
   

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Připravované právní 
Předpisy v ČR: 

 

 
 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na:  

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

t.nsf/web/cs?Open&2009&05-25 

 
Novela z. o ochraně hospodářské soutě-
že 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT

=850&CT1=0 

Stav projednávání: Návrh zaslán vládě k vyjádření 

stanoviska 21. 5. 2009. 

Novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže, 

se do zákona touto novelou vrací úprava obecné-

ho zákazu narušení rovných podmínek soutěže 

zásahem orgánu státní správy či samosprávy.  

§ 20b upravuje nově jiné formy nedovoleného 

omezování hospodářské soutěže: “Orgány státní 

správy při výkonu státní správy, orgány územní 

samosprávy při výkonu samosprávy a při přenese-

ném výkonu státní správy a orgány zájmové sa-

mosprávy při přeneseném výkonu státní správy 

nesmí zjevnou podporou zvýhodňující určitého 

soutěžitele nebo jiným způsobem omezovat hos-

podářskou soutěž.” 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 777-854 

od 31.3. do 31.5. 2009 

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

=838&CT1=0 

Stav projednávání: 1. Čtení 

Předkládaný návrh je preventivní reakcí na turbu-

lentní vývoj na finančních trzích v souvislosti 

s celosvětovou finanční krizí. Ústředním motivem 

navrhovaných úprav je vytvoření či doplnění práv-

ního rámce pro situaci, kdy se jedna či více bank 

dostává do vážných problémů, které je třeba 

v zájmu zachování stability na finančním trhu a 

v zájmu zachování důvěryhodnosti bankovního 

systému rychle, transparentně a pokud možno 

s minimálními náklady řešit. Společným znakem 

předkládaných úprav je legislativní podpora reali-

zace kroků směřujících k navýšení kapitálu banky 

v problémech nebo převodu jejího podniku, popř. 

pasiv, na zdravou instituci. Využití veřejných pro-

středků při těchto krocích není vyloučeno (za 

podmínek stanovených zvláštními zákony, jako 

jsou rozpočtová pravidla a zákon o nakládání 

s majetkem státu). Jedinou výjimkou, kde se 

v návrhu výslovně hovoří o ingerenci státu, před-

stavuje institut státem vlastněné “banky zvláštního 

určení” (bridge bank) v novém § 16 odst. 5. To lze 

považovat za nezbytné pro případ, že by 

v inkriminované době neexistovala na trhu banka 

ochotná převzít podnik banky v problémech. Vedle 

banky zvláštního určení obsahuje návrh další změ-

ny: prodejem podniku “zbylá banka” automaticky 

ztrácí licenci, což ale samo o sobě neznamená 

ukončení její nucené správy, je-li v ní zavedena; 

následně vstupuje do likvidace, změnu výčtu mož-

ných opatření k nápravě z taxativního na demon-

strativní (neuzavřený), včetně výslovného zmínění 

nápravných opatření směřujících k zajištění likvidi-

ty banky, odchylky od úpravy zvyšování základní-

ho kapitálu v obchodním zákoníku pro případ, že 

účelem zvýšení je splnění regulatorních kapitálo-

vých požadavků, směrem k vyšší rychlosti celého 

procesu.  
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Vl. n. z. o mezinárodním právu soukro-
mém - EU 

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

=837&CT1=0 

Stav projednávání: Předseda sněmovny projed-

nání zákona doporučil 29. 5. 2009 

Potřeba nového právního předpisu je vyvolána 

celkovou změnou právního řádu rekodifikací sou-

kromého práva. Při tvorbě kolizních norem, které 

jsou především v navrhovaném právním předpisu 

obsaženy, je třeba mít k dispozici právní úpravu 

hmotného práva občanského včetně rodinného a 

práva obchodního a pracovního. Definitivnímu 

stanovení kolizních norem musí předcházet defini-

tivní stanovení úpravy hmotného soukromého 

práva. Úplným nahrazením dosavadní úpravy 

hmotného práva novou úpravou se stává dosa-

vadní úprava mezinárodního práva soukromého 

zastaralou. Jeví se tak nezbytným nahradit tuto 

dosavadní úpravu novou právní úpravou v navrho-

vaném zákoně. 

 
Vl.n.z. o obchodních korporacích - EU 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT

=836&CT1=0 

Stav projednávání: Předseda sněmovny projed-

nání zákona doporučil 29. 5. 2009 

Cílem předloženého návrhu zákona je úprava 

fungování obchodních korporací, tj. obchodních 

společností a družstev. 

Návrh zákona reaguje na novou úpravu občanské-

ho zákoníku a stanoví určité odlišnosti. Zákon 

nehodlá drasticky měnit stávající právní úpravu. 

Na některých místech je však nezbytné reagovat 

na vývoj v právních řádech evropských zemích.  

Návrh se snaží zachovávat i stávající terminologii 

obchodního zákoníku s výjimkou případů, kde je 

změna terminologie vhodná. Nově se tak například 

zavádí namísto pojmu „podnik“ pojem „závod“. 

 Podle návrhu má také dojít k liberalizaci společ-

ností s ručením omezeným, návrh má umožnit 

snazší přístup k podnikání. Zákon připouští, aby 

jeden společník vlastnil i více obchodních podílů. 

Opouští se povinnost tvorby základního kapitálu ve 

výši 200 000 korun. Současný obchodní zákoník 

nenutí společnost, aby hotovost udržovala, čímž 

základní kapitál ztrácí svoji ochrannou funkci ve 

vztahu k věřitelům. Ochranu věřitelů zákon navr-

huje upravit jinými způsoby, například pomocí 

pravidel správy či přes insolvenční zákon. 

