
 
  
 
 
 
 
 
 

Připravované právní předpisy 

 

Poslanecká sněmovna:  

Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 576-605  

do 20.09. 2008 

 

Zákon o rovném zacházení a ochraně před 

diskriminací (tzv. antidiskriminační zákon) 

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

&ct=253&ct1=0&v=PZ&pn=4&pt=1 

(text zákona schválený PS) 

  

Sněmovnu čeká rozhodující hlasování o vládním 

návrhu antidiskriminačního zákona. Pokud preziden-

tovo veto zákonodárci nepřehlasují a norma neza-

čne platit, hrozí České republice žaloba od Evropské 

komise u Evropského soudního dvora a vysoké 

sankce. Koalice potřebuje k prosazení normy 

nejméně 101 hlasů.  

 

 

1. Čtení  

 

Novela zákona o ochraně hospodářské soutě-

že - EU 

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

&CT=591&CT1=0 

 

Navrhovaná právní úprava nezakládá soutěžitelům 

žádné nové povinnosti, jedná se pouze o zpřesnění 

dikce stávajících zákonných ustanovení; zjednodu-

šené řízení naopak administrativní zátěž především 

malých a středních podniků sníží.  

 

 

Novela zákona o trestním řízení soudním - EU 

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

&CT=595&CT1=0 
 

Navrhovaná novela obsahuje implementační usta-

novení o postupu uznávání a výkonu cizozemských, 

které předpokládá existenci mezinárodní smlouvy. 

 

 

Novela Insolvenčního zákona  

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

&CT=596&CT1=0 

 

Součástí nové úpravy institutu insolvenčního rejstří-

ku (§ 419 a násl. Insolvenčního zákona), který 

předpokládá zveřejňování informací obsažených 

v seznamu insolvenčních správců, seznamu dlužníků 

a v insolvenčních spisech. V rámci tohoto institutu je 

poskytována informace o zahájeném insolvenčním 

řízení (§ 101 insolvenčního zákona), a to ve lhůtě 2 

hodin od dojití návrhu na soud. 

Zákonem č. 297/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 

182/2006 Sb., byla omezena doba, po kterou je 

nutné zajistit vydání vyhlášky o zahájení insolvenč-

ního řízení. Přechodným ustanovením (§ 432 odst. 2 

insolvenčního zákona) bylo stanoveno, že 

v případech dojití insolvenčního návrhu inslolvenč-

nímu soudu mimo jeho rozvrženou pracovní dobu 

nebo ve dnech pracovního klidu, se pokládá povin-

nost soudu zveřejnit vyhlášku v insolvenčním rejstří-

ku za splněnou, učiní-li tak do dvou hodin po zahá-

jení rozvržené pracovní doby. Toto přechodné usta-

novení je účinné do 31.12.2008. 

Navrhovaná právní úprava přejímá ustanovením 

§ 101 odst. 1 insolvenčního zákona úpravu obsaže-

nou v přechodném ustanovení § 432 odst. 2. 

Účinnost právní úpravy se navrhuje k 1.1.2009. 
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1. Čtení 

 

Novela občanského soudního řádu 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T

=478 
 
Návrh novely zákona, který má zásadní vliv na 

úpravu doručování, zjednodušení systému protoko-

lace, efektivní obrana proti průtahům v řízení, ome-

zení rozsahu odůvodnění rozhodnutí soudů, posílení 

notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení je 

nyní projednáván poslaneckou sněmovnou ve dru-

hém čtení. 

 

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 16. schůze včetně 

do dne 21.9. 2008 

 

Novela zákona o zaměstnanosti  

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

histo-

rie?ke_dni=22.09.2008&O=6&action=detail&

value=2338 

 

Dne 22.8. 2008 Poslanecká sněmovna schválila 

vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o za-

městnanosti, o pobytu cizinců. Návrh novely zákona, 

chce zavést jasná a srozumitelná pravidla aktivní 

politiky zaměstnanosti.  

Nově bude zaveden nový druh povolení 

k dlouhodobému pobytu cizinců za účelem zaměst-

nání ve zvláštních případech – tzv. zelená karta, 

která bude zjednodušovat zaměstnavatelům postup 

při zaměstnávání cizinců. (pozn. Za cizince není 

považován občan EU, EHP a jejich rodinní příslušní-

ci.) K tomuto účelu bude nově vedena centrální 

evidence volných pracovních míst. 

V novele je navržen přísnější postih nelegální práce, 

kdy za umožnění výkonu nelegální páce bude možné 

trestat pokutou ve výši až 5 mil. Kč. (nyní 2 mil.) 

