
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

 

Tímto přinášíme souhrn aktuálních změn v oblasti 

legislativy nejen v České republice, nýbrž i na 

Slovensku v období od 31.5. – 11.8.2009.  

V části připravovaných právních předpisů si Vás 

blíže dovolujeme seznámit se zamýšlenými změna-

mi, které jsme dosud v našem Legal UpDatu nezmí-

nili a též s novelami, které se v legislativním procesu 

k úspěšnému závěru a jsou připraveny k podpisu 

prezidenta republiky. 

 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na:  

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

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

 

Vláda schválila Politiku územního rozvoje 

2008 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-

rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-

Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-

2008 

 

Vláda na svém dne 20.7. 2009 schválila novou 

podobu Politiky územního rozvoje 2008, kterou 

vytvořilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).  

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 854-888 

od 31.5. do 11.8. 2009 

 

Novela obchodního zákoníku - EU 

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

855&CT1=0 

Tisk: 855 

Stav projednávání: 2. čtení- obecná rozprava 

 

Navrhovaným zákonem má být do českého právního 

řádu transponována směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 2007/36/ES ze dne ze dne 11. 

července 2007 o výkonu některých práv akcionářů 

ve společnostech s kótovanými akciemi. 

Podstatou dalších změn jsou pravidla, jež podle 

Směrnice musí členské státy uplatňovat ve vztahu 

k akciovým společnostem, jejichž cenné papíry byly 

přijaty k obchodování na regulovaném trhu, na 

všechny akciové společnosti. Mimo jiné by se tak 

mělo zamezit nedůvodnému “rozbíhání” obecného 

akciového práva a práva kótovaných společností 

(kapitálového trhu). 

Navrhovaná úprava rovněž umožňuje akciovým 

společnostem svolávat valné hromady a schůze 

vlastníků pomocí elektronických prostředků, pokud 

si takový způsob odhlasují, resp. bude obsahem 

stanov. 

Zákon by měl rovněž upřesnit některé podmínky 

výkonu akcionářských práv, zrušit možnost emitenta 

pozastavit obchodování s jeho cennými papíry. To 

by mělo vést ke zvýšení ochrany vlastnických práv 

jejich majitelů, ale i ke zlepšení podmínek fungování 

trhu s těmito cennými papíry.  

Do návrhu zákona by měly být zapracovány též 

návrhy legislativně technické povahy zpřesňující 

úpravy zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách pře-

vzetí, které jednak reagují na interpretační nejas-

nosti, jednak upravují text zákona v souladu 

s dnešním porozuměním směrnici o nabídkách 

převzetí.  

 

 

Novela zákona o vyvlastnění – RJ 

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

878&CT1=0 

Tisk: 878 

Stav projednávání: organizační výbor PSP 

 

Současná právní úprava institutu vyvlastnění je 

obsažena v zákoně 184/2006 Sb. (zákon o vyvlast-
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nění). Samotný postup vyvlastnění se nyní člení do 

tří fází. Před samotným zahájením vyvlastňovacího 

řízení je vyvlastnitel povinen učinit takové kroky, 

které by mohly vést k nabytí příslušných práv k 

pozemku nebo stavbě dohodou či jiným způsobem 

než vyvlastněním (první fáze). Teprve v případě, že 

příslušná práva nelze uvedeným způsobem získat, 

může vyvlastnitel přistoupit k podání návrhu na 

vyvlastnění ve správním řízení (druhá fáze). Na fázi 

vyvlastňovacího řízení před správním orgánem pak 

může navázat fáze, ve které je k žalobě účastníka 

vyvlastňovacího řízení daná věc projednána soudem 

v občanském soudním řízení (třetí fáze). 

Úprava některých dílčích institutů v rámci vyvlastňo-

vacího řízení se jeví jako nedostatečná a nejasná, 

nový návrh se snaží o zaplnění legislativních mezer 

tak, aby výše uvedená tři řízení na sebe navazovala. 