Podle návrhu se zavádí přísnější a ucelená regula-

ce správy obchodních korporací. Oproti současné 

úpravě se věnuje více pozornosti vzniku smlouvy o 

výkonu funkce, otázkám odměňování a odpověd-

nosti za škodu. Účinnost zákona je v případě 

úspěšného přjetí naplánována na 1. ledna 2012. 

 

Vl.n.z. občanský zákoník 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT

=835&CT1=0 

Stav projednávání: Předseda sněmovny projed-

nání zákona doporučil 29. 5. 2009 

Návrh rekodifikace občanského zákoníku skýtá 

2936 paragrafů a účinnosti by nabyl dne 1. ledna 

2012.  Vláda na svém pondělním zsedání schválila 

návrh nového občanského zákoníku, podle kterého 

by například výši náhrady za újmu na zdraví či 

smrt určoval nově soud. Nový kodex, který skýtá 

2936 paragrafů, by měl platit od roku 2012, v 

současnosti občanskoprávní vztahy upravuje nove-

lizovaný zákoník z roku 1964. 

Současná sněmovna však návrh nového zákona 

neprojedná, kvůli pádu vlády a předčasným vol-

bám. 

Navrhovaný občanský zákoník již neobsahuje 

pevné částky, které se přiznávají poškozenému v 

případě smrti či újmy na zdraví. Výši odškodnění 

bude stanovovat soud podle kritérií uvedených v 

zákoně tak, aby kompenzoval utrpení poškozené-

ho či pozůstalých. "Pokud nebude možné výši 

náhrady takto určit, stanoví se dle zásad slušnosti. 

V současnosti se totiž stává, že „cena“ lidského 

života například u pojišťoven či zdraví je menší, 

nežli náhrada za poraněné zvíře, či poškozený 

luxusní automobil“  

Soudy by už neměly mít možnost zbavit osoby 

zcela jejich svéprávnosti, pouze by ji mohly omezit 

na některé oblasti rozhodování. Lidé, které postih-

la nemoc, jež může ohrožovat jejich budoucí své-

právnost, například Alzheimerova choroba, by také 

měli mít možnost předem si stanovit opatrovníka. 

"Evropským trendem je neomezovat osoby stižené 

duševní poruchou absolutně, protože to je nepři-

měřeně tvrdé a nezohledňuje to možnost přiměře-

ných přístupů k postiženým duševní poruchou tak, 

aby se jim nebránilo v uplatňování jejich práv a 
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umožnilo se jim zapojení do společenského živo-

ta,"  

Úprava dědictví v zákoně posiluje možnosti vůle 

zůstavitele. Podle nové úpravy bude moci zůstavi-

tel plně disponovat až jednou čtvrtinou majetku 

bez ohledu na povinné podíly neopomenutelným 

dědicům, jako jsou například děti.  

Co se týče vlastnictví a smluv, předpokládá návrh, 

že některé smlouvy by se nemusely uzavírat pí-

semně. Zákoník rovněž zakazuje po vzoru občan-

ského kodexu Německa, Nizozemí, Rakouska nebo 

československé právní úpravy z roku 1937 lichvu.  

Zákon nově zavádí princip, že stavba je součástí 

pozemku. Jednotný vlastnický režim stavby a 

pozemku bude platit pro ty případy, kdy je vlastník 

pozemku současně vlastníkem stavby, a pro no-

vostavby. „V případech, kdy vlastnické právo k 

pozemku a ke stavbě náleží různým osobám, 

odkládá se právní spojení pozemku a stavby v 

jednu nemovitou věc až do doby, kdy se vlastnic-

tví pozemku a stavby spojí v rukou jediného vlast-

níka. Návrh pro toto sjednocení nestanoví žádnou 

lhůtu, do které musí proběhnout, ale navrhuje 

složit vlastníkovi pozemku zákonné předkupní 

právo ke stavbě a vlastníku stavby zákonné před-

kupní právo k pozemku.  

Spory mezi ministerstvy, které dosud nejsou vyře-

šené, se týkají například změny pojetí zvířete jako 

věci. Zákoník zvíře vymezuje nově takto: „Živé 

zvíře není věc. Na zvíře lze přiměřeně použít usta-

novení o věcech jen, neodporuje-li to jeho povaze 

živého tvora a ustanovením vydaných k jeho 

ochraně.“ Zákon taktéž nově bere pod ochranu i 

vzájemný vztah a citovou vazbu zvířete a jeho 

pána. Ministerstvo pro místní rozvoj však požadu-

je, aby zvíře bylo nadále chápáno zcela jako věc.  

 

Novela z. o veřejných zakázkách - EU 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT

=833&CT1=0 

Stav projednávání: Organizační výbor projednání 

návrhu zákona doporučil 13. 5. 2009 

Hlavní principy navržené novely zákona a důvody 

její nezbytnosti 

Jak bylo naznačeno, zákon o veřejných zakázkách 

se uplatňuje již přes dva roky. S ohledem na tuto 

aplikační praxi lze vyhodnotit nedostatky, které 

komplikují praktické využití zákona. Návrh novely 

zcela reflektuje nutnost dílčích změn zákona, 

nicméně zásadním způsobem nemění ani hmotně-

právní a ani procesní stránku zákona. 

