
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy: 

 

Přinášíme Vám přehled hlavních legislativních změn 

v období od 6. ledna do 5. února, přičemž blíže 

bychom Vás chtěli seznámit s návrhy novel, které 

postoupily v legislativním procesu alespoň do třetího 

čtení. V případě zájmu jsou všechny návrhy v Pře-

hledu připravovaných právních předpisů opatřeny 

odkazem na celá znění navrhovaných úprav. 

 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na: 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.

nsf/web/cs?Open&2009 

do 5.2.2009 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 703-724 

od 5.1. do 5.2. 2009 

 

Novela zákona o auditorech 

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

517&CT1=0 

Stav projednávání : 3. čtení, předpokládaná účinnost: 

nejpozději 29.6.2008 (dle povinného termínu implementa-

ce) 

 

Nezbytnost stávajícího stavu vyvolala nová směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 

17.5.2006 o povinném auditu ročních a konsolido-

vaných účetních závěrek. Významným prvkem 

v úpravě je nový orgán veřejného dohledu: Rada 

pro veřejný dohled nad auditem. 

 

 

Novela zákona o ochraně hospodářské 

soutěže 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=591 

Stav projednávání: 3. čtení, předpokládaná účinnost: 

prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení 

 

Úprava sleduje zavdení těch právních institutů apli-

kovaných Komisí ES, které v současné úpravě chybí 

(např. Zjednodušené řízení o posuzování vybraných 

spojení). Navrhovaná novela též zpřesňuje stávající 

znění, aby se minimalizovaly výkladové potíže. 

 

 

Návrh zákona o základních registrech  

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

598&CT1=0 

Stav projednávání: 3. Čtení, předpokládaná účinnost: 1.1. 

2010 

 

Návrh zákona o základních registrech předpokládá 

shromažďování potřebných údajů o českých obča-

nech od roku 2010 ve čtyřech základních registrech, 

které budou přístupné orgánům veřejné zprávy. 

  

Senát: 
Kontrola na  

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

navane_tisky.php 

od dne 5.1. do 5.2. 2009 do 4. schůze 

 

Prezident: 
Kontrola na  

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

do dne 5.2.2009 

 

Novela z. o trestním řízení soudním 

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

443&CT1=0 

Předpokládaná účinnost: 1.7.2009 

 

Novela upravuje podmínky poskytování informací o 

trestním řízení ze strany orgánů činných v trestním 
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řízení veřejnosti, přičemž zdůrazňuje potřebu zo-

hlednit při poskytování informací zejména zájmy 

nezletilých osob. Právo na ochranu soukromí upra-

vuje i z hlediska poskytnutí informací dalším osobám 

v rámci trestního řízení. Výjimkou z obecného záka-

zu zveřejnění je např. šíření informací v rámci pát-

rání po nezvěstné osobě. Úprava se dále promítne 

do zákona o přestupcích. 

 

Přehled připravovaných 
právních předpisů: 

 

Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č.3-12 ; do 5.2.2009 

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

zakonu.aspx  

 

Novela zákona o katastru nemovitostí 

částka: 3, č. 8/2009 

účinnost: od 1. 3. 2009 

 

Novela zákona 344/1992 Sb. umožňuje využít formu 

datové zprávy pro založení dokumentů do sbírky 

listin nebo pro podání na katastrální úřad. Český 

úřad zeměměřický a katastrální získává postavení 

správce osobních údajů evidovaných v katastru a 

katastrální úřady postavení jejich zpracovatelů.  

 

 

Trestní zákoník 

částka: 11, č. 40/2009 

účinnost: od 1. 1. 2010 

 

 

Zákon o změně některých zákonů v sou-

vislosti s přijetím trestního zákoníku 

částka: 12, č. 41/2009 

účinnost: od 1. 1. 2010  

 

Evropská unie: 
Zkontrolováno v období 4.11.- 2.12.2008 

dle zveřejnění: 

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

 

pozn.: žádná relevantní judikatura 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od 2.-6. týdne 2009 viz. Databáze NS 

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

 

 

 

Promlčení práva mandatáře na úplatu 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 32 Odo 

1596/2006, ze dne 26.11.2008 

 

