
 

  
 
 
 
 
 
 

Připravované právní 
předpisy 

 

Poslanecká sněmovna:  
Kontrola sněmovních tisků na 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1  

č. 413-552  

do 20.7.2008 

 

1. Čtení: PS 

 

Novela z. o daních z příjmů - RJ  

http://www.psp.c/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&

CT=413&CT1=0 

 

Novela obchodního zákoníku -EU  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=498&CT1=0 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve 

znění pozdějších předpisů. Novela přináší do české-

ho práva dvě změny. Předně dochází k transpozici 

novely Druhé směrnice a současně dochází k revizi 

těch ustanovení obchodního zákoníku, která dlou-

hodobě činí aplikační potíže. 

 

Vládní návrh z. o auditorech-EU  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=517&CT1=0 

Návrh zákona, kterým se ruší Zákon č. 254/2000 

Sb., o auditorech, začleňuje nezbytou úpravu 

v návaznosti na Směrnici evropského parlamentu 

a ady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a 

konsolidovaných účetních závěrek. Dalším cílem je 

zachovat stávající regulaci auditorské profese a co 

nejméně zasahovat do fungujících struktur vymeze-

ných současným zákonem, využít znění současné 

právní úpravy regulace auditorské profese. Nově 

bude zaveden orgán veřejného dohledu: tzv. Rada 

pro veřejný dohled nad auditem, která bude dohlížet 

na činnost Komory, na plnění jejích funkcí daných 

zákonem, na dodržování auditorských standardů, 

etického kodexu a vnitřních předpisů Komory, bude 

kontrolovat, zda systém zajištění kvality auditorské 

činnosti, systém průběžného vzdělávání statutárních 

auditorů, disciplinární a sankční systémem a vstup 

do profese, je Komorou prováděn tak, aby byla 

dodržena ustanovení zákona.  

 

 

2. Čtení: PS 

 

Vl.n.z. trestní zákoník - EU  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=410&CT1=0      

Nově navržená systematika obecné části trestního 

zákoníku reflektuje požadavek věcně logického 

uspořádání základů trestní odpovědnosti a jejích 

právních následků. Upouští se od deklaratorního 

formulování účelu (poslání) trestního zákoníku, 

neboť dostatečně jasně a přesvědčivě vyplývá 

z vlastního obsahu zákoníku.   

Návrh nového trestního zákoníku nepředstavuje 

koncepci, která by prosazovala širokou kriminalizaci 

jednání, jež podle stávajícího právního stavu nejsou 

trestnými činy. I když ojediněle samozřejmě nový 

trestní zákoník formuluje některé nové skutkové 

podstaty, zejména v návaznosti na mezinárodní 

závazky (např. ochrana před počítačovou kriminali-
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tou), není to však charakteristický jev, který by 

v ámci aplikace navrhovaného zákoníku vyvolával 

podstatný nárůst trestní agendy. 

 

Novela z. o katastr.nemovit. ČR  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=459&CT1=0 

Novela zákona č. 344/1992 Sb. nezasahuje do hlav-

ních principů  uplatňovaných při současném vedení 

katastru nemovitostí. 

Navrhovaná úprava vede k souladu katastrálního 

zákonu s jinými právními předpisy. Zejména bude 

organizačním složkám státu umožněno získávat 

k výkonu jejich působnosti údaje katastru dálkovým 

přístupem, a to včetně výpisů z katastru nemovitostí 

opatřených elektronickou značkou. Tyto výpisy mají 

stejnou důkazní hodnotu jako veřejné listiny. 

S novelou katastrálního zákona souvisí úzce Novela 

z.č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických práv k 

nemovitostem.  

 

Novela občanského soudního řádu  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=478&CT1=0 

     Mezi základní oblasti, které si navrhovaná právní 

úprava, měnící zákon č. 99/1963 Sb., dává za cíl 

změnit patří např. nová úprava systému doručování, 

zjednodušení systému protokolace, efektivní obrana 

proti průtahům v řízení, omezení rozsahu odůvod-

nění rozhodnutí soudů, posílení notáře jako soudní-

ho komisaře v dědickém řízení. 