Z hlediska obsahového (věcného) představují 

navržené změny poměrně různorodou směs, přes-

to lze sumarizovat hlavní okruhy (témata) navrho-

vaných změn: 

zvýšení transparentnosti zadávacích řízení (posíle-

ní dohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutě-

že, povinnost číst hodnoty nabídkové ceny při 

otevírání obálek); 

zjednodušení postupu; 

zjednodušení a zpřesnění ustanovení upravujících 

prokazování kvalifikace; 

zmenšení formalistického přístupu zákona o veřej-

ných zakázkách (odstranění povinnosti podepisovat 

nabídku na dvou místech, důraz na skutečnou 

ekonomickou výhodnost použitých hodnotících 

kritérií); 

podrobnější a zpřesněná úprava specifických insti-

tutů (rámcové smlouvy, opční právo a na základě 

připomínkového řízení i soutěž o návrh); 

další dílčí úpravy vedoucí ke zpřesnění či zjedno-

dušení zákona o veřejných zakázkách. 

Velmi důležitou změnou je transpozice směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze 

dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice 

Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvý-

šení účinnosti přezkumného řízení při zadávání 

veřejných zakázek. Na základě této směrnice, jejíž 

transpozice musí být ukončena do prosince 2009, 

bude posílena pravomoc Úřadu na ochranu hos-

podářské soutěže zejména možností vyslovit neú-

činnost smlouvy, která byla uzavřena v hrubém 

rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. 

Prostřednictvím zadáváním veřejných zakázek 

proudí do systému značná část finančních pro-

středků. Jedná se o velmi sledovanou oblast ve 

všech státech EU. Nová právní úprava je zaměře-

na na zabezpečení volné a svobodné soutěže mezi 

dodavateli zakázek a též přispívá k provedení 

výběru nejvhodnější nabídky průhledným způso-

bem bez diskriminace uchazečů. Konečným cílem 

je úspora veřejných prostředků. 

Při přípravě novely zákona o veřejných zakázkách 

byly zohledněny následující právní předpisy práva 

ES, které upravují oblast veřejných zakázek. 
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Novela z. o vlastnictví bytů – RJ 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT

=819&CT1=0 

Jednou z novel zákona o vlastnictví bytů (zákon 

č.103/2000 Sb.) bylo přechodným ustanovením 

určeno, že nebyla-li uzavřena smlouva o převodu 

bytu podle § 23 odst.2 zákona o vlastnictví bytů 

do dne účinnosti cit. zákona tj. do 1. 7. 2000, lze 

právo na uzavření smlouvy uplatnil do deseti let 

ode dne účinnosti tohoto zákona, tedy do 1.7. 

2010. Důvodem byla právní jistota členů družstev 

– zájemců o převod bytu do jejich vlastnictví, že 

jejich právo nemůže být promlčeno v obecné 

tříleté promlčecí době (§ 101 obč. zákoníku). 

Vzhledem k tomu, že proces převádění bytů a 

nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev 

do vlastnictví jeho členů nadále probíhá, navrhuje 

se, aby lhůta pro uplatnění práva na uzavření 

předmětné smlouvy skončila nejpozději do 

31.12.2040.  

 

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

=810&CT1=0 

Stav projednávání: Předseda sněmovny projed-

nání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2009, při-

čemž dne 18.5.2009 bylo vládou vyjádřeno ne-

souhlasné stanovisko. 

Hlavní myšlenkou úprav shora uvedených zákonů 

je posílení ochrany spotřebitele před nekalými 

obchodními praktikami a dalšími negativními jevy 

spojenými s poskytováním spotřebitelských úvěrů. 

Návrh zákona bude mít dopad zejména na neban-

kovní obchodní společnosti zabývající se poskyto-

váním hotovostních půjček. Posílení ochrany spo-

třebitele by podle tohoto návrhu mělo být dosaže-

no stanovením maximální roční výše ceny poskyt-

nutého úvěru, která nesmí překročit sedminásobek 

lombardní sazby stanovené ČNB. Návrh zákona 

také počítá s přísnějšími sankcemi pro ty, kdo toto 

ustanovení nedodrží a budou poskytovat lichvář-

ské úvěry, dojde tak ke změně zákona č. 

140/1961 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů § 253 lichvy. 

 

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

=805&CT1=0 

Stav projednávání: Návrh zákona rozeslán po-

slancům jako tisk 805/0 dne 17. 4. 2009. 

Právní úprava nájmu bytu je provedena ustanove-

ními § 685 až 719 občanského zákoníku. Obecná 

úprava nájemní smlouvy je provedena ustanove-

ními § 663 až 684 zákona. Dílčí novelou občan-

ského zákoníku (účinnou od března 2006) - záko-

nem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 

nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpi-

sů, byly v části druhé tohoto právního předpisu 

upraveny významným způsobem i některé institu-

ty, které se vztahují k nájmu bytu, včetně zániku 

nájmu bytu. Ode dne účinnosti uvedené novely je 

především možné dát ze strany pronajímatele 

výpověď z bytu i bez přivolení soudu, pokud jsou 

naplněny zákonem stanovené podmínky.  

 

Novela z. o exekutorech a exekuční čin-
nosti 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=80

Stav projednávání: 1. Čtení proběhlo 5. 5. 2009 

na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán 

k projednání výborům  

4 

Potřeba novely je objektivně nezbytná vzhledem 

k  stavu exekuční agendy, kdy soudy musí vyko-

návat obecnou administrativu, místo aby měly čas 

se věnovat věcem, kde je mezi účastníky řízení 

spor nebo které jsou věcně obtížné. Novela není 

koncipována pro soudní exekutory, neboť jim 

ukládá nové povinnosti a omezení. 