Úprava se zabývá poskytováním podpory 

v nezaměstnanosti, příspěvky na podporu zaměst-

návání osob se zdravotním postižením aj. 

 

 

Novela služebního zákona 

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

histo-

rie?ke_dni=22.09.2008&O=6&action=detail&

value=2337 

 

Senát schválil odklad zákona o státní službě o další 

tři roky. Nová pravidla pro státní úředníky v příštím 

roce platit nezačnou. Senát dnes po vzoru sněmov-

ny schválil odklad účinnosti služebního zákona 

o další tři roky, tedy do roku 2012. Vláda chce do té 

doby připravit nový zákon, který by obecně upravil 

postavení všech úředníků ve veřejné správě. Novelu 

nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus. 

 

Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č. 103-113; Z.č.317-349/ 2008; do 19. září 

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

zakonu.aspx 

  

Vyhláška o centrální evidenci exekucí 

http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=2

1029402&doctype= 

částka: 108, č. 329/2008 

 

Centrální evidence exekucí (dále jen „evidence“) je 

vedena na určené adrese ve veřejně přístupném 

informačním systému (Internet). 

Exekutorská komora České republiky (dále jen „Ko-

mora“) poskytuje exekutorovi přístup k elektronic-

kému zápisu, výmazu nebo změně (dále jen „zápis“) 

údajů do evidence podle § 4 odst. 1. 
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Do evidence se zapisují údaje podle § 2, jsou-li 

uvedeny v rozhodnutí podle § 125 odst. 1 exekuční-

ho řádu nebo ve spisu vedeném exekutorem. Změ-

ny údajů zapisovaných do evidence provádí exeku-

tor tak, aby odpovídaly stavu řízení, které exekutor 

vede nebo vedl. 

 

 

Sdělení Energetického regulačního úřadu 

o vydání cenového rozhodnutí 

Částka 113, č. 349/2008 

 

ERÚ vydal cenové rozhodnutí č. 6/2008 ze dne 20. 

srpna 2008, kterým se mění cenové rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 

17. září 2007, k cenám tepelné energie, které uve-

řejnil v Energetickém regulačním věstníku ze dne 

29. srpna 2008, v částce 8.  

Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí 

platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 

1. října 2008. 

 

Evropské předpisy: 

Zkontrolováno v období 25.8.- 23.8.2008  

dle zveřejnění:  

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

 

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 

5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

o ekologické produkci a označování ekologic-

kých produktů, pokud jde o ekologickou pro-

dukci, označování a kontrolu.  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2008:250:0001:0084:CS:PDF 

 

Uvedené nařízení, stanovuje základní požadavky na 

produkci, označování a kontrolu ekologických pro-

duktů jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě. Výraz-

ně také omezuje používání pesticidů, které mohou 

mít škodlivé účinky na životní prostředí i na samotné 

zemědělské produkty. V neposlední řadě stanovuje 

podmínky používání některých přípravků na ochranu 

rostlin. 

Nařízení č. 889/2008  se použije na všechny produk-

ty s výjimkou produktů pocházejících z akvakultury, 

mořských řas a kvasnic používaných jako potraviny 

nebo krmivo. 

Nový předpis také zavádí několik pojmů. „Dovoz-

cem“ rozumí fyzickou nebo právnickou osobu 

v rámci EU, která uvede zásilku do volného oběhu v 

Unii, a to buď sama, nebo prostřednictvím zástupce. 

„Prvním příjemcem“ pak fyzickou nebo právnickou 

osobu, které je dovezená zásilka doručena a která ji 

převezme k uvedení na trh.  

Ve článku 30 nařízení stanovuje pravidla produkce, 

zpracování, balení, přepravy a skladování ekologic-

kých produktů. Hospodářské subjekty jsou podle 

tohoto článku povinny zajistit, aby byly ekologické 

produkty převáženy do velkoobchodů a maloobcho-

dů, pouze v uzavřených kontejnerech, baleních či 

vozidlech, které vylučují záměnu produktu.  

Produkty musí být označeny štítkem, který obsahuje 

jméno a adresu hospodářského subjektu a, pokud 

se liší, vlastníka nebo prodejce produktu, název 

produktu a dále název a číselný kód kontrolního 

orgánu, jemuž hospodářský subjekt podléhá. Tyto 

údaje lze uvést i na průvodním dokladu. Je třeba 

poznamenat, že stejná pravidla platí i při dovozu 

ekologických produktů ze třetích zemí.  

Nařízení č. 889/2008 je závazné v celém rozsahu a 

přímo použitelné ve všech členských státech. Vstu-

puje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úřed-

ním věstníku Evropské unie. Použije se ale až ode 

dne 1. ledna 2009. 