 

 

3. Čtení 

 

Vl.n.z. o Policii ČR 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=439&CT1=0 

Nezbytnost nové právní úpravy vyplývá zejména ze 

skutečnosti, že zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů přija-

tý ještě před účinností Ústavy České republiky 

a vycházející koncepčně z původního zákona 

o Sboru národní bezpečnosti. Řešením je koncepčně 

nová právní úprava. Na základě změny společen-

ských vztahů dochází i ke změně jednotlivých úkolů 

policie a prostředků sloužících k výkonu policejních 

činností. Cílem návrhu úpravy je vyřešit otázku, 

které ze svých současných úkolů by policie v rámci 

systému vnitřní bezpečnosti státu měla plnit 

i nadále, a o které by se naopak měla podělit 

s jinými subjekty. Souběžně s tím je třeba zvážit, 

které ze stávajících pravomocí policie je nutno jí 

zachovat, popř. které je třeba doplnit nebo naopak 

jí odejmout. Dále Zefektivnit ekonomické řízení 

policie a vyřešit vztah k Ministerstvu vnitra a zefek-

tivnit kontrolu policie a zajistit její efektivnost 

z hlediska adekvátnosti (způsobilosti vést k zajištění 

pachatelů a jejich potrestání) a jejich nezávislosti 

(vyšetřovatelů na vyšetřovaných, a to nejen 

z hlediska hierarchických a institucionálních vazeb, 

ale i v praxi).  

 

Vl.n.z. o elektronických úkonech 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=445&CT1=0 

Cílem je soustředit elektronickou komunikaci orgánů 

veřejné moci v jeden právní předpis. Předmětem 

návrhu zákona je nově úprava datové schránky pro 

komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, jejímž 

prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu, 

úřady prostřednictvím datové schránky doručují své 

písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo 

právnickým osobám), stejně jako komunikují 

s jinými orgány veřejné moci; veškerým úkonům, 

které jsou prostřednictvím elektronické přepážky 

činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům učiněným 

písemně. Dalším cílem úpravy je jednoznačné identi-

fikace subjektů při elektronické komunikaci, které 

bude zdokonalené v zavedení a sjednocení systému 

jednoznačné identifikace fyzických osob, právnic-

kých osob a orgánů veřejné moci při elektronické 

komunikaci. V neposlední řadě se úprava týká auto-

rizované konverze dokumentů - obousměrná kon-

verze dokumentů, tedy převod dokumentu z listinné 

podoby do podoby elektronické a naopak; doku-
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mentu, jenž je výstupem, se přiznávají stejné právní 

účinky jako ověřené kopii.  

 

Senát: 

Kontrola na 

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_p

rojednavane_tisky.php  

a 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/p

rubeh?schuze=3930 

do 15. schůze včetně 

do dne 9.7. 2008 

  

Novela z. o omezení plateb v hotovosti 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=388&CT1=0 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.254/2004 

Sb., o omezení plateb v hotovosti je na pořad jed-

nání zařazen dne 1.8.2008, nově zavádí 2 kategorie 

správního deliktu:  §5 a §6 se týká přestupku FO a 

správního deliktu PO a FO podnikající. Novela ruší 

minimální výši pokuty 10 000 pro obě kategorie 

deliktu. Pro osoby fyzické snižuje její maximální výši 

na 500 000 Kč a pro právnické osoby a fyzické oso-

by podnikající je původních 5 000 000 zachováno. 

Nově zavedena možnost liberace právnických osob 

(§ 6) 

 

Novela z. o soudech, soudcích, přísedících 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5

&CT=425&CT1=0 

Navrhovaná právní úprava se soustřeďuje do něko-

lika základních okruhů. Jde o odvolávání funkcionářů 

soudů, s tím spojenou změnu právní úpravy kárného 

řízení a úpravu zapojení dalších právních profesí 

v kárných senátech, právní úpravu vysílání soudců 

do zahraničních misí a k orgánům a organizacím 

mimo území České republiky a změnu právní úpravy 

Justiční akademie. 