Ta by se měla týkat především legislativní úpravy 

odpovědnosti exekutorů v řízeních, první část 

novely zavádějící větší kontroly exekutorů a komo-

ry. 

Základním cílem novely je zkvalitnit činnosti v 

rámci exekučního řízení, převést na exekutory 

nerozhodovací administrativu, kterou jsou zatíženy 

soudy, zjednodušit nařizování exekucí a tak při-

spět k větší ochraně věřitelů před neplatiči. Změny 

by zároveň měly přispět ke zrychlení exekučních 

řízení a zjednodušení postupu soudu. 

Hlavní myšlenkou je, že exekutor bude vyřizovat 

pouze nesporné věci, tedy takové, v nichž mezi 

účastníky ohledně dané otázky panuje shoda. V 

opačném případě bezodkladně předloží věc k 
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rozhodnutí soudu. Nikdo tedy nebude zkrácen na 

svých právech. 

 

Novela z. o dani z přidané hodnoty 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT

=801&CT1=0 

Stav projednávání: Organizační výbor projednání 

návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 

Novela se zabývá použitím snížené sazby na opra-

vy a renovace objektů pro bydlení, které je časově 

omezeno do 31.12.2010 Rozhodnutím Rady ze 

dne 7. listopadu 2006 (2006/774/ES) a použití 

snížené sazby na dodání tepla (bez časového 

omezení) Rozhodnutím Rady ze dne 14. února 

2006 (2006/18/ES). 

 

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

788&CT1=0 

Stav projednávání: Organizační výbor projednání 

návrhu zákona doporučil 29. 4. 2009 

V § 192 odst. 1 ZákPr: se věta druhá nahrazuje 

větou “Tato náhrada mzdy nebo platu se poskytu-

je za kalendářní dny, a to od prvního kalendářního 

dne dočasné pracovní neschopnosti, pokud 

v těchto dnech splňuje zaměstnanec podmínky na 

výplatu nemocenského podle předpisů o nemo-

cenském pojištění a pokud pracovní poměr trvá, 

ne však déle, než do dne vyčerpání podpůrčí doby 

určené pro výplatu nemocenského. Navrhuje se 

přechod z proplácení náhrady mzdy, platu či od-

měny doposud pouze redukovaně za pracovní dny 

či placené svátky na všechny kalendářní dny.  

Na základě toho, že se navrhuje, aby náhrada 

příjmů byla vyplácena za více dnů, je navrženo 

snížení procenta nároku z vyměřovacího základu 

ze 60 % na 40 %. A to jednotně za všechny dny. 

Dále se tímto návrhem ruší karenční třídenní lhůta 

- tři dny bez náhrady příjmů v případu dočasné 

pracovní neschopnosti. Ruší se i snížení náhrady 

mzdy za prvé tři dny karantény. 

Vzhledem k tomu, že další snížení procenta odvo-

du na nemocenské pojištění pro zaměstnavatele 

klesne na 1,4 % až od 1. ledna 2010 a pro nové 

výpočty bude potřeba částečně upravit účetní 

programy, navrhuje se tato změna – účinnost 

dnem 1. ledna 2010. 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

dnavane_tisky.php 

od 31.3. do 31.5. 2009 do 7. schůze 

 
 
Novela z. o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti - RJ 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT

=799&CT1=0 

Stav projednávání: Zákon Senátem schválen 

28. 5. 2009. 

Novela exekučního řádu, dá státu do rukou více 

možností, jak postihnout exekutorskou komoru. 

Novela například opravňuje ministerstvo spravedl-

nosti pozastavit výkon rozhodnutí komory, která 

budou podle jeho názoru v rozporu s právními 

předpisy. Umožňuje také státu uvalit na exekutor-

skou komoru nucenou správu. Sněmovna schválila 

novelu ve zrychleném řízení bez připomínek již 

koncem dubna. Nyní ji dostane k podpisu prezi-

dent. Senátní ústavněprávní výbor doporučoval 

vrátit novelu sněmovně a posunout účinnost na 

počátek příštího roku. Jeho návrh ale nebyl schvá-

len. 

Novela také zavádí pravomoc ministerstva jmeno-

vat i odvolávat exekutory 

Novela také zavádí možnost uložit komoře pokutu 

až deset milionů korun. Součástí novely je také 

posílení dohledu nad činností exekutorů. Nově ho 

již nemá vykonávat pouze ministerstvo spravedl-

nosti, ale také předsedové soudů.  

 

Prezident: 
Kontrola na  

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

do dne 31.3.2009 
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Přehled připravovaných právních předpisů 
 
PSP Název návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezi-

dent 
851/0 Novela z. o správě daní a poplatků 20.5.           

850/0 Novela z. o ochraně hospodářské sou-
těže 

20.5.           

838/0 Novela z. o bankách - RJ 12.5. OR         

837/0 Vl. n. z. o mezinárodním právu sou-
kromém - EU 

7.5.           

836/0 Vl.n.z. o obchodních korporacích - EU 7.5.           

835/0 Vl.n.z. občanský zákoník 7.5.           

833/0 Novela z. o veřejných zakázkách - EU 12.5. Výb         

819/0 Novela z. o vlastnictví bytů - RJ 30.4.           

810/0 Novela trestního zákona 17.4.           

805/0 Novela občanského zákoníku 17.4. Výb         

804/0 Novela z. o exekutorech a exekuční 
činnosti 

17.4. 5.5. OR       

801/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty 15.4. Výb         

799/0 Novela z. o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti - RJ 

16.4. 29.4. - - 15.5.   