Novela např. zavádí úpravu, která by umožnila 

vyvlastnit (respektive rozhodnutím zrušit) i nájemní 

právo samostatně a nezávisle na příslušném vlast-

nickém právu. (zrušení práva nájmu k pozemku 

nebo stavbě). 

§ 5 odst. 1 požaduje, aby vyvlastnitel před zaháje-

ním vyvlastňovacího řízení učinil vše pro to, aby 

vyvlastňovanému byl po dobu nejméně 6 měsíců 

znám účel vyvlastnění stanovený zvláštním záko-

nem, a doručil mu návrh na získání potřebných práv 

k pozemku nebo stavbě dohodou. Novela zavádí 

domněnku, že se sdělení o účelu a doručení návrhu 

dohody o vyvlastnění považuje za provedené, bylo-li 

sdělení a návrh dohody vyvlastnitelem zasláno 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 

adresu vyvlastňovaného v katastru nemovitostí nebo 

adresu výslovně sdělenou vyvlastňovaným. 

Současný zákon nijak neřeší situaci, kdy získání 

potřebných práv k pozemku nebo stavbě dohodou 

brání předkupní právo třetích osob nebo kdy jsou 

předmětné pozemky či stavby, jež mají být nabyty 

na základě dohody, zatíženy právy. Navrhuje se 

tedy, aby se při nabývání práv k pozemku nebo 

stavbě na základě dohody dle zákona o vyvlastnění 

neuplatnila zákonná předkupní práva.  

Zákon o vyvlastnění v ustanovení § 20 odst. 1 

stanoví, že příslušná náhrada se stanoví na základě 

znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastňovaného, nebo znaleckého posudku vyhoto-

veného na žádost vyvlastnitele, jestliže s tím vy-

vlastňovaný vyslovil souhlas. V praxi se přitom lze 

setkat s problémem, že posudek předložený ze 

strany vyvlastňovaného je zatížen vadami z hlediska 

metodiky oceňování, či trpí jinými zásadními nedo-

statky. Navržená úprava proto zavádí právo druhého 

účastníka vyvlastňovacího řízení sdělit vyvlastňova-

címu úřadu svůj nesouhlas s posudkem a vyvlastňo-

vací úřad v takovém případě stanoví náhradu s 

přihlédnutím ke znaleckému posudku vyhotovenému 

znalcem, kterého sám ustanoví. 

Navrhovaná právní úprava odstraňuje současný 

stav, kdy v případě podání odvolání pouze o výroku 

vyvlastňovacího úřadu o stanovení výše náhrad v 

souvislosti s vyvlastněním nemohou ostatní výroky 

rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu nabýt právní 

moci, a nemůže tak být ani přistoupeno k realizaci 

účelu vyvlastnění.  

 

Senát: 
Kontrola na  

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

navane_tisky.php 

od 31.5. do 11.8. 2009 do 9. schůze 

 

Prezident: 
Kontrola na  

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

http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-

zpravy/6206.shtml 

doručené prezidentovi  

do dne 11.8.2009 

 

Vl. n. o platebním styku 

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

860&CT1=0 

Tisk: 860 

Stav projednávání: dne 4.8. 2009 doručeno prezidentovi 

 

S účinností od 1.11.2009 má být dosavadní zákon o 

platebním styku (zákon č. 124/2002 Sb.) nahrazen 

novou normou, která provádí směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. 11. 2007 

o platebních službách na vnitřním trhu. Tento zákon 

bude mít dopad na širokou bankovní praxi, protože 

mj. zavádí řadu povinností ve vztahu k tzv. smlouvě 

o platebních službách, pod kterou spadají i smlouvy 

o běžném účtu. 

Kromě již nyní regulovaných subjektů s bankovní či 

devizovou licencí podrobí nový zákon určitým 

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/6206.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/6206.shtml
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0
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regulatorním a dohledovým požadavkům i další 

subjekty poskytující platební služby. Mezi ně patří 

například subjekty poskytující tzv. mobilní platby za 

služby poskytnuté jinou osobou než poskytovatelem 

platebních služeb (např. vstupenky do kina, jízdné v 

MHD).  