 

Přijaté právní předpisy 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č. 70-85; Z.č.219-265/ 2008 

na  http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-

zakonu.aspx 

 

Vyhláška stanovující vzory tiskopisů žádostí a 

obsah jejich příloh, které předkládá žadatel 

České národní bance  

http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-

zakonu.aspx  
Dne 4.7.2008 byla ve Sbírce zákonů pod 

č. 255/2008 vyhlášena vyhláška, stanovující vzory 

tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, které před-

kládá žadatel České národní bance, pokud žádá o: 

a) povolení k činnosti obchodníka s cennými 

papíry, 

b) povolení k činnosti organizátora regulované-

ho trhu, 

c) povolení k provozování vypořádacího systé-

mu, 

d) povolení k činnosti centrálního depozitáře, 

e) povolení k poskytování investičních služeb 

prostřednictvím organizační složky zahraniční 

osoby, která má sídlo ve státě, který není 

členským státem Evropské unie 

f) registraci investičního zprostředkovatele, 

g) zápis do seznamu vázaných zástupců, 

h) zápis do seznamu likvidátorů a nucených 

správců, 

i) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí 

osoby, 

j) souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované 

účasti na právnické osobě, 

k) registraci další podnikatelské činnosti, 

l) povolení k přeměně společnosti nebo k uza-

vření smlouvy o převodu, zastavení nebo 

nájmu podniku společnosti 

 

Judikatura: 

 

a) Judikatura NS 

zkontrolováno od 1.-19. týdne 2008 

viz. Databáze NS na 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php 

Neplatnost právního úkonu: 
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 32 Odo 1087/2006, ze dne 26.3.2008 

http://www.epravo.cz/v01/index.php3?s1=

Y&s2=5&s3=3&s4=0&s5=0&s6=0&m=1&rec

id_cl=55432&typ=clanky 

Pozdější vědomosti poškozeného o neplatnosti 

právního úkonu se osoba, která neplatnost způsobi-

la, nemůže dovolávat jako liberalního důvodu ze své 

odpovědnosti za škodu podle § 268 obch. zák. 

Pozdější vědomost poškozeného o neplatnosti 

právního úkonu může mít význam při posuzování 

příčinné souvislosti mezi způsobením neplatnosti 

právního úkonu a vznikem škody. 

 

 

Úrok z prodlení:  

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 32 Cdo 5492/2007, ze dne  20.2.2008 

http://www.epravo.cz/v01/index.php3?s1=

Y&s2=5&s3=3&s4=0&s5=0&s6=0&m=1&rec

id_cl=55242&typ=clanky  

 Smluvní ujednání o úrocích z prodlení ve výši 1% 

denně z dlužné částky je nutno považovat za právní 

úkon, který se příčí dobrým mravům, neboť je v 

rozporu s obecně uznávanými pravidly slušnosti a 

poctivého jednání 

 

 

Odkup akcií:  

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 29 Odo 836/2006, ze dne 28.1.2008 

http://www.epravo.cz/v01/index.php3?s1=

Y&s2=5&s3=3&s4=0&s5=0&s6=0&m=1&rec

id_cl=54567&typ=clanky 
Splní-li investiční fond povinnost stanovenou mu 

v § 35i odst. 2 zákona o investičních společnostech 

a investičních fondech, a k uzavření smlouvy nedoj-

de jen proto, že akcionář ve stanovené lhůtě nabíd-

ku na odkup akcií nepřijal, netrvá nadále povinnost 

společnosti akcie od něj odkoupit 

 

Námitka započtení vznesená žalovaným jako 

důvod pro zamítnutí žaloby pro její rozpor 

s dobrými mravy:  

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR  sp. zn. 22 Cdo 

958/2006,  ze dne 31.5.2007 

Soudní Rozhledy 3/2008 

Skutečnost, která je předpokladem vzniku pohle-

dávky namítnuté žalovaným k započtení jako obrana 

proti žalobě, nemůže být zároveň okolností, pro 

kterou je pohledávka žalobce (zčásti) zamítnuta jako 

právo uplatněné v rozporu s dobrými mravy, aniž by 

byla zjištěna existence i výše pohledávky namítnuté 

k započtení. (Proto skutečnost užívání společné věci 

nad rozsah spoluvlastnického podílu, jíž je odů-

vodněna kompenzační námitka žalovaného proti 

žalobě na zaplacení podílu na investicích vyna-

ložených žalobcem na společnou věc, nemůže odů-

vodnit zamítnutí žaloby z důvodu, že jí bylo uplatně-

no právo s rozporu s dobrými mravy bez toho, že by 

soud zjistil existenci a výši pohledávky uplatněné 

žalovaným k započtení) 