788/0 Novela zákoníku práce 1.4. Výb         

777/0 Novela insolvenčního zákona 24.3. Výb         

770/0 Novela z. o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční z.) 

10.3. 3.4. 12.5. 15.5. 22.5.   

768/0 Novela z. o daních z příjmů  9.3. 3.4. 12.5. 15.5. 22.5.   

764/0 Novela z. o zaměstanosti 5.3. VZ - - - - 

760/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv 
k nemovitostem  

4.3. Výb         

748/0 Novela trestního zákoníku 18.2. 29.4. OR       

744/0 Novela z. spotřebních daních- EU 24.3. 25.3. OR       

741/0 Novela z. o investičních pobídkách 17.2. VZ         

738/0 Návrh zákona o vlastnictví letiště Pra-
ha - Ruzyně - RJ 

16.2. 31.3. OR       

727/0 Novela z. o hospodaření energií 5.2. Výb         
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717/0 Novela zákona o odpadech - EU - RJ 23.1. 17.2. 30.4.       

715/0 Vl. n. z. o volném pohybu služeb - EU 23.1. 6.2. 28.4. 13.5. 22.5.   

705/0 Novela z. o podnikání na kapitálovém 
trhu - EU 

19.1. 25.3. 1.4. 13.5.     

693/0 Novela z. o cenách - EU 8.1. 25.3. OR       

691/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojiš-
tění 

23.12. VZ   - - - 

689/0 Vládní návrh zákona o specifických 
zdravotních službách 

23.12. VZ - - - - 

688/0 Vládní návrh zákona o zdravotních 
službách 

23.12. VZ - - - - 

686/0 Vl.n.z. daňový řád - související 18.12. 29.4. OR       

685/0 Vládní návrh zákona daňový řád 18.12. 29.4. OR       

662/0 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR 12.11. 26.3. OR       

655/0 Novela devizového zákona - EU 12.11. 25.3. OR       

611/0 Novela z. občanský zákoník 22.9. 18.3. OR       

604/0 Novela z. o nakládání s bezpečnostním 
materiálem 

11.9. 23.10. 6.2. 26.3. 7.5. 15.5. 

591/0 Novela z. o ochraně hospodářské sou-
těže - EU 

17.9. 23.10. 6.2. 26.3. 7.5. 15.5. 

574/0 Novela z. o trestním řízení soudním 
(trestní řád) 

22.8. 9.12. 5.5.       

572/0 Vl. n. z. o pojišťovnictví - související - 
EU 

20.8. 25.3. OR       

571/0 Vl. n. z. o pojišťovnictví - EU 20.8. 25.3. OR       

566/0 Novela energetického zákona - EU 15.8. 23.9. 25.3. 27.3. 7.5. 15.5. 

560/0 Novela z. o advokacii - EU 15.8. 12.2. 5.5. 13.5. 22.5.   

559/0 Novela občanského soudního řádu 15.8. 12.2. 5.5. 13.5. 22.5.   

498/0 Novela obchodního zákoníku - EU 29.4. 12.2. 5.5. 13.5. 22.5.   

413/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ 1.2. Výb         

387/0 Novela z. o správě daní a poplatků 2.1. 11.3. 6.6. VR 
28.4. 

    

297/0 Novela z. o soudech, soudcích, přísedí-
cích 

18.9. Výb 28.4.       

266/0 Novela z. o vlastnictví bytů 1.8. 1.2. OR       

253/0 Vl.n.z. o rovném zacházení a ochraně 
před diskriminací - EU 

19.7. 26.9. 14.3. 19.3. 24.4. VR 
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156/0 Novela devizového zákona - EU 1.3. 14.3. OR       

Pozn.: VR- vráceno PS; OR- obecná rozprava; Výb- Výbor. Datum v šedém poli znamená den doru-
čení, datum v polích ostatních barev znamená datum schválení zákona. 

Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č.30-45; od 31.3. do 31.5. 2009 

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

zakonu.aspx  

 
 
 
 
 

 

číslo přepi-
su/nálezu 

Zkrácený název 
Datum 
přijetí 

Datum 
nabytí 

účinnos-
ti 

Částka Zkrácený název 

151 / 2009 
Nález Ústavního soudu ve 

věci návrhu na zrušení § 6 

odst. 2 písm. a)ŽivZ 

26.5.2009 26.5.2009 Částka 45

Nález Ústavního soudu ze 

dne 7. dubna 2009 ve věci 

návrhu na zrušení § 6 odst. 2 

písm. a) zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podni-

kání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

152/2009 
Sdělení Energetického regu-

lačního úřadu o vydání ceno-

vého rozhodnutí 

26.5.2009 26.5.2009 Částka 45

Sdělení Energetického regu-

lačního úřadu o vydání ceno-

vého rozhodnutí 

140 / 2009 

Vyhláška o způsobu regulace 

cen v energetických odvět-

vích a postupech pro regulaci 

cen 

25.5.2009 25.5.2009 Částka 42

Vyhláška o způsobu regulace 

cen v energetických odvět-

vích a postupech pro regulaci 

cen 

111 / 2009 Zákon o základních registrech 27.4.2009 1.1.2010 Částka 33 Zákon o základních registrech

93 / 2009 Zákon o auditorech 14.4.2009 14.4.2009 Částka 30

Zákon o auditorech a o změ-

ně některých zákonů (zákon 

o auditorech) 



   
Strana 9 LEGAL UPDATE ČERVEN 2009 

 

Novela zákona o základních registrech  
částka 33, č. 111/2009 Sb; účinnost: od 1. 1. 20010 
Úřady veřejné správy budou moci od července 

příštího roku čerpat potřebné údaje ze čtyř základ-

ních informačních registrů. Jsou jimi registr obyva-

tel, registr osob (firem a úřadů), registr územní 

identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a 

povinností úřadů, firem i občanů.  