 Nový zákon zavede dvě kategorie doposud neregu-

lovaných poskytovatelů platebních služeb. První z 

nich jsou platební instituce oprávněné poskytovat 

platební služby na základě povolení ČNB. Pro 

udělení povolení bude muset platební instituce 

splňovat řadu regulatorních požadavků (kapitálová 

přiměřenost, ochrana peněžních prostředků urče-

ných pro platební transakce, informační povinnosti 

vůči ČNB). Harmonizace regulatorních a dohledo-

vých požadavků v rámci Evropského hospodářského 

prostoru umožní, že povolení činnosti platební 

instituce udělené v jednom státě bude uznáváno i v 

ostatních členských státech (tzv. jednotný pas). 

Poskytování služeb v hostitelském státě bude 

podléhat pouze oznamovací povinnosti vůči orgánu 

dohledu domovského státu. Tím by mělo dojít ke 

zvýšení konkurence na trhu s platebními službami. 

Subjekty, které nesplní požadavky kladené na 

platební instituce, budou moci poskytovat platební 

služby v omezeném rozsahu v rámci druhé kategorie 

doposud neregulovaných poskytovatelů platebních 

služeb. Půjde o tzv. poskytovatele platebních služeb 

malého rozsahu na základě registrace u ČNB, u 

kterých bude režim regulace a dohledu mírnější. 

Jejich oprávnění k činnosti však bude omezeno na 

domovský členský stát, nebude spojeno s tzv. 

jednotným pasem. 

V oblasti regulace soukromoprávních vztahů zákon 

stanoví jednotné standardy platebního styku a 

ochrany uživatelů platebních služeb. Zvláštní ochra-

na bude poskytována nejen spotřebitelům, nýbrž i 

drobným podnikatelům. Tato úprava se bude 

vztahovat na všechny poskytovatele platebních 

služeb.  

Nový zákon přinese podrobnou úpravu informačních 

povinností před a během trvání smlouvy o plateb-

ních službách, autorizace platebních transakcí, 

způsobu a lhůt pro provádění platebních transakcí a 

odpovědnosti poskytovatele platebních služeb. 

Různě budou upraveny povinnosti při poskytování 

platebních služeb na základě smlouvy o jednorázové 

platební transakci a na základě smlouvy rámcové. 

Mírnější režim bude stanoven pro drobné platby.  

Přestože pro banky a další již nyní regulované 

poskytovatele platebních služeb nebudou povinnosti 

stanovené novým zákonem úplnou novinkou a řadu 

z nich již dnes plní, některé, zejména informační, 

povinnosti mohou pravděpodobně do nabytí účin-

nosti zákona vyžadovat změnu provozních postupů 

a klientské dokumentace. 

 

 

Novela zákona o bankách 

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

838&CT1=0  

Tisk: 838 

Stav projednávání: dne 4.8.2009 doručeno prezidentovi 

 

Předkládaný návrh je preventivní reakcí na vývoj na 

finančních trzích v souvislosti s celosvětovou finanč-

ní krizí. Ústředním motivem navrhovaných úprav je 

vytvoření či doplnění právního 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 důvěryhod-

nosti bankovního systému rychle, transparentně a 

pokud možno s minimálními náklady řešit. Společ-

ným znakem předkládaných úprav je legislativní 

podpora realizace kroků směřujících k navýšení 

kapitálu banky v problémech nebo převodu jejího 

podniku, popř. pasiv, na zdravou instituci. Využití 

veřejných prostředků při těchto krocích není vylou-

čeno (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, předsta-

vuje 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, novela obsahuje 

změnu výčtu možných opatření k nápravě 

z taxativního na demonstrativní (neuzavřený), 

včetně výslovného zmínění nápravných opatření 

směřujících k zajištění likvidity banky, odchylky od 

úpravy zvyšování základního kapitálu v obchodním 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=838&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=838&CT1=0
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zákoníku pro případ, že účelem zvýšení je splnění 

regulatorních kapitálových požadavků, směrem 

k vyšší rychlosti celého  procesu.  