 

Judikatura Nejvyššího správního soudu: 

zkontrolováno od 30.-33. týden 2008 

viz. Databáze NS na 

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

 

pozn.: žádná aktuální judikatura 

 

Judikatura Nejvyššího soudu: 

zkontrolováno od 30.-33. týden 2008 
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viz. Databáze NS na 

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

 

Zneužití výkonu práva 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 21 Cdo 2128/2007, ze dne 3.6.2008 

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

ad&id=42119&searchstr=21+Cdo+2128%2F

2007 

 

Ukáže-li se, že zaměstnavatel nepřistoupil ke svým 

povinnostem – včetně nabídkové povinnosti práce - 

s cílem (záměrem) naplnit jejich účel, ale v rozporu 

s ustálenými dobrými mravy s přímým úmyslem 

způsobit zaměstnanci újmu, a je-li proto třeba jeho 

jednání hodnotit jako zneužití výkonu práva, nemů-

že výpověď z pracovního poměru požívat právní 

ochrany a je třeba ji považovat za neplatný právní 

úkon.  

 

 

Zpochybnění usnesení valné hromady 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 29 Odo 1400/2006, ze dne  27.5.2008 

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

ad&id=42198&searchstr=29+Odo+1400%2F

2006 

 

Právo napadnout před soudem usnesení valné hro-

mady akciové společnosti upravené v § 131 odst. 1 

obch. zák. ve spojení s § 183 odst. 1 obch. zák., 

příčí-li se usnesení (či způsob jeho přijetí) zákonu, 

zakladatelským dokumentům anebo stanovám, není 

pouze prostředkem ochrany individuálních práv a 

právního postavení určitého navrhovatele (byť i 

tento účel může v konkrétním případě plnit), nýbrž 

především zákonem předvídaným nástrojem obecné 

ochrany zákonnosti ve vnitřních poměrech společ-

nosti, resp. souladu těchto vnitřních poměrů s auto-

nomní úpravou provedenou v zakladatelských do-

kumentech či stanovách, a to s ohledem na širší 

kontext ochrany společnosti, resp. všech osob 

oprávněných takový návrh podat, jakož i dalších 

osob, jež mohou být těmito vnitřními poměry dotče-

ny. 

 

 

Směnka a kauzální vztah 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 29 Odo 818/2006, ze dne  27.3.2008 

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

ad&id=41854&searchstr=29+Odo+818%2F2

006 

 

Námitka neexistence kauzálního vztahu, z něhož 

měla směnka vzejít, obsahově souvisí s námitkou, 

že směnka byla zfalšovaná (resp. byla podepsána 

pod nátlakem - nesvobodně). 

 

 

Námitka promlčení 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 32 Cdo 4291/2007, ze dne 27.5.2008 

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

ad&id=42097&searchstr=32+Cdo+4291%2F

2007 

 

Námitka promlčení je bezdůvodná, pokud z obsahu 

spisu a skutkových zjištění soudu prvního stupně 

nelze bez dalších okolností a důkazů posoudit pro-

mlčení práva, tj. že marně uplynula promlčecí doba 

 

 

Nekalosoutěžní jednání a újma 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 32 Cdo 139/2008, ze dne 29.4.2008 

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

ad&id=41982&searchstr=32+Cdo+139%2F2

008 

 

Zákon nijak neurčuje rozsah újmy, která musí z urči-

tého jednání alespoň hrozit, aby takové jednání 

mohlo být posouzeno jako nekalosoutěžní; nehovoří 

např. o újmě značného rozsahu, újmě podstatné 
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apod. V rozhodovací praxi lze dospět k názoru, že 

újma (ať již hrozící nebo skutečně existující) v zane-

dbatelném rozsahu vlastně újmou není. 

 

 

Bezdůvodné obohacení 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 33 Odo 103/2006, ze dne 27.3.2008 a 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

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

ad&id=41966&searchstr=33+Odo+103%2F2

006 

 

Uzavřel-li jeden ze spoluvlastníků bez souhlasu 

druhého spoluvlastníka smlouvu, jíž umožnil třetí 

osobě užívat předmět spoluvlastnictví, není „opo-

menutý“ spoluvlastník (ten, který nedal k užívání 

společné věci souhlas) legitimován požadovat po 

této třetí osobě vydání bezdůvodného obohacení, 

které jí užíváním předmětu spoluvlastnictví podle 

neplatné smlouvy vzniklo; je povolán požadovat 

vydání bezdůvodného obohacení pouze po druhém 

spoluvlastníku, a to v rozsahu, v němž tento svůj 

spoluvlastnický podíl „nadužíval“. 