Novela zákona o auditorech 
částka 30, č. 93/2009 Sb; účinnost: od 14. 4. 2009 
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. 

 

 
ERÚ, ÚOHS, ČTÚ 

http://www.eru.cz/dias-

browse_articles.php?parentId=224 

http://www.compet.cz/informacni-

centrum/tiskove-zpravy 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html 

zkontrolováno od 31.3. do 31.5.2009 

 
Oznámení o pojmu spojujících se soutěži-
telů 
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Se

kce_HS/Guidelines/Oznameni_o_pojmu_spojujicic

h_se_soutezitelu.pdf 

1.4. 2009 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokračuje 

ve svém programu transparentnosti 

a předvídatelnosti rozhodovací činnosti v oblasti 

spojování soutěžitelů a po veřejné konzultaci 

s odbornou veřejností vydal finální text Oznámení 

o pojmu spojujících se soutěžitelů. Cílem tohoto 

Oznámení je popsat, jakým způsobem je v aplikační 

činnosti Úřadu vykládán pojem spojujících se soutě-

žitelů ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže. 

 

Opatření umožňující u některých druhů 
veřejné podpory zjednodušený postup 
http://www.compet.cz/verejna-podpora/aktuality-

z-verejne-podpory/evropska-komise-schvalila-

opatreni-umoznujici-u-nekterych-druhu-verejne-

podpory-zjednod/ 

11.5.2009 

Evropská komise schválila dokument Sdělení Komise 

o zjednodušeném postupu ohledně některých druhů 

státních podpor, pro zjednodušený postup jsou 

vhodné především některé podpory pro malé 

a střední podniky, podpory životního prostředí, 

podpory inovací a podpory na záchranu 

a restrukturalizaci. Cílem schváleného opatření je 

prohloubení spolupráce a komunikace mezi člen-

ským státem a Evropskou komisí před oznámením 

podpory. Text Sdělení je v současné době dostupný 

na stránkách Evropské komise pouze v anglickém, 

francouzském a německém jazyce, a sice zde:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislatio

n/notice_simplified_procedure_en.pdf 

 
 
 

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 
 

Schválené ve 3. čtení 
SNRS 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/pre

hlad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 31.5.2009 

 

Zákon o cenných papírech 
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č.566/2001 Z. z. 

o cenných papírech  

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zak

on&MasterID=2790 

tisk č. 1052 (původní č. tisku: 969)  

Datum doručení: 30. 3. 2009, datum schválení: 15.4.2009  

 

Zákon byl prezidentem vrácen Národní radě SR 

k opětovnému projednání, podrobnosti k zákonu 

viz. LegalUpdate_09_03_31.  
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Doručené SNRS 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/pre

hlad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 31.5.2009 

 

Návrh poslanců  na vydání zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon č. 656/2004 Z. z. o 
energetice  
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakon
y/zakon&MasterID=2786 
tisk č. 1044  
datum doručení: 30. 3. 2009  
V rámci zajištění elektroenergetické bezpečnosti 

návrh zákona upravuje řešení problémů, které exis-

tují při budování energetických sítí, a rozšiřuje roz-

sah oprávnění, upravených v platném znění zákona.  

Návrh dále jasně definuje jednodušší postup při 

povolování staveb vedení a zařízení elektroenerge-

tické přenosové a distribuční soustavy na cizích 

pozemcích mimo zastavěné území obce, 

v nevyhnutelné míře a za jednorázovou náhradu. 

Základem pro určení výše náhrady bude znalecký 

posudek. 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 223/2001 Z. z. o odpa-
dech  
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zak

on&MasterID=2775 

tisk č. 1022 

datum doručení: 30. 3. 2009  

Potřeba nové úpravy vychází z nutnosti transpozice 

Směrnic EP a Rady 2006/66/ES a 2008/103/ES o 

bateriích a akumulátorech, kterými se rozšiřuje se 

působnost na všechny druhy baterií 

a akumulátorů, přibývající povinnosti pro výrobce, 

dovozce, distributory i zpracovatele baterií 

a akumulátorů a jejich uvádění na trh. 
Předložená novela zákona upravuje výlučně proble-

matiku týkající se nakládání s opotřebovanými bate-

riemi a akumulátory a nakládání s elektroodpadem. 

Zaměřuje se na ustanovení povinností výrobců elek-

trozařízení, kteří je prodávají prostřednictvím elek-

tronické a dálkové komunikace (internetový a kata-

logový prodej), dále na podrobnější vymezení a 

postavení kolektivních systémů v oblasti nakládání 

s elektroodpadem i na znovudefinování základních 

pojmů. 
 

Přijaté právní předpisy 
SR 

Kontrola částek Zbierky zákonov 

do 31.5.2009 

na 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID

=42&NewsID=936 

 
Vyhlášky NBÚ týkající se elektronického 
podpisu 
částka: 50, č. 131-136/2009 Z.z. 

účinnost: od 8.4.2009 

 

Vyhláška č. 131/2009 Z. z. o certifikátech 
a kvalifikovaných certifikátech  
upravuje formát a obsah certifikátů, podrobnosti o 

jejich správě a možnosti rušení. 