 

 

Novela trestního zákoníku 

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

748&CT1=0 

Tisk: 748 

Stav projednávání: dne 7.8. doručeno prezidentovi 

 

Novela přináší zvýšení věku trestní odpovědnosti 

opět na 15 let v dosud účinnosti nenabytém zákoní-

ku. V souvislosti s tímto došlo k posunutí věkové 

hranice u trestných činů, kde je mládež objektem 

trestné činnosti pachatele, resp. kde to, že je útok 

zaměřen na mládež, je součástí kvalifikované 

skutkové podstaty trestného činu. (tj. trestné činy 

proti životu, zdraví, důstojnosti, atd.)  

 

 

Vl. n. z. o pojišťovnictví 

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

571&CT1=0 

Tisk: 571 

Stav projednávání: dne 4.8. doručeno prezidentovi 

 

Vládní návrh zákona novelizuje z.č. 363/1999 Sb., o 

soukromém pojišťovnictví. Návrh transponuje akty 

komunitárního práva s vazbou na soukromé pojiště-

ní, např. směrnice o zajištění. Do členění zákona se 

promítá příprava komunitárního práva na zásadní 

změny soukromého pojišťování v rámci tzv. projektu 

„Solvency II“ tak, aby mohly být do zákona promít-

nuty přehledně a srozumitelně.  

Novela zejména zpřísňuje požadavky na výkon 

dohledu v pojišťovnictví v souladu s ochranou zájmů 

spotřebitelů. Navíc připravovaná novela zpřísňuje 

kapitálové požadavky na tvorbu technických rezerv. 

 

 

Přehled připravovaných 
právních předpisů 

  

PSP Název návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezi-

dent 

878/0 Novela zákona 

o vyvlastnění - RJ  

30.6.           

861/0 Vl.n.z. o platebním styku - 

související - EU - RJ  

29.5. 12.6. - - - 7.7. 

860/0 Vl.n.z. o platebním styku - 

EU - RJ  

29.5. 12.6. - - - 7.7. 

855/0 Novela obchodního záko-

níku - EU  

27.5. 10.6. OR       

851/0 Novela z. o správě daní 

a poplatků  

20.5. Výb         

850/0 Novela z. o ochraně hos-

podářské soutěže  

20.5. Výb         

838/0 Novela z. o bankách - RJ  12.5. 10.6. - - 22.7. 4.8. 

837/0 Vl. n. z. o mezinárodním 

právu soukromém - EU  

22.5. Výb         

836/0 Vl.n.z. o obchodních kor-

poracích - EU  

22.5. Výb         

835/0 Vl.n.z. občanský zákoník  22.5. Výb         

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=748&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=748&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=571&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=878
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=878&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=878&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=861
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=861&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=861&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=860
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=855
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=855&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=855&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=851
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=851&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=851&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=850
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=850&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=850&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=838
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=838&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=837
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=837&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=837&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=836
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=836&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=836&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=835
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=835&CT1=0
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833/0 Novela z. o veřejných za-

kázkách - EU  

12.5. Výb         

819/0 Novela z. o vlastnictví bytů 

- RJ  

4.5. OR         

810/0 Novela trestního zákona  21.4. Výb         

805/0 Novela občanského záko-

níku  

17.4. Výb         

801/0 Novela z. o dani z přidané 

hodnoty  

15.4. 12.6. OR       

788/0 Novela zákoníku práce  1.4. Výb         

777/0 Novela insolvenčního zá-

kona  

24.3. Výb         

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

760/0 Novela z. o zápisech vlast-

nických práv k nemovitos-

tem  

4.3. Výb         

748/0 Novela trestního zákoníku 18.2. 30.4. 12.6. 19.6. 7.7. 7.8.  

