
 
  
 
 
 
 
 
 

Připravované právní 
předpisy 

 

Poslanecká sněmovna:  
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 567-575  

do 22.08.2008 

 

Organizační výbor 

Novela zákona o pojišťovnictví 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=57

1&CT1=0 

Návrh nového zákona o pojišťovnictví, který má 

nahradit stávající zákon č. 363/1999 Sb., o pojiš-

ťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh 

zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Čes-

kou národní bankou a Českou asociací pojišťoven. 

Cílem navrhovaného zákona je  

• implementace příslušných evropských směr-

nic: zejména směrnice o zajištění 

• členění zákona upravit tak, aby zásadní změ-

ny, které jsou v oblasti soukromého pojiš-

ťovnictví připravovány v komunitárním právu 

v rámci tzv. projektu Solvecy II, mohly, 

mohly být promítnuty přehledně a srozumi-

telně. 

 

Zdroj: prezentace Štěpán Onder, Ph.D.: pomocí 

vyhledávače www.google.com: nb.vse.cz a solven-

cyII.ppt: Architektura Solv.II 

• zvýšit přehlednost zákona, m.j. i s ohledem 

na budoucí úpravu kapitálové přiměřenosti 

zajišťoven a pojišťoven 

• zvýšit informovanost spotřebitele (informace 

o finanční situaci pojišťovny, složení jejích 

akcionářů, zájemci o uzavření životního pojiš-

tění pak také např. o riziku investice) 

• upravit pravidla dohledu vykonávané ČNB 

(ČNB bude mít více informací pro dohled) 

• zpřesnit  pravidla pro dohled nad pojišťov-

nami a zajišťovnami vykonávaný ČNB, 

zejména zajistit České národní bance přístup 

k dostatečnému objemu kontrolovatelných 

informací o činnosti pojišťoven a zajišťoven v 

rozsahu, v jakém tyto podléhají jejímu do-

hledu, a současně, aby měla dostatečný roz-

sah nástrojů k odpovídajícímu a včasnému 

zásahu v případě zjištění nedostatků v jejich 

činnosti. 

• Zásadním problémem novely (dle ČAP): 

nemožnost uchovávání dat uvedených na po-

jistné smlouvě bez souhlasu klienta   

 

 

Novela o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Prozatím není k dispozici 

 

 

1. Čtení 

 

Novela zákona o daních z příjmů 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sq?O=5&CT=563

&CT1=0 
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Vládní návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o da-

ních z příjmů, který bude projednán v prvním čtení 

v poslanecké sněmovně, byl vypracován v návaz-

nosti na požadavek odstranění vzniku možných 

rozdílností v daňovém zatížení vybraných skupin 

fyzických osob v roce 2009 oproti roku 2008. 

S účinností od 1.1.2009 by měla změna sazby daně 

ze stávající 12,5 % na 15% být kompenzována 

zvýšením základní slevy na poplatníka a na druhého 

manžela.  

 

 

Novela zákona energetického zákona 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=56

6&CT1=0 

 

Vládní návrh novely zákona č. 458/2000 Sb., o pod-

mínkách a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), upravuje zákon do nové podoby na základě 

nově přijatých směrnic č. 2006/32/ES o energetické 

účinnosti u konečného uživatele a o energetických 

službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS, 

č. 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodá-

vek elektřiny a investic do infrastruktury, 

č. 2004/67/ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti 

dodávek zemního plynu, a nařízení č.1775/2005 

o podmínkách přístupu k plynárenskému trhu. 

Důvodem k novelizaci energetického zákona jsou 

nejen nové směrnice a nařízení platná v EU, avšak 

též zkušenosti a poznatky, které vyvolávají nutnost 

zákon na mnoha místech zpřesnit, aby nedocházelo 

k obcházení a mnoha způsobům výkladu. 

Cílem úpravy je zjednodušení postupů při vstupu do 

podnikání v energetických odvětvích a zjednodušení 

postupů a přístupu energetických společností při 

poskytování služeb spojených s užitím elektřiny, 

plynu a tepla. Součástí je dáe snížení administrativní 

zátěže kladené na podnikatele. V oblasti regulace se 

nebude muset předkládat ERÚ tzv. regulační výkazy 

a regulační výkaznictví se má vztahovat pouze na 

největší podnikatelské subjekty. 