 

 

Zpochybnění usnesení valné hromady 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 29 Odo 1400/2006, ze dne  27.5.2008 

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

ad&id=42198&searchstr=29+Odo+1400%2F

2006 

Právo napadnout před soudem usnesení valné hro-

mady akciové společnosti upravené v § 131 odst. 1 

obch. zák. ve spojení s § 183 odst. 1 obch. zák., 

příčí-li se usnesení (či způsob jeho přijetí) zákonu, 

zakladatelským dokumentům anebo stanovám, není 

pouze prostředkem ochrany individuálních práv a 

právního postavení určitého navrhovatele (byť i 

tento účel může v konkrétním případě plnit), nýbrž 

především zákonem předvídaným nástrojem obecné 

ochrany zákonnosti ve vnitřních poměrech společ-

nosti, resp. souladu těchto vnitřních poměrů s auto-

nomní úpravou provedenou v zakladatelských do-

kumentech či stanovách, a to s ohledem na širší 

kontext ochrany společnosti, resp. všech osob 

oprávněných takový návrh podat, jakož i dalších 

osob, jež mohou být těmito vnitřními poměry dotče-

ny. 

 

 

Nepojmenované smlouvy 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 33 Odo 848/2006, ze dne 30.4.2008 

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

ad&id=41992&searchstr=33+Odo+848%2F2

006 

 

Pro právní vztahy vyplývající z tzv. inominátních 

smluv je rozhodující obsah smlouvy (vlastního 

smluvního ujednání), tedy to, jak jsou vymezena 

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran; takto 

stanovené povinnosti jsou pak pro ně závazné. 

Pouze za situace, kdy není mezi účastníky v určité 

otázce smluveno ničeho, použijí se na závazkový 

právní vztah vzniklý z nepojmenované smlouvy 

analogicky ta ustanovení občanského zákoníku, 

která upravují závazkový právní vztah obsahem 

a účelem mu nejbližší. Analogie zákona ve smyslu 

§ 491 odst. 2 a § 853 obč. zák. je připuštěna jen 

v tom rozsahu, v jakém smlouva neobsahuje vlastní 

úpravu.  

!!! DŮLEŽITÝ je OBSAH smlouvy !!! 

 

 

Kartelová dohoda: 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 32 Odo 1042/2005, ze dne 26.3.2008 

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

ad&id=41981&searchstr=32+Odo+1042%2F

2005 

Za zakázanou kartelovou dohodu se nepovažuje 

vedlejší ujednání stran v souvislosti se spojováním 
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soutěžitelů, pokud převzatá omezení přímo souvisí s 

tímto spojením a jsou pro ně nezbytná, neboť na-

byvateli zajišťují plnou hodnotu převedených aktiv. 

 

Judikatura Ústavního soudu: 

zkontrolováno od 30.-33. týden 2008 

viz. Databáze US na 

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

html 

 

 

pozn.: žádná aktuální judikatura 

 

Právní rozhledy 

Kontrola č. 17/2008 

 

Amiable compositeur v mezinárodním roz-

hodčím řízení 

Právní rozhledy č.17/2008 

 

Rozhodce jednající jako amiable compositeur (často 

se užívá jako synonymum rozhodování dle zásad 

ekvity) má v současném pojetí pravomoc úplně 

vyloučit dopad právních pravidel spor rozhodnout 

podle zásad spravedlnosti a slušnosti. Tento způsob 

rozhodování má mnoho příznivců, je užíván prestiž-

ními světovými rozhodčími institucečmi a moderní 

právní řády jej umožňují rovněž. Obecně je však 

vnímán skepticky. 

  

Právní zpravodaj 

Kontrola č. 9/2008 

 

První novela zákona o střetu zájmů 

Právní zpravodaj 9/2008 

 

Dne 20. června byl pod č. 216/2008 Sb. ve Sbírce 

zákonů publikován zákon, kterým se mění zákon 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů., jehož účelem bylo 

především zjednodušit podmínky pro přístup veřej-

nosti k údajům o majetkoprávních poměrech, které 

jsou veřejnoprávní funkcionáři povinni oznamovat.  

Poskytování odstupného zaměstnavatelem 

Olga Bičáková, Právní zpravodaj 09/2008 

 

Poskytování odstupného zaměstnavatelem upravuje 

nově zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, a to ve 

výši trojnásobku až dvanáctinásobku průměrného 

výdělku, lze jej však domluvit v kolektivní smlouvě i 

jinak. V článku se autorka zabývá výkladem přísluš-

ných ustanovení 