741/0 Novela z. o investičních 

pobídkách 

17.2. VZ - - - - 

738/0 Návrh zákona o vlastnictví 

letiště Praha - Ruzyně - RJ  

16.2. 31.3. 17.6.       

727/0 Novela z. o hospodaření 

energií  

5.2. Výb         

717/0 Novela zákona o odpadech 

- EU - RJ  

23.1. 17.2. 30.4. 12.6. 27.7. 4.8.  

693/0 Novela z. o cenách - EU  8.1. 25.3. 12.6.       

662/0 Novela z. o Pozemkovém 

fondu ČR  

12.11. 26.3. 17.6. 19.6. 23.7.  4.8. 

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. 12.6. 19.6. 22.7. 4.8.  

571/0 Vl. n. z. o pojišťovnictví - 

EU  

20.8. 25.3. 12.6. 19.6. 22.7.  4.8. 

413/0 Novela z. o daních z příjmů 

- RJ  

1.2. Výb         

297/0 Novela z. o soudech, soud-

cích, přísedících  

18.9. Výb         

266/0 Novela z. o vlastnictví bytů  1.8. 1.2. 9.6. 17.6. 

30.7. 

VR   

156/0 Novela devizového zákona 

- EU  

1.3. 14.3. OR       

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=833
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=833&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=833&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=819
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=819&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=819&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=810
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=810&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=805
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=805&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=805&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=801
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=801&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=801&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=788
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=788&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=777
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=777&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=777&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=738
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=738&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=738&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=727
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=727&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=727&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=717
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=717&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=717&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=693
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=693&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=662
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=662&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=662&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=574
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=574&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=572
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=572&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=572&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=571
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=571&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=413
http://www.wkcr.cz/Novela'%3Ehttp:/www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=413&CT1=0
http://www.wkcr.cz/Novela'%3Ehttp:/www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=413&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=297
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=297&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=297&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=266
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=266&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=156
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=156&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=156&CT1=0
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Pozn.: VR- vráceno PS; OR- obecná rozprava; Výb- Výbor. Datum v šedém poli znamená den doruče-

ní, datum v polích ostatních barev znamená datum schválení zákona. 

Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č.46-76; od 4.6. do 11.8. 2009 

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

 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže  

Ćástka 46, č. 115/2009 Sb; účinnost: od 1. 8. 2009 

 

Novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže, se 

do zákona touto novelou vrací úprava obecného 

zákazu narušení rovných podmínek soutěže zásahem 

orgánu státní správy či samosprávy.  

§ 20b upravuje nově jiné formy nedovoleného ome-

zování hospodářské soutěže: “Orgány státní správy 

při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy 

při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu 

státní správy a orgány zájmové samosprávy při pře-

neseném výkonu státní správy nesmí zjevnou podpo-

rou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným 

způsobem omezovat hospodářskou soutěž.” 

 

 

Energetický zákon 

Částka 46, č. 158/2009 Sb; účinnost: 5.7. 2009 

 

Novela energetického zákona například stanoví míru 

kontroly nad energetickým trhem, vytváří prostor pro 

dohodu mezi odběratelem a dodavatelem a určuje, 

co je a není nelegální odběr. Distribuční firmy budou 

mít také nově povinnost zajistit jednotlivé části elek-

troměru proti neoprávněné manipulaci. Navíc budou 

muset pravidelně kontrolovat správnost měření. 

Regulační výkazy podávané Energetickému regulač-

nímu úřadu (ERÚ) se budou týkat jen velkých firem. 

K žádosti o udělení licence na obchodování s elektři-

nou už také nebude nutné přikládat podnikatelský 

plán a udělení licence na obchod bude automatické. 

ERÚ se ukládá, aby spolupracoval i s občanskými 

sdruženími na ochranu práv spotřebitelů energií.  