 
Vyhláška č. 132/2009 Z. z. o podmínkách 
poskytování akreditovaných certifikač-
ních služeb a o požadavcích na audit, 
rozsah auditu a kvalifikaci auditorů u 

pravuje podrobnosti těchto podmínek a požadavků.  

 
Vyhláška č. 134/2009 Z. z. o produktech 
elektronického podpisu  
upravuje podrobnosti o požadavcích bezpečného 

zařízení při vyhotovování časového razítka a produk-

tů pro elektronický podpis. 

 
Vyhláška č. 135/2009 Z. z. o vyhotovení 
a ověřování elektronického podpisu a 
časového razítka  
upravuje formát a způsob vyhotovení zaručeného 

elektronického podpisu. 

 
Vyhláška č. 136/2009 Z. z. o způsobu a 
postupu používání elektronického podpi-
su v obchodním styku a administrativním 
styku  
upravuje podrobnosti o způsobu a postupu při pou-

žívání elektronického podpisu v těchto dvou oblas-

tech. 
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Regulace v SR 
http://www.sak.sk/blox/cms/sk/zone1/linky/sku

ska/lbtnFolderOpen 

 
Do 31.5. 2009  

 
 

Právní předpisy EU: 
Zkontrolováno v období 9.2.- 31.3.2009 

dle zveřejnění: 

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

 
Pozn.: žádné relevantní přijaté právní předpisy v 

uvedeném období 

 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od13.-25. týdne 2009 viz. Databáze 

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

 
Usnesení Nejvyššího soudu České repub-
liky sp.zn. 29 Cdo 4025/2008 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=48126&searchstr=29+Cdo+4025%2F2008 

Povinnosti podle § 186a obch. zák 

Za rozhodnutí, kterým má dojít k obejití povinností 

stanovených v ustanovení § 186a obch. zák. pro 

případ zrušení kótace účastnických cenných papírů, 

lze takové rozhodnutí považovat jen tehdy, bude-li 

bez velmi vážného důvodu pro takový postup roz-

hodnutím valné hromady nastolen stav, kdy akcie 

společnosti nebudou obchodovatelné na žádném z 

oficiálních trhů (např. za situace, kdy z rozhodnutí 

valné hromady o změně podoby akcií vyplyne, že 

akcie společnosti po změně podoby nesplňují pod-

mínky přijetí k obchodování na oficiálním trhu). Aby 

bylo možno učinit závěr o tom, zda došlo k obejití 

zákona, je nutno zkoumat, nastal-li v důsledku roz-

hodnutí valné hromady takový stav, že listinné akcie 

společnosti není možné kótovat na žádném z oficiál-

ních trhů. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České repub-
liky sp.zn. 33 Odo 469/2006 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=48027&searchstr=33+Odo+469%2F2006 

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta 

Ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty 

pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy a 

nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti, je v 

rozporu s ustanovením § 544 obč. zák., a je abso-

lutně neplatné podle § 39 obč. Zák. 

 
Usnesení Nejvyššího soudu České repub-
liky sp.zn. 29 Cdo 2548/2008 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=48519&searchstr=29+Cdo+2548%2F2008 

Opravné položky a společníci 

Odpadnou-li důvody, jež vedly k vytvoření oprav-

ných položek, a veřejná obchodní či komanditní 

společnost opravné položky sníží nebo zruší, je 

povinna společníku, jehož účast ve společnosti v 

mezidobí zanikla vystoupením a který ji uhradil 

ztrátu, vrátit částku odpovídající té výši jím uhraze-

né ztráty, jíž společnost vykázala právě v důsledku 

vytvoření opravných položek a jež by – nebýt 

opravných položek – jinak nevznikla. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České repub-
liky sp.zn. 25 Cdo 2809/2006 
 
Nesprávný postup, vedoucí k odpovědnosti státu 

Za nesprávný postup, vedoucí k odpovědnosti státu, 

je třeba považovat i nevydání či opožděné vydání 

rozhodnutí (mělo-li být, v souladu s konkrétnímu 

pravidly, správně vydáno či vydáno ve stanovené 

lhůtě). 

 
Usnesení Nejvyššího soudu České repub-
liky sp.zn. 20 Cdo 3564/2007 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=48581&searchstr=20+Cdo+3564%2F2007 

Exekutorský zápis 

S exekutorským zápisem, který neobsahuje někte-

rou z formálních náležitostí, nejenže nelze spojovat 

vlastnost přímé vykonatelnosti (oprávněná osoba 

přichází o výhodu vymoci na jeho podkladě splnění 

povinnosti bez předcházejícího nalézacího řízení), 

ale takový zápis není ani veřejnou listinou ve smyslu 

§ 79 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. 

 
Rozsudek Nejvyššího soudu České repub-
liky sp.zn. 22 Cdo 3969/2007 
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http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=47299&searchstr=22+Cdo+3969%2F2007 

Připojování pozemních komunikací 

V případě ve smyslu § 10 zákona o pozemních ko-

munikacích, upravujícího připojování pozemních 

komunikací na sousední nemovitosti zřízením sjezdů 

nebo nájezdů, je k rozhodování příslušný silniční 

správní úřad a nikoliv soud 

 
 

Judikatura Ústavního 
soudu 

zkontrolováno od 6. týdne do 13.týdne 

Databáze ÚS 

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

  

 
viz Sbírka zákonů 
 

Judikatura Nejvyššieho 
súdu:  

zkonrolováno ode dne 15.2.2009-31.3.2009 

http://jaspi.justice.gov.sk 

http://www.nssr.gov.sk 

 

