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Nové druhy  
ochranných známek
Poslanecká sněmovna ČR schválila 
vládní návrh zákona, jímž by mělo 
dojít k  novele zákona o  ochran-
ných známkách, zákona o vymáhá-
ní práv z  průmyslového vlastnictví 
a dalších. Jak uvádí důvodová zprá-
va návrhu, jeho cílem bylo mimo 
jiné sblížení systému národních 
ochranných známek a ochranných 
známek EU. Návrh novely tak při-
náší nové druhy ochranných – dří-
ve netradičních – známek, např. 
ochranných známek zvukových, 
pohybových či holografických. Zá-
kladním předpokladem pro zápis 
bude jejich reprodukovatelnost 
tak, aby bylo možné určit rozsah 
poskytnuté ochrany. 

Návrh novely pak třeba nově 
upravuje také to, že porušením 
práv z  ochranné známky se ro-
zumí rovněž užívání označení 
jako obchodní firmy nebo po-
dobného označení, pokud se 
používají pro účely rozlišení vý-
robků nebo služeb. Dále se v ná-
vrhu novely zákona o  ochran-
ných známkách výslovně stanoví, 

že vlastník ochranné známky je 
oprávněn zakázat třetím osobám 
používat označení ve  srovnáva-
cí reklamě způsobem, který je 
v  rozporu s  evropskou směrnicí  
č. 2006/114/ES o klamavé a srov-
návací reklamě. V nově vkládaném 
ustanovení zákon zvyšuje práv-
ní ochranu vlastníků ochranných 
známek proti padělkům. •••

OBCHODNÍ PRÁVO
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Návrh zrušení  
tzv. karenční doby
Dne 31. října 2018 schválila Posla-
necká sněmovna ČR návrh novely 
zákoníku práce, kterým se ruší 
institut tzv. karenční doby. Podle 
něho po  dobu prvních tří kalen-
dářních dní dočasné pracovní 
neschopnosti nepřísluší osobě 
v  zaměstnaneckém či služebním 
poměru náhrada mzdy nebo pla-
tu, nejvýše však za prvních 24 ne-
odpracovaných hodin z  rozvrže-
ných směn.

Protože zrušení karenční doby 
přinese nárůst výdajů na  straně 
zaměstnavatele, novela přináší ur-
čitou kompenzaci, a to v podobě 
snížení pojistného o 0,2 procent-
ního bodu z vyměřovacího zákla-
du placeného na  nemocenské 
pojištění zaměstnavatelem nebo 
osobou samostatně výdělečně 
činnou, a  to změnou v  zákonu  
č. 589/1992 Sb., o  pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti. 

Účinnost novely se předpoklá-
dá první den třetího kalendářního 
měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení.  •••

PRACOVNÍ PRÁVO

Návrh novely 
insolvenčního zákona
Návrh novely insolvenčního záko-
na, který je v současnosti projed-
náván v  poslanecké sněmovně, 
může firmám výrazně zkomp-

likovat vymáhání pohledávek 
od  svých dlužníků – nepodnikají-
cích fyzických osob. Komplikace 
očekávají především banky a po-
skytovatelé nebankovních půj-
ček, stejně jako mobilní operáto-
ři, prodejci nábytku a elektroniky 
a další podnikatelé. 

Cílem novely je pomoci lidem 
dostat se snáze z  dluhové pasti, 
a  to rozšířením oddlužení o  dvě 
další možnosti. V  současnosti lze 
oddlužení provést buď zpeněže-
ním majetku, nebo plněním splát-
kového kalendáře, případně jejich 
kombinací. V případě splátkového 
kalendáře se dlužník zavazuje mě-
síčně splácet věřitelům část svých 
příjmů po  dobu pěti let, přičemž 
musí splatit alespoň 30 % pohle-
dávek svých věřitelů. Insolvenč-
ní správce pak přerozdělí plnění 
mezi věřitele podle poměru jejich 
pohledávek uvedeného v rozhod-
nutí soudu o schválení oddlužení. 

První navrhovanou možností 
oddlužení v novele insolvenčního 
zákona je „zrychlený“ model splá-
cení, kdy se dlužník během tří let 
zavazuje splatit alespoň 50 % po-
hledávek svých věřitelů. Firmám 
však dělá vrásky především dru-
há možnost, ve  které se prodlu-
žuje doba splácení pohledávek 
na  sedm let, a  to bez stanovení 
procentní hranice splácení dluhů. 
Tím firmy ztratí jistotu alespoň 
minimálního uspokojení z  vymá-
haných pohledávek a  očekáva-
jí zkomplikování celého tohoto 
procesu.  •••

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Daňový balíček 2019
Dne 23. října 2018 prošel prvním 
čtením poslanecké sněmovny tzv. 
„daňový balíček“ pro rok 2019. 
V  tomto balíčku dochází k  nove-
lizaci zákonů, které by měly být 
účinné k 1. lednu, popř. 1. červen-
ci 2019. V novelizovaném zákoně 
o  dani z  příjmů dojde zejména 
k implementaci evropských směr-
nic ATAD, na  základě kterých se 
zavede zdanění při přemístění 
majetku bez změny vlastnictví 
a  zdanění ovládané zahranič-
ní společnosti. Dále pak dojde 

k  úpravám v  souvislosti s  IFRS 9 
v důsledku změny oceňování cen-
ných papírů. 

V  novele zákona o  dani z  při-
dané hodnoty je navržena imple-
mentace unijní směrnice o  pou-
kazech a  e-commerce, stanovení 
podrobnějších pravidel pro vý-
počet nároku na  odpočet daně 
v částečné výši, stanovení základu 
daně při platbě virtuální měnou, 
rozšíření možnosti uplatnění ná-
roku na odpočet daně při regist-
raci plátce a úpravě pokut v sou-
vislosti s  kontrolním hlášením. 
Dalšími dotčenými zákony jsou 
např. zákon o spotřebních daních, 
celní zákon, zákon o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a další.

Zatím sice není jednoznačné, 
které změny budou nakonec pro-
sazeny, avšak už teď se např. ví, že 
původně předpokládané a  navr-
hované zrušení zdanění příjmů za-
městnanců metodou superhrubé 
mzdy a  zavedení progresivní saz-
by daně z  příjmů fyzických osob 
19 resp. 24 % do  novelizovaného 
zákona nevstoupí.  •••
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