Dále navrhovaná právní úprava navyšuje odpověd-

nost za jadernou škodu. Distributoři elektřiny bu-

dou také muset opatřit všechny nově vybudované 

rozvody vysokého napětí zařízením na ochranu 

ptactva. Provozovatelé rozvodných soustav budou 

v zastavěných částech obcí hradit výstavbu přípo-

jek nízkého napětí. 

 

 

Antidiskriminační zákon  

Částka 58, č. 198/2009 Sb; účinnost: od 1. 7. 2009 

 

Vyhlášený antidiskriminační zákon komplexně za-

pracovává příslušné předpisy Evropských společen-

ství a v návaznosti na Listinu základních práv a 

svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí 

právního řádu České republiky, blíže vymezuje 

právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace 

zejména ve věcech práva na zaměstnání a přístupu 

k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti, sociálního zabezpe-

čení, přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, pří-

stupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud 

jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytová-

ní, aj. 

Za diskriminaci se dle vyhlášeného antidiskriminač-

ního zákona považuje i obtěžování, sexuální obtě-

žování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a 

navádění k diskriminaci. Diskriminace je pak v 

úpravě antidiskriminačního zákona rozlišována ve 

formě diskriminace přímé (tj. jednání, včetně opo-

menutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází s jinou osobou ve srovna-

telné situaci) a diskriminace nepřímé (tj. jednání 

nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrál-

ního kritéria nebo praxe je jedna osoba znevýhod-

něna oproti ostatním osobám). 

Současně vyhlášený antidiskriminační zákon pro 

případ porušení zákazu diskriminace zavádí pro 

dotčené subjekty prostředky právní ochrany před 

diskriminací. V případě, dojde-li k porušení práv a 

povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení 

nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jedná-

ním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat 

toho, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly 

odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby 

mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Ve zvlášť 

závažných případech pak má ten, jehož práva byla 

takto porušena, právo na náhradu nemajetkové 

újmy v penězích. 

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


 

 

 

Strana 7 LEGAL UPDATE SRPEN 2009 

 

 

 

Exekuční řád 

Částka 56, č. 183/2009 Sb; účinnost: 26.6.2009 

 

Novela exekučního řádu, dá státu do rukou více 

možností, jak postihnout exekutorskou komoru. 

Novela například opravňuje ministerstvo spravedlnos-

ti pozastavit výkon rozhodnutí komory, která budou 

podle jeho názoru v rozporu s právními předpisy. 

Umožňuje také státu uvalit na exekutorskou komoru 

nucenou správu. Novela také zavádí pravomoc minis-

terstva jmenovat i odvolávat exekutory. Novela také 

zavádí možnost uložit komoře pokutu až deset milio-

nů korun. Součástí novely je také posílení dohledu 

nad činností exekutorů. Nově ho již nemá vykonávat 

pouze ministerstvo spravedlnosti, ale také předsedo-

vé soudů. 

 

 

Novela obchodního zákoníku 

Částka 65, č. 215/2009 Sb; účinnost: 20.7.2009 

 

Novela přináší do českého práva dvě změny. Předně 

dochází k transpozici novely Druhé směrnice, kdy 

transpoziční termín je stanoven na 15. 4. 2008, a 

současně dochází k revizi těch ustanovení obchodní-

ho zákoníku, která dlouhodobě činí aplikační potíže. 