 

Napříště se zjednoduší postup při udělování licence, 

jelikož mnohé doklady o splnění předpokladů si 

bude Energetický regulační úřad obstarávat sám. 

(např. bezúhonnost, finanční předpoklady) 

Řešení sporů, které vznikají mezi držiteli licence 

navzájem nebo mezi držiteli licencí a jejich zákazní-

ky, by v budoucnosti spadaly do působnosti ERÚ. 

(za předpokladu dohody stran) 

 

Přijaté právní předpisy 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č. 85-88; Z.č.265-270/ 2008 

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

zakonu.aspx 

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 

Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a po-

platků, ve znění pozdějších předpisů 

Částka: 98 č. 303 

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

zakonu.aspx 

účinnost: od 19.8.2008 

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovos-

ti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se mění 

takto: 

1. § 5 a 6 včetně nadpisu znějí:  

Správní delikty 

§ 5 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že po-

ruší povinnost provést platbu bezhotovostně, ačkoli 

jí tuto povinnost ukládá tento zákon. 

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při-

jme hotovostní platbu, která byla provedena 

v rozporu s tímto zákonem. 

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit 

pokutu do 500 000 Kč. 
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§ 6 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 

dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost 

provést platbu bezhotovostně, ačkoli jí tuto povin-

nost ukládá tento zákon. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 

dopustí správního deliktu tím, že přijme hotovostní 

platbu, která byla provedena v rozporu s tímto zá-

konem. 

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit 

pokutu do 5 000 000 Kč.”. 

2.  Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včet-

ně poznámek pod čarou č. 3 až 5 zní:  

“§ 6a 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, 

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 

bylo možno požadovat, aby porušení právní povin-

nosti zabránila. 

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se při-

hlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke 

způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okol-

nostem, za nichž byl spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt 

zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení 

do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpoz-

ději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. 

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při 

podnikání fyzické osoby5) nebo v přímé souvislosti s 

ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti 

a postihu právnické osoby.  

(5) Správní delikty podle tohoto zákona zjišťují při 

své činnosti územní finanční orgány3) a celní orgá-

ny4). 

(6) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, 

který při své činnosti zjistil porušení povinnosti 

podle tohoto zákona. 

(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 

 

 

Zákon o elektronických úkonech a autorizo-

vané konverzi dokumentů 

 

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

&CT=445&CT1=0 

 

účinnost: od 1.7.2009 

Předmětem návrhu je úprava 

• datové schránky pro komunikaci v oblasti 

orgánů veřejné moci – datová schránka, je-

jímž prostřednictvím lze činit podání které-

mukoliv úřadu, úřady prostřednictvím datové 

schránky doručují své písemnosti příslušným 

adresátům (fyzickým nebo právnickým oso-

bám), stejně jako komunikují s jinými orgány 

veřejné moci; veškerým úkonům, které jsou 

prostřednictvím elektronické přepážky čině-

ny, je přiznána ekvivalence k úkonům učině-

ným písemně,  

• jednoznačné identifikace subjektů při elek-

tronické komunikaci – zavedení a sjednocení 

systému jednoznačné identifikace fyzických 

osob, právnických osob a orgánů veřejné 

moci při elektronické komunikaci,  

• autorizované konverze dokumentů - obou-

směrná konverze dokumentů, tedy převod 

dokumentu z listinné podoby do podoby 

elektronické a naopak; dokumentu, jež je vý-

stupem, se přiznávají stejné právní účinky 

jako ověřené kopii. 