Právo mandatáře na úplatu se v případě, že byla 

mandantem poskytnuta záloha, do výše této zálohy 

nemůže promlčet, neboť pokud vzniklo mandatáři 

Číslo Krátký název 

Návrh  

zákona 

Stav projedná-

vání 

443/0 Novela z. o trestním řízení soudním Vláda Prezident 

517/0 Vl. n. zákona o auditorech – EU Vláda 

3. čtení 

591/0 Vl. n. z. o ochraně hosp. soutěže Vláda 

598/0 Vl. n. z. o základních registrech Vláda 

605/0 Vl. n. z. o DPH - EU Vláda 

2. čtení 566/0 Novela energetického zákona Vláda 

685/0 Vl. n. z. daňový řád Vláda  

 

 

 

 

1.čtení 

705/0 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu  Vláda 

722/0 Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách Senát 

717/0 Novela z. o odpadech - EU- RJ Vláda 

715/0 V. n. z. o volném pohybu služeb Vláda 

661/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Vláda 

http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://www.nsoud.cz/rozhod.php
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=443&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=517&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=591&CT1=0¨
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=598&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=605&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=566&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=685&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=705&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=722&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=574&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=571&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=661&CT1=0
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právo na úplatu, do výše poskytnuté zálohy se za-

počítává na tuto zálohu. 

 

 

Přijímání úplatku 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 3 Tdo 

673/2008, ze dne 23.7.2008 

 

Jestliže pachatel přijímá či žádá úplatek pro osobu, 

která není veřejným činitelem, obstarává však věci 

obecného zájmu, přičemž on sám (pachatel) věci 

obecného zájmu neobstarává, dopouští se takto 

účastenství na trestném činu přijímání úplatku podle 

§ 10 odst. 1 tr. zák. a § 160 odst. 1 či 2 tr. zák.  

 

 

Zánik věcného břemena 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 22 Cdo 

1304/2007, ze dne 25.6.2008 

 

V případě, že budova, ve které je místnost zatížená 

věcným břemenem je přestavěna tak, že tato míst-

nost již (s vlastnostmi uvedenými v právním úkonu 

zřizujícím věcné břemeno) neexistuje, věcné břeme-

no zanikne pro nemožnost výkonu jen v případě, že 

není možné uvedení věci do původního stavu a v 

budově není obdobná (nikoliv jen totožná) místnost, 

ve které by bylo možno právo odpovídající věcnému 

břemeni vykonávat. 

 

 

Překážky postupu řízení 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 29 Odo 

1660/2006, ze dne  30.10.2008 

 

Povaha řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné 

hromady společnosti zaniklé s právním nástupcem 

nevylučuje, ve smyslu § 107 odst. 5 o. s. ř., aby 

soud v řízení pokračoval s právními nástupci zaniklé 

společnosti.  

 

 

Záznam telefonického hovoru jako důkaz 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 22 Cdo 

4172/2007, ze dne 4.11.2008 

 

Pořízení záznamu vlastního telefonického hovoru 

není nezákonné, důkaz tímto záznamem lze ale v 

občanském soudním řízení provést jen se svolením 

fyzické osoby, která byla účastníkem tohoto hovoru. 

 

 

Důvod výpovědi z nájmu bytu 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 26 Cdo 

943/2007, ze dne 26.11.2008 

 

Mezi povinnosti nájemce vyplývající z nájmu bytu lze 

nepochybně zařadit jeho povinnost užívat byt, spo-

lečné prostory a zařízení domu řádně, povinnost 

odstranit závady a poškození, které v domě způso-

bil, povinnost umožnit pronajímateli kontrolu, zda je 

předmět nájmu řádně užíván a i dodržovat při uží-

vání bytu obecně platné protipožární předpisy a 

hygienické normy. Porušení těchto povinností lze 

podle okolností případu považovat za porušení po-

vinností nájemce zakládající výpovědní důvod. Za 

takové porušení povinností lze i považovat soustav-

né a dlouhodobé nadměrné hromadění věci a jejich 

skladování ve společných prostorách v domě (za 

současného nereagování, popřípadě nedostatečného 

reagování, na výzvy k odklizení). 