 

 

K výši bezdůvodného obohacení:  

Rozsudek nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 

768/2005, ze dne 28.6.2007 

Soudní Rozhledy 3/2008 

Bezdůvodné obohacení za užívání pozemků bez 

právního důvodu lze požadovat jen v takové výši, na 

niž by ten, na jehož úkor bylo obohacení získáno, 

měl nárok v případě uzavření nájemní smlouvy. 

Jestliže byla cena nájemného v rozhodné době 

regulována, nelze při vyčíslení bezdůvodného obo-

hacení  vycházet z tzv. tržního nájemného. 

 

 

K označení výrobku z hlediska ochrany proti 

nekalé soutěži:  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 

726/2006, ze dne 28.6.2006 

Soudní Rozhledy 3/2008 
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Označení, které je svým významem předmětem 

obecného užívání a není individuálním označením 

výrobků konkrétního soutěžitele, nemůže být 

předmětem ochrany proti nekalé soutěži (na rozdíl 

od obchodního názvu daného výrobku). 

 

 

a) Judikatura ÚS 

Zkontrolováno dle datumu rozhodnutí: 

 leden-20.červenec 

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx 

 

K rozpornosti údajů na obálce a podacím líst-

ku při posuzování zachování lhůty podání 

k soudu: 

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4/2006, 

ze dne 20.2.2008 

Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu České 

Republiky 06/2008 

 

Účelem právní úpravy doručování není kladení pře-

kážek osobám uplatňujícím právo, nýbrž stanovení 

formálního postupu pro jejich uplatňování. Rozhodu-

jícím dokladem pro posouzení zachování lhůty 

k podání opravného prostředku je podací lístek, jímž 

pošta potvrzuje příjem zapsané zásilky 

 

Evropské předpisy: 

Zkontrolováno v období 1.5.-20.7.2008  

dle nabytí platnosti 

na http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 2008/51/ES 

ze dne 21. května 2008, 

kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS 

o kontrole nabývání a držení zbraní 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS

erv.do?uri=OJ:L:2008:179:0005:0011:CS:PDF 

 

Směrnice Rady 91/477/EHS (3) zavedla doprovodné 

opatření k vnitřnímu trhu. Vytváří rovnováhu mezi 

závazkem zajistit určitou volnost pohybu pro někte-

ré střelné zbraně ve Společenství na jedné straně 

a nutností kontroly této volnosti prostřednictvím 

určitých bezpečnostních záruk, vhodných pro tento 

typ produktů, na straně druhé. 

Vzhledem ke zvláštní povaze činnosti podnikatelů v 

oboru zbraní je nezbytné, aby členské státy tuto 

činnost přísně kontrolovaly, zejména pro ověření 

profesní bezúhonnosti a způsobilosti těchto podnika-

telů. 

Nabývání střelných zbraní soukromými osobami 

pomocí prostředků komunikace na dálku, například 

internetu, by mělo, pokud je povoleno, podléhat 

pravidlům stanoveným ve směrnici 91/477/EHS a 

nabývání střelných zbraní osobami, které byly 

v minulosti pravomocně odsouzeny za určité závaž-

né trestné činy, by mělo být zakázáno. 

Členské státy by neměly uznávání evropského 

zbrojního pasu podmiňovat uhrazením jakéhokoli 

poplatku nebo platby. 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí do 28. července 2010. 

 

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (ES) č. 593/2008 

ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy (Řím I) 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS

erv.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:CS:PDF 

 

Řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje v zájmu 

zlepšení předvídatelnosti výsledku sporů, jistoty 

ohledně rozhodného práva a volného pohybu soud-

ních rozhodnutí, aby kolizní normy platné v člen-

ských státech určovaly stejný právní řád bez ohledu 

na zemi soudu, u kterého byla žaloba podána. 

Věcná působnost a ustanovení tohoto nařízení by 

měly být v souladu s nařízením Rady (ES) 

č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občan-

ských a obchodních věcech („Brusel I“) a nařízením 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze 

dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 

nesmluvní závazkové vztahy (Řím II) . 