 

 

Nařízení vlády o obsahových náplních jednot-

livých živností 

Částka: 94 č. 278 

http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx 
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Toto nařízení stanoví: 

• obsahové náplně živností řemeslných 

• obsahové náplně živností vázaných 

• obsahové náplně živností koncesovaných 

• obsahovou náplň živnosti volné 

 

Evropské předpisy: 

Zkontrolováno v období 6.8.-25.8.2008  

dle zveřejnění http://eur-

lex.europa.eu/cs/dossier/selection.htm 

na  

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 

o Vízovém informačním systému (VIS) 

a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi 

členskými státy (nařízení o VIS) 

 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2

008:218:0060:0081:CS:PDF 

 

VIS by měl mít za cíl zlepšit provádění společné 

vízové politiky, konzulární spolupráci a konzultace 

mezi ústředními vízovými úřady usnadněním výmě-

ny údajů o žádostech a o souvisejících rozhodnutích 

mezi členskými státy, aby se usnadnila řízení o 

žádostech o vízum, zamezilo se současnému podá-

vání více žádostí o víza do různých členských států 

(„visa shopping“), usnadnil se boj proti podvodům a 

usnadnily se kontroly na hraničních přechodech na 

vnějších hranicích a na území členských států. VIS 

by měl rovněž napomáhat určení totožnosti každé 

osoby, která nesplňuje nebo přestala splňovat pod-

mínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území 

členských států, jakož i uplatňování nařízení Rady 

(ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se 

stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti o azyl podané 

státním příslušníkem třetí země v některém z člen-

ských států, a přispívat k předcházení ohrožení 

vnitřní bezpečnosti kteréhokoli z členských států. 

 

VIS umožní pověřeným národním orgánům vkládat 

a aktualizovat údaje o vízech a tyto údaje i elektro-

nicky získávat. VIS zahrnuje několik kategorií dat, 

např. údaje o žadateli, jeho vízech, fotografii atd. Po 

obdržení žádosti o vízum vytvoří příslušný vízový 

orgán v členském státě soubor se žádostí obsahující 

číslo žádosti, identifikaci vízového orgánu, u něhož 

byla žádost podána, a další osobní údaje o žadateli. 

 

Takový soubor se žádostí se stane součástí VIS a 

může být uložen ve VIS po dobu pěti let od data 

vypršení víza nebo od data vytvoření souboru se 

žádostí, pokud byla žádost o vízum odmítnuta. 

 

Judikatura Nejvyššího správního soudu: 

zkontrolováno od 20.-30. týden 2008 

viz. Databáze NS na 

http://www.nssoud.cz/anonymous.php 

 

Povinnost podrobit se na výzvu policisty de-

chové zkoušce a v případě pozitivního zjištění 

i zároveň lékařskému vyšetření s odběrem 

krve nebo moči na zjištění alkoholu: 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Čes-

ké republiky č. j. 8 As 11/2007-56, ze dne 

28.6.2008 

http://www.nssoud.cz/tiskzprava.php?myID

=209 

 

NSS tímto rozhodnutím potvrdil, že v případě pozi-

tivní dechové zkoušky automaticky vzniká řidiči 

povinnost podrobit se následně lékařskému vyšetře-

ní s alternativou odběru moči nebo krve, pro zjištění 

obsahu alkoholu v krvi. 

 

Judikatura Nejvyššího soudu: 

zkontrolováno od 23.-30. týden 2008 

viz. Databáze NS na 

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

 

Nadbytečnost a další zaměstnávání zaměst-

nance: 
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Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky 

sp. zn. 21 Cdo 172/2007, ze dne 20.11.2007 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=38764&searchstr=21+Cdo+172%2F2

007 

 

Pro posouzení otázky, zda lze na zaměstnavateli 

spravedlivě požadovat, aby nadále zaměstnával 

zaměstnance, u něhož je dán výpovědní důvod 

spočívající v nadbytečnosti zaměstnance, jsou roz-

hodující konkrétní okolnosti, za nichž k organizační 

změně u zaměstnavatele, mající za následek nadby-

tečnost zaměstnance, došlo, s přihlédnutím k tomu, 

jaký dopad na plnění funkcí zaměstnavatele na 

jedné straně a na postavení zaměstnance (např. 

vzhlede k jeho osobním, rodinným a majetkovým 

poměrům) na straně druhé, by jeho další zaměstná-

vání v prvém případě či skončení pracovního pomě-

ru ve druhém případě mělo. V tomto ohledu mají 

nepochybně význam také dosavadní pracovní vý-

sledky a postoj zaměstnance k plnění pracovních 

úkolů. 