žádná relevantní judikatura. AKR 

 
Judikatura ESD 

zkontrolováno od 31.3. do 31.5.2009 

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

 
Assitur Srl proti Camera di Sommercio 
http://eur-

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

X:62007J0538:CS:HTML 

Článek 29 první pododstavec směrnice Rady 
92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci 
postupů při zadávání veřejných zakázek na služby 
musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, 
aby členský stát stanovil vedle případů vyloučení, 
které obsahuje toto ustanovení, další případy vylou-
čení směřující k zaručení dodržování zásad rovného 
zacházení a transparentnosti za předpokladu, že 
taková opatření nejdou nad rámec toho, co je ne-
zbytné k dosažení tohoto cíle. 
Právo Společenství brání vnitrostátnímu ustanovení, 
které při sledování legitimních cílů rovného zachá-
zení s uchazeči a transparentnosti v rámci postupů 

při zadávání veřejných zakázek zavádí absolutní 
zákaz, aby se podniky, mezi kterými existuje ovlá-
dací vztah nebo jsou propojené, účastnily současně 
a jako soutěžitelé stejného nabídkového řízení, aniž 
by jim bylo umožněno prokázat, že tento vztah neo-
vlivnil jejich jednání v rámci tohoto nabídkového 
řízení. 

 
Apothekerkammer des Saarlandes proti Ministe-
rium für Justiz, Gesundheit und Soziales za 
přítomnosti DocMorris  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhl

ed%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=j

ur-

cdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&d

ocj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&

docsom=docsom&docinf=docinf&al 

Evropský soudní dvůr v květnu letošního roku sta-

novil jasná pravidla, kdo smí a kdo nesmí být vlast-

níkem lékáren provozovaných na území Evropské 

unie (včetně České republiky).  

V mnoha členských státech EU platí pravidlo, že 

lékárny mohou vlastnit pouze fyzické osoby, které 

absolvovaly studium farmacie - lékárníci, anebo 

provozní společnosti, jejichž společníky jsou výlučně 

lékárníci.  

Evropský soudní dvůr uvedl, že záleží zcela na člen-

ském státu, zda bude mít za to, že lékárny vlastně-

né osobou, která není lékárníkem, mohou na rozdíl 

od lékárny vlastněné lékárníkem představovat riziko 

pro veřejné zdraví, konkrétně pro spolehlivost a 

kvalitu maloobchodní distribuce léčiv, protože snaha 

o dosahování zisku v rámci takovéhoto provozování 

není zmírněna odborností příslušného lékárníka.  

Národní úprava omezující vstup na lékárenský trh 

osobám bez příslušné kvalifikace tedy dostala zele-

nou, a to včetně té české.  
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Právní časopisy  

 
Soudní rozhledy 

Kontrola č. 3/2009 

 
Může podat žalobu na zrušení věcného 
břemene i subjekt práva odpovídajícího 
věcnému břemeni? 
JUDr. Jiří Spáčil, Brno (předseda senátu Nejvyššího 

soudu) 

Autor polemizuje s názorem objevujícím se 

v literatuře i v rozsudku krajského soudu, že osobě, 

jíž svědčí právo z věcného břemene, nic nebrání 

v možnosti přestat právo kdykoli využívat, aniž by 

bylo nutné žádat o jeho zrušení nebo omezení soud. 

Proti takovému názoru je podle autora třeba namít-

nout, že věcné břemeno nemůže zaniknout na zá-

kladě jednostranného vzdání se práva, na rozdíl od 

obecného občanského zákoníku, který takový zánik 

závazku umožňoval. Podmínkou úspěchu žaloby na 

zrušení věcného břemene by měla být změna pomě-

rů, v důsledku níž došlo k hrubému nepoměru mezi 

věcným břemenem a výhodou oprávněného. Zákon 

přitom neříká, v čí neprospěch by změna měla být. 

Tento názor zároveň vychází i z nejnovější judikatu-

ry Nejvyššího soudu. 

Další část textu se věnuje otázce náhrady škody za 

takto zrušované věcné břemeno, při čemž je třeba 

vycházet z obecné zásady občanského zákoníku, že 

je nepřípustné, aby se někdo obohatil na úkor dru-

hého. Vzhledem k tomu, že se judikatura otázkou 

náhrady za věcné břemeno zrušené soudem na 

návrh oprávněného dosud nezabývala, nelze tyto 

autorovy domněnky považovat za definitivní. 

 

Právní úkon právnické osoby a nečitelný 
podpis jednajícího 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.5.2008, 

sp. zn. 32 Odo 940/2006 

§ 40 odst. 3 ObčZ 

Písemná forma právního úkonu předpokládá exis-

tenci dvou náležitostí, a to písemnosti a podpisu. 

Právně významný je pouze takový projev vůle jed-

najícího, který je vyjádřen v písemném textu, a tedy 

eventuální záměry v tomto textu nevyjádřené budou 

právně bezvýznamnými. Takovýto písemný projev 

musí být zároveň podepsán, tzn., stává se platným 

až po podpisu jednající osoby. Skutečnost, že ve 

smlouvě, pro kterou zákon vyžaduje písemnou for-

mu, nejsou uvedena jména osob, které ji za smluvní 

strany podepsaly, resp. jejich podpisy jsou nečitel-

né, není důvodem neplatnosti pro nedostatek pí-

semné formy. A posouzení, zda osoba jednající 

jménem právnické osoby byla k písemnému právní-

mu úkonu oprávněna, tudíž nebude otázkou dodr-

žení písemné formy úkonu, nýbrž posouzením, zda 

je příslušná právnická osoba takovým právním úko-

nem vázána.  

 


