Zrušení superhrubé mzdy 
 

Premiér a ministryně financí navrhují zrušení tzv. superhrubé mzdy. Ačkoliv takových návrh ve vládních 

kruzích již několikrát zazněl, nyní je k jejímu zrušení zatím nejblíže. 

 

Superhrubá mzda je součtem nezdaněné mzdy a sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance, který tvoří 

základ pro výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. K zavedení superhrubé mzdy došlo 

v roce 2008 v souvislosti se snahou zvýšit příjmy státního rozpočtu v návaznosti na ekonomickou krizi. Její 

zrušení je od té doby častým politickým tématem, jelikož jejím prostřednictvím dochází ke zdanění 

povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění, a tím i zvýšení faktické daňové povinnosti 

zaměstnance. 

 

Ke zrušení superhrubé mzdy by podle ministryně financi Aleny Schillerové mělo dojít v roce 2021, 

přičemž by měla být zachována daň z příjmů ve výši 15 %. Výsledkem by tak byla vyšší odměna pro 

zaměstnance, ale zároveň výpadek příjmu státního rozpočtu v odhadované výši 90 miliard Kč. Vláda tedy 

bude nepochybně hledat kompenzaci tohoto výpadku.   
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Na výplatní pásce zaměstnance s průměrnou měsíční mzdou by se změna projevila následujícím 

způsobem: 

 

 Nyní  Po zrušení  

Měsíční hrubá mzda 34077 34077 

Superhrubá mzda 45600 x 

Sociální + Zdravotní poj. - 3748 - 3748 

Daň ve výši 15 % - 6840 - 5112 

Sleva na poplatníka 2070 2070 

Čistá mzda 25559 27280 

 

 

Za rok by se tedy jednalo o rozdíl ve výši 20.736 Kč. Prozatím je projednání změny zákona naplánované na 

15. září 2020. Změna by tak vstoupila v platnost pravděpodobně k 1. 1. 2021. 

 

-SCK- 

Novela trestního zákoníku a trestního řádu 
 

Dne 22. 7. 2020 schválil Senát novelu trestního zákoníku a trestního řádu. Zákon nabyde účinnosti ke dni 1. 

10. 2020 a přináší s sebou vícero změn, které se promítnou jak do oblasti trestního práva hmotného, tak 

procesního. 

 

Hlavním cílem novely zákona je umožnit soudům ukládat pachatelům častěji peněžité tresty namísto 

krátkodobých trestů odnětí svobody ve vězení. Touto změnou si zákonodárce slibuje zefektivnění a  
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zjednodušení ukládání, a především vymáhání, trestů. V případě přeměny nezaplaceného peněžitého 

trestu pak novela stanovuje, že jedna jeho denní sazba bude odpovídat dvěma dnům trestu odnětí svobody.  

 

Bezesporu nejdiskutovanějším bodem novely je zvýšení hranice škody pro posuzování majetkového 

protiprávního skutku jako trestného činu. Dle pozměňovacího návrhu Ústavně-právního výboru 

Poslanecké sněmovny budou nově kupříkladu jako trestný čin krádeže posuzovány majetkové delikty 

od škody 10 000 Kč místo dosavadních 5 000 Kč. Majetkové delikty pod hranicí 10 000 Kč budou nově 

posuzovány jako přestupky a budou projednávány obecními a městskými radnicemi v rámci 

přestupkových řízení. Škoda velkého rozsahu představující nejzávažnější a nejtěžší majetkovou kriminalitu 

pak bude nově začínat na deseti místo současných pěti miliónech. 

 

Další novinkou, jež novela přináší, je možnost sjednání dohody o vině a trestu také v případě zvlášť 

závažných trestných činů. Doposud bylo možné dohodu uzavřít u přečinů a zločinů s horní hranicí trestní 

sazby do deseti let vězení. Nově již pak také nebude platit, že dohodu o vině a trestu sjednává státní 

zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce. Nezbytnost přítomnosti obhájce bude dle novely 

vyžadována pouze, jde-li o případ nutné obhajoby. V ostatních případech bude tedy možné dohodu o vině 

a trestu uzavřít i bez přítomnosti právního zástupce. 

 

V neposlední řadě dojde na základě novely také k rozšíření úpravy podmíněného propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody, přičemž podle dosavadní právní úpravy platí, že podmíněně propuštěn po výkonu 

třetiny délky trestu může být ten, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a není recidivistou. Nově 

umožní novela podmíněné propuštění také v případě spáchání zvlášť závažných zločinů s výjimkou 

případů stanovených zákonem. 

 

Předmětná novela je převážnou částí odborné veřejnosti vítána. Většina kritiky se soustřeďuje na zvýšení 

hranice škody v případě trestného činu krádeže, jelikož správní sankce na rozdíl od hrozby vězení postrádá 

odrazující účinek. Dle podporovatelů naopak již dosavadní pětitisícová hranice dostatečně nereflektovala 

vývoj ekonomického prostředí, růst cen a sociální realitu, a proto je namístě její zvýšení.  

 

-JK- 
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Kancelář Praha:    Kancelář Brno    Kancelář Vídeň 

Pod Křížkem 428/4    Výstaviště 1    Mooslackengasse 17 

Praha 4 – Braník, 147 00     Brno 647 00    Vídeň  1190 

Tel.: +420 273 136 130   Tel.: +420 542 215 356   Tel.: +43 193 025 3010 

Informace obsažené v tomto 

oběžníku nejsou právními 

radami pro konkrétní případy. 

S případnými dotazy na 

konkrétní situace se na nás 

neváhejte obrátit. 

Nenašli jste v oběžníku odpověď na otázku, kterou potřebujete 

právně posoudit? Ozvěte se nám, rádi Vám budeme nápomocní! 