 

 

Oprávnění zástavce věc zastavit: 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 21 Cdo 3293/2007, ze dne 21.5.2008 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=41802&searchstr=21+Cdo+3293%2F

2007 

 

Zástavní věřitel je z pohledu ustanovení § 151d 

odst. 1 obč. zák. v dobré víře, že zástavce je opráv-

něn věc zastavit, tehdy, jestliže má důvod být pře-

svědčen o tom, že zástavce má právní titul, který 

mu umožňuje věc zastavit, tedy že zástavce je 

vlastníkem zástavy nebo že k ní má podle zákona 

jiné právo, které mu umožňuje dát věc do zástavy. 

Otázku dobré víry je třeba hodnotit nejen ze subjek-

tivního hlediska (osobního přesvědčení) zástavního 

věřitele, ale především se zřetelem k objektivním 

okolnostem. Vždy je třeba zvažovat, zda zástavní 

věřitel při běžné (obvyklé) opatrnosti, kterou lze 

s ohledem na okolnosti a povahu daného případu při 

uzavírání zástavní smlouvy po něm požadovat (od 

něj očekávat), neměl, popřípadě nemohl mít důvod-

né pochybnosti o tom, že zástavce je vlastníkem 

zástavy, popřípadě že má k zástavě jiné právo, které 

mu ji umožňuje zastavit. Nepodaří-li se náležitě 

objasnit všechny okolnosti o tom, zda zástavní věři-

tel přijal zástavu v dobré víře, že zástavce je opráv-

něn věc zastavit, a jsou-li tedy o dobré víře zástav-

ního věřitele pochybnosti, pak platí, že zástavní 

věřitel jednal v dobré víře. 

 

 

Postoupení pohledávky: 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. 33 Odo 559/2006, ze dne 22.04.2008 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=41722&searchstr=33+Odo+559%2F2

006 

 

Předmětem postoupení pohledávky může být jen 

právo, nikoli povinnost. 

 

 

Změna podoby akcií: 

Usnesení Nejvyššího soudu České Republiky 

sp. zn. 29 Odo 1320/2006, ze dne 27.2..2008 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=41228&searchstr=29+Odo+1320%2F

2006 

 

Usnesení valné hromady o změně podoby akcií ze 

zaknihované na listinnou může být rozhodnutím 

směřujícím k obcházení ustanovení § 186a obchod-

ního zákoníku. Za takové rozhodnutí je je však lze 

považovat jen tehdy, bude-li bez velmi vážného 

důvodu pro takový postup rozhodnutím nastolen 

stav, kdy akcie společnosti nebudou obchodovatelné 

na žádném z oficiálních trhů (např. situace, kdy 

z rozhodnutí valné hromady o změně podoby akcií 

vyplyne, že akcie společnosti po změně podoby 

nesplňují podmínky přijetí k obchodování na oficiál-

ním trhu). 
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Vznik stavby jako věci, která je předmětem 

občanskoprávních vztahů: 

Soudní Rozhledy č. 7/2008 

 

K § 119 odst. 2 ObčZ., pro posouzení okamžiku 

vzniku stavby jako věci je rozhodný okamžik, 

v němž stavba je vybudována minimálně do takové-

ho stadia, od něhož počínaje všechny další stavební 

práce směřují již k dokončení takto druhově i indivi-

duálně určené věci. Vzhledem k vývoji postupu při 

zhotovování staveb nelze upřít soudu možnost úva-

hy při posouzení toho, zda určitý konkrétní výsledek 

stavební činnosti je již ve věci v právním smyslu. 

 

 

Zajištění  postoupením pohledávky: 

Soudní Rozhledy č. 7/2008 

 

Smlouva o zajištění postoupením pohledávky nemu-

sí obsahovat dohodu smluvních stran o zpětném 

postoupení pohledávky. 

 

 

Spoluvlastnický podíl jako předmět vydržení 

vlastnického práva: 

Soudní Rozhledy č. 7/2008 

 

Spoluvlastnický podíl může být předmětem vydržení 

vlastnického práva. 