Rodinné vztahy by měly zahrnovat vztahy mezi 

předky a potomky, vztahy mezi manželi, jiné vztahy 

vzniklé v důsledku manželství a příbuzenské vztahy 

v boční linii. Odkaz v čl. 1 odst. 2 na vztahy s účinky 

srovnatelnými s manželstvím a jinými rodinnými 

vztahy je třeba vykládat v souladu s právem člen-

ského státu, jehož soud se sporem zabývá. 

Závazkové vztahy vyplývající ze směnek cizích a 

vlastních, šeků a jiných převoditelných cenných 

papírů by měly zahrnovat také konosamenty v roz-

sahu, v jakém závazky z těchto konosamentů vyplý-

vají z jejich převoditelnosti. 

Na závazkové vztahy vyplývající z předsmluvního 

jednání se vztahuje článek 12 nařízení (ES) 

č. 864/2007. Na takové závazkové vztahy by se 

proto toto nařízení nemělo vztahovat. 

Možnost svobodné volby, kterou mají smluvní strany 

při výběru rozhodného práva, by měla být základem 

systému kolizních norem v oblasti smluvních závaz-

ků. 

Dohoda stran o volbě jednoho či více soudů člen-

ského státu za účelem rozhodování o sporech vznik-

lých ze smlouvy by měla být jedním z hledisek, 

které by mělo být zohledněno při rozhodování, zda 

volba práva s dostatečnou určitostí vyplývá z usta-

novení smlouvy. 

Toto nařízení nebrání smluvním stranám, aby do 

svých smluv začlenily formou odkazu nestátní normy 

nebo mezinárodní úmluvu. 

Pro přispění k obecnému cíli tohoto nařízení, kterým 

je právní jistota v evropském prostoru práva, by 

kolizní normy měly vykazovat vysoký stupeň předví-

datelnosti. Soud by však měl mít možnost volného 

uvážení, aby určil právo, které má k situaci nejužší 

vazbu. 

Co se týká rozhodného práva, nedojde-li k jeho 

volbě, měly by být za mnohostranné systémy pova-

žovány takové systémy, v jejichž rámci probíhají 

obchody, jako jsou regulované trhy a mnohostranné 

systémy obchodování uvedené v článku 4 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 

21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, bez 

ohledu na to, zda závisejí na ústřední protistraně či 

nikoli. 

Pokud není volba práva provedena, mělo by být 

rozhodné právo určeno v souladu s pravidlem sta-

noveným pro zvláštní smluvní typ. Nelze-li smlouvu 

zařadit pod jeden ze zvláštních smluvních typů nebo 

pokud její prvky spadají do více než jednoho zvlášt-

ního smluvního typu, měla by se řídit právem země, 

ve které má smluvní strana, která má poskytnout 

plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé 

bydliště. V případě, že je smlouva složena z množiny 

práv a povinností, které mohou být zařazeny pod 

více než jeden zvláštní smluvní typ, mělo by být 

určeno plnění charakteristické pro smlouvu, a to 

s ohledem na její těžiště. 

Pokud má smlouva zjevně užší vazbu k jiné zemi, 

než je země uvedená v čl. 4 odst. 1 nebo 2, měla by 

„úniková doložka“ stanovit, že se má použít právo 

této jiné země. Při určování takové země by mělo 

být zohledněno mimo jiné, zda má dotčená smlouva 

velmi úzký vztah k jiné smlouvě nebo smlouvám. 

Pokud není volba práva provedena a rozhodné prá-

vo nelze určit ani na základě skutečnosti, že smlou-

vu lze zařadit pod jeden ze zvláštních smluvních 

typů, ani jako právo země, v níž má smluvní strana, 

která má poskytnout plnění charakteristické pro 

smlouvu, své obvyklé bydliště, měla by se smlouva 

řídit právem země, s níž je nejúžeji spojena. Při 

určování takové země by mělo být zohledněno mi-

mo jiné, zda má dotčená smlouva velmi úzký vztah 

k jiné smlouvě nebo smlouvám. 

Toto nařízení se použije na smlouvy uzavřené po 

17. prosinci 2009. 

 