 

 

Stanovení výše nájemného soudem 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 26 Cdo 

3663/2007, ze dne 29.10.2008 

 

Nájemné z bytu nelze rozhodnutím soudu určovat 

(zvyšovat) zpětně. 

 

 

Odporovatelnost 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 30 Cdo 

978/2007, ze dne 5.11.2008 

 

Úspěšná obrana žalované, dlužníkovi blízké osoby, 

podle ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák. spočívá 

nejen v jejím tvrzení, že o úmyslu dlužníka zkrátit 

odporovaným právním úkonem věřitele nevěděla a 

ani nemohla vědět, ale také v tvrzení a prokázání 

toho, že o tomto úmyslu nevěděla a ani nemohla 

vědět, přestože vyvinula „pečlivost“ k poznání toho-

to úmyslu dlužníka a šlo o „náležitou pečlivost“. 

Vynaložení náležité pečlivosti předpokládá, že osoba 

dlužníkovi blízká vykonala s ohledem na okolnosti 

případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu 

dlužníka takovou činnost (aktivitu), aby úmysl dluž-
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níka zkrátit věřitele, který tu v době odporovaného 

právního úkonu objektivně vzato musel být, z jejích 

výsledků poznala (tj. aby se o tomto úmyslu dozvě-

děla).  

 

Judikatura Ústavního 
soudu 

zkontrolováno od 2.-6. týdne 2009 

viz. Databáze US na 

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

 

pozn.: žádná relevantní judikatura 

 

Právní rádce 

Kontrola č. 1/2009 

 

Neplatnost a nicotnost usnesení (nejen) 

VH 

Autor: JUDr. Ivan Rada, Ph.D. 

Strana: 4 

 

Právní rozhledy 

Kontrola č. 1/2009 

 

Promlčení nároků z nekalé soutěže ve 

světle české a vybraných zahraničních 

právních úprav 

Autor: Z. Slováková, R. MacGregor Pelikánová  

Strana: 1 

 

Autorky článku komplexně shrnují problematiku 

promlčení nároků z nekalé soutěže a  porovnávají ji 

s úpravou prvorepublikovou, očekávanou úpravou 

v novém občanském zákoníku a přihlíží i k úpravě 

tohoto institutu v zahraničí. 

 

Právní rozhledy 
Kontrola č. 2/2009 

 

(Ne)omezená volba práva ve smlouvách 

mezinárodního obchodního styku podle 

Římské úmluvy a nového nařízení Řím I 

Autor: Judr. Petr Bříza, LL.M.  

Strana: 39 

 

Autor se zabývá neomezenou volbou práva, kterou 

smluvním stranám nabízí Římská úmluva i nové 

nařízení Řím I a upozorňuje na jistá omezení v rám-

ci této volby práva.  

 

Soudní rozhledy 

Kontrola č. 12/2008 

 

Správní řízení zahajovaná z moci úřední a 

žaloba na nečinnost 

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. 

52 Ca 61/2008, ze dne 19.11.2008 

 

Žalobou podle § 79 odst. 1 SŘS se lze po bezvý-

sledném vyčerpání prostředků, které procesní před-

pis platný pro řízení u správního orgánu stanoví 

k ochraně proti nečinnosti správního orgánu, domá-

hat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost 

vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení, 

nikoliv však, aby soud správnímu orgánu uložil po-

vinnost zahájit řízení. Soud může správnímu orgánu 

uložil povinnost vydat rozhodnutí pouze tehdy, bylo-

li již řízení před správním orgánem zahájeno. Proto 

soud žalobu, kterou se žalobce domáhá zahájení 

správního řízení z moci úřední, pro nedostatek pra-

vomoci soudu o věci jednat a meritorně rozhodnout 

podle § 46 odst 1 písm. a) SŘS odmítne. 

 

 

Námitka absolutně neplatného právního 

jednání ve směnečném rozkazním řízení 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Cmo 

90/2007, ze dne 29.5.2007 

 

V řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu 

rozkazu přihlédne soud k absolutní neplatnosti 

právních jednání i bez toho, aby se toho žalovaný 

dovolával, jen pokud jsou okolnosti, na kterých se 

má tato neplatnost zakládat, skutkově vylíčeny již ve 

včas podaných námitkách. 

 

 

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