 

 

Ke změně v osobách jednatelů usnesením 

valné hromady společnosti s. r. o. o změně 

společenské smlouvy: 

Soudní Rozhledy č. 7/2008 

 

K § 125, § 133 odst. 3 ObchZ, je-li z usnesení, kte-

rým valná hromada společnosti s.r.o. rozhodla 

o změně společenské smlouvy, možno dovodit, že 

z něj vyplývá změna v osobách jednatelů, není 

žádného důvodu pro závěr, že takovým usnesením  

ke změně jednatelů nedošlo jen proto, že usnesení 

bylo označeno jako usnesení o změně společenské 

smlouvy (pozn. z čehož vyplývá, že není důležité 

označení/název, ale obsah !!!) 

 

Judikatura Ústavního soudu: 

zkontrolováno od 23.-30. týden 2008 

viz. Databáze US na 

http://www.concourt.cz/pages/rozhodovaci.

html 

 

 

pozn.: žádná aktuální judikatura 

 

Právní rádce 

Kontrola č. 07/2008 

 

Doručování právnickým osobám do vlastních 

rukou 

Autor: Petr Kolman; Zdroj: Právní rádce 

07/2008 

 

Anotace:  S doručování, ať již fyzickým či právnic-

kým osobám bývají spojeny problémy, což ovšem 

není jen doménou správního práva procesního.  

 

Dle § 21 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správ-

ní řád“), se písemnost doručuje na: 

- adresu doručování (§19 odst. 3 správního 

řádu: „Nevylučuje-li to povaha věci, na požá-

dání účastníka řízení správní orgán doručuje 

na adresu pro doručování nebo elektronickou 

adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, 

zejména může-li to přispět k urychlení řízení 

která mohou být u téhož správního orgánu 

zahájeny v budoucnu.“); 

- na adresu jejího sídla; 

- na adresu sídla její organizační složky, jíž se 

řízení týká. 

Co se doručuje „do vlastních rukou“ ex lege? 

- předvolání (§59 SŘ) 

- stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí 

ve věci (§72 (1) SŘ) 
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- usnesení (§ 76 (3) SŘ) 

- příkaz (§150 SŘ) 

- písemnosti, o niž to stanoví zvláštní zákon 

- jiné písemnosti, nařídí-li to oprávněná úřední 

osoba 

Kdo může přijímat písemnosti za právnickou osobu 

za právnickou osobu? Z pohledu procesního práva 

tuto otázku řeší především § 21 (2) SŘ a § 30 SŘ. 

Doručování do vlastních rukou právnické osobě se 

uskutečňuje prostřednictvím osoby, která je opráv-

něná činit úkony před soudem dle leges specialis. 

Tím je zde odkázáno na § 21 OSŘ. 

 

Právní zpravodaj 

Kontrola čísel 08/2008 

 

Nad další „velkou“ novelou živnostenského 

zákona může převládat mírný optimismus 

Autor: Josef Staša; Zdroj: Právní zpravodaj 

08/2008 

 

Anotace: Dne 1. Července 2008 nabyl účinnosti 

zákon č. 130/2008, kterým se měn zákon 

č. 455/1991 Sb.,  živnostenském podnikání (živnos-

tenský zákon).  

 

Článek nejen popisuje a zároveň hodnotí hlavní 

přínos novely právní úpravy zákona: 

• výpis z živnostenského rejstříku 

• víceoborová ohlašovací živnost volná 

• rozvolněná místní příslušnost živnostenských 

úřadů 

• zmírnění požadavku odborné způsobilosti 

jako zvláštní podmínky 

• osvobození od povinnosti uvádět některé 

údaje v ohlášení nebo k žádosti o vydání 

koncese 

Autor dále poukazuje na slabá místa živnostensko-

právní podoby v problematických definicích (sou-

stavnost, samostatnost), zbytečností institutu odpo-

vědného zástupce, jehož nadbytečnost podtrhuje 

vymizelá skutková podstata správního deliktu odpo-

vědného zástupce.  