Novela přináší změny v oblasti oceňování vkladů do 

společností (např. umožnit nevyhotovovat při zvyšo-

vání základního kapitálu znalecký posudek tehdy, 

byla-li hodnota nepeněžitého vkladu zjištěna jiným 

transparentním způsobem – trhem, z ověřeného 

účetnictví nebo jiným expertem- Nové znění § 59, 

resp. vložení § 59a až § 59c ObchZ). Dále se novela 

týká změny v nabývání vlastních akcií a finanční 

asistence u s.r.o., kdy novela opouští dosavadní 

zákaz poskytování finanční asistence u s.r.o.. Změna 

spočívá v tom, že společnost může poskytnout zálo-

hu, půjčku, úvěr nebo jiné peněžité plnění anebo 

poskytnout zajištění pro účely získání podílů v ní, 

jestliže finanční asistence je poskytnuta za podmínek 

obvyklých v obchodním styku, poskytnutí finanční 

asistence nepřivodí společnosti bezprostředně úpa-

dek, společnost nevykazuje neuhrazené ztráty, jed-

natel vypracuje písemnou zprávu, kde poskytnutí 

finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení 

výhod a rizik z toho pro společnost plynoucích, uvede 

podmínky, za jakých bude finanční asistence poskyt-

nuta a zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asisten-

ce v zájmu společnosti. Nově jsou zaváděny kumula-

tivně podmínky pro povolení finanční asistence u 

a.s..  

Novela také ruší nejasné ustavené § 178 odst. 13, 

které stanovoval neplatnost smluv při zvýhodňování 

akcionářů na úkor společnosti, nebo jiných akcioná-

řů.  

 

 

Insolvenční zákon 

Částka 65, č. 217/2009 Sb; účinnost: 20.7.2009 

 

Do § 82 vstupuje odstavec 2, podle kterého může 

insolvenční soud předběžným opatřením ustanovit 

předběžného správce. Neodporuje-li to společnému 

zájmu věřitelů, může insolvenční soud předběžným 

opatřením rovněž udělit souhlas se započtením 

vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době 

trvání moratoria, nebo udělit souhlas se započtením 

vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po 

okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorgani-

zace v insolvenčním rejstříku, anebo zakázat pro 

určité případy nebo na určitou dobu započtení 

vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.  

Rovněž se mění § 98, odstavec 1. Podle něho musí 

dlužník – právnická i fyzická osoba – podnikatel 

podat insolvenční návrh sám na sebe, pokud je v 

úpadku ve formě platební neschopnosti. Pokud se 

jedná o úpadek ve formě předlužení, pak tato po-

vinnost platí jen pro dlužníka - právnickou osobou v 

likvidaci. Pro předložení reorganizačního plánu 

insolvenčnímu soudu není nutné přijetí všemi sku-

pinami věřitelů, ale nově alespoň polovinou všech 

zajištěných věřitelů, počítanou podle výše jejich 

pohledávek, a alespoň polovinou všech nezajiště-

ných věřitelů, počítanou podle výše pohledávek (§ 

148 odst. 2).  

Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud 

vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po 

vyhlášení moratoria, jsou nově také pohledávky 

věřitelů z úvěrového financování. Pohledávkami 

postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou jsou všechny pracovněprávní pohledávky 

dlužníkových zaměstnanců (dříve to byly jen ty, 

které vznikly v posledních 3 letech před rozhodnu-

tím o úpadku nebo po něm).  
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Ocenění majetku se bude provádět cenou obvyklou 

(§ 219 odst. 5). Podle § 324 odst. 3 nebude od 

okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorgani-

zace v insolvenčním rejstříku přípustné započtení 

vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele. Zrov-

noprávňuje se postavení banky a spořitelních a 

úvěrních družstev, které také mohou spravovat 

vklady při zakládání společnosti. 

 

 

Novela občanského soudního řádu 

Částka 65, č. 218/2009 Sb; účinnost: 20.7.2009 

 

Novela se zabývá opatřeními proti domácímu násilí 

a jeho důsledkům. Novela si klade za cíl blíže speci-

fikovat jednotlivé instituty domácího násilí a od-

stranit interpretační potíže jednotlivých ustanovení 

o předběžném opatření, které vznikla v souvislosti 

s praktickým užíváním tohoto institutu.  