Článek se zabývá neadekvátní úpravou příhraniční 

podnikatelské činnosti státních příslušníků jiných 

členských států EU a některých dalších států a PO 

z těchto států, která je podle našeho práva živností 

na území ČR. „Až pozitivní diskriminací zavádí usta-

novení, podle něhož se na tyto osoby ustanovení 

živnostenského zákona nevztahují, s výjimkou po-

vinnosti prokázat při živnostenské kontrole oprávně-

ní podnikatelské činnosti.“ Autor nechává na zamyš-

lení čtenáře, zda-li by alespoň minimalizovaná evi-

denční mechanizmus byl v rozporu s požadavky 

evropského práva a mohl-li by záchranou v tomto 

ohledu být zákon o volném pohybu služeb. 

 

 

Poznámka ke komunitárnímu aspektu odpo-

vědnosti za vady 

Autor:; Irena Pelikánová; Zdroj: Právní zpra-

vodaj 08/2008 

 

Anotace: Předmětem článku je nedostatečná úprava 

plynoucí z čl. 4 směrnice 1999/44/ES, která částeč-

ně harmonizovala odpovědnost za vady vůči spotře-

bitelům v rámci ES. Čl 4 směrnice upravuje tzv. 

„Právo postihu“ a zní: „Je-li konečný prodávající 

odpovědný za rozpor se smlouvou, který vznikl  

v důsledku jednání nebo opomenutí výrobce, před-

cházejícího prodávajícího ve stejném smluvním 

řetězci nebo jiného prostředníka, může konečný 

prodávající uplatnit postih proti ručiteli nebo ručite-

lům (odpovědným) ve smluvním řetězci.“   

Tento článek znamená vážný zásah do konstrukce 

odpovědnosti za vadu. Byť hovoří o „ručiteli“ 

(pozn.nesprávný překlad), lépe jej vystihne regres, 

tedy postih (angl.text používá „remedies“, „actions“ 

a „conditions of excercise“).  

Odpovědnost za vady je závazkovou odpovědností, 

obejektivní s omezenou možností liberace. V rámci 

ochrany spotřebitele je konstruována odpovědnost 

konečného prodávajícího  vůči spotřebiteli bez ohle-

du na to, zda vada zboží byla způsobena jím nebo 

výrobce nebo kýmkoliv jiným ve smluvním řetězci a 

bez ohledu na vazbu mezi smluvním vztahem mezi 
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konečným spotřebitelem a na druhé straně mezi 

dodavatelem konečného prodávajícího a tímto pro-

dávajícím.  

Odpovědnost za vady mezi spotřebitelem a prodáva-

jícím je zcela nezávislá na odpovědnosti za vady, 

která vzniká ve vztahu mezi prodávajícím a jeho 

dodavatele. Komunitární zákonodárce vyřešil pro-

blém tím, že uložil státům upravit postižní žalobu, to 

však české právo neobsahuje.  

 

 

Elektronický platební rozkaz – co od něj čekat 

Autor: Karel Svoboda (soudce Okresního sou-

du Plzeň – město); Zdroj: Právní zpravodaj 

08/2008 

 

Anotace: § 174a OSŘ stanoví možnost podání návr-

hu na elektronický platební rozkaz osobou, která 

disponuje tzv. zaručeným elektronickým podpisem. 

Ten je možné získat zažádáním o kvalifikovaný 

certifikát. Seznam akreditovaných poskytovatelů 

certifikovaných služeb lze získat v databázi minister-

stva vnitra:  

(http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-

udelenych-akreditaci.aspx) 

 

Standardizovaný formulář elektronického platebního 

rozkazu naleznete na www.justice.cz, pod kolonkou 

platební rozkaz. 

 

Ministerstvo před 1.7.2008 dokonce připustilo, že 

pakliže dojde el. Platební rozkaz bez zaručeného 

elektronického podpisu, bude s ním nakládat jako se 

žalobou, která nebyla vůbec podepsána, bude tedy 

vyzívat k odstranění této „vady“. 

 

Autor poukazuje na administrativní zátěž, kterou 

nová možnost podání způsobí a též na opomenutí 

zákonodárců v úpravě o vyšších soudních úřední-

cích, která nepočítá, že by mohly vyšší soudní úřed-

níci el.platební rozkaz vydat. 

 

 