 

 

Novela z. o advokacii- EU 

Částka 66, č. 219/2009 Sb; účinnost: 1.9.2009 

 

Zákon o advokacii zavádí systém outsourcingu, kte-

rý umožňuje společnostem najímat si advokáty na 

jednotlivé druhy práce, které z nějakého důvodu 

nechtějí vykonávat samy. Novela zákona o advoka-

cii také umožňuje Čechům pracujícím v zahraničí v 

oboru advokacie podnikat v České republice, tj. 

prostřednictvím zahraniční společnosti. Viditelnou 

novinku, kterou zákon přináší, je to, že advokáti 

budou nosit taláry, stejně jako soudci nebo státní 

zástupci. Změny umožňují advokátům pracovat 

současně ve vědecké, pedagogické, literární, publi-

cistické nebo umělecké oblasti.  

 

 

Zákon o volném pohybu zboží 

Částka 66, č. 222/2009 Sb; účinnost: 28.12.2009 

 

Zákon o volném pohybu služeb přinese několik 

podstatných změn, které výrazně zjednoduší vstup 

do podnikání a poskytování tzv. přeshraničních slu-

žeb. Za průlomový lze považovat institut tichého 

souhlasu, díky kterému nerozhodne-li správní or-

gán ve stanovené lhůtě, bude se povolení považo-

vat za udělené. (např. do režimu žádosti o povolení 

provozování autoškol, energetických auditorů a in-

solvenčních správců). 

Zákon o volném pohybu služeb přinese změnu také 

v oblasti udělování povolení. Řada povolení se dnes 

uděluje na dobu určitou. Nově bude většina povo-

lení udělována na dobu neurčitou, respektive se 

bude automaticky obnovovat. Pozitivní změnu tak 

pocítí například agentury práce nebo autorizovaní 

inspektoři podle stavebního zákona. 

Českým malým a středním firmám otevře imple-

mentace směrnice o službách ve všech státech Ev-

ropské unie další možnosti pro rozvoj jejich podni-

kání. Patří k nim hlavně možnost získávat zakázky v 

zahraničí a dočasně anebo příležitostně podnikat na 

základě domácího podnikatelského oprávnění. Stej-

ně tak zahraniční podnikatelé budou moci získávat 

zakázky v ČR na základě svého podnikatelského 

oprávnění v rámci tzv. dočasného přeshraničního 

poskytování služeb. Z tohoto pravidla budou exis-

tovat na základě zákona o volném pohybu služeb 

výjimky jen tam, kde je bude výjimečný režim do-

statečně odůvodněn.  

 

 

Exekuční řád 

Částka ?, č. ?/2009 Sb; účinnost: ? 

 

Základním cílem novely tedy je zkvalitnit činnosti 

v rámci exekučního řízení, převést na exekutory 

nerozhodovací administrativu, kterou jsou zatíženy 

soudy, zjednodušit nařizování exekucí a tak přispět 

k větší ochraně věřitelů před neplatiči. 

Změny navrhované v právní úpravě exekučního ří-

zení by měly přispět zejména ke zrychlení postupu 

exekučního řízení a v důsledku toho i 

k efektivnějšímu a rychlejšímu vymáhání pohledá-

vek, aniž by došlo k porušení nebo ohrožení práv 

povinného. Právě tyto změny představují realizaci 

principu proporcionality, aniž by dlužník byl posti-

žen nepřiměřeným způsobem. Přiměřenost má za-

ručit, že zabavovaný majetek nebude mnohem vyš-

ší hodnoty než dlužná částka.  

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Číslo  

přepisu/ 
nálezu 

Zkrácený název 
Datum  

vyhlášení 

Datum na-

bytí účin-
nosti 

Částka Název 

155/2009 
Zákon o ochraně 
hospodářské sou-

těže 

4.6.2009 1.8.2009 
Částka 

46 

Zákon, kterým se mění zákon 
č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže a o změ-
ně některých zákonů 

158/2009 Energetický zákon 4.6.2009 

30 dnů 

po jeho 
vyhlášení 

Částka 

46 

Zákon, kterým se mění zákon 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvět-
vích a o změně některých zá-

konů 

164/2009 
Katastrální vy-
hláška 

12.6.2009 1.7.2009 
Částka 

49 

Vyhláška, kterou se mění vy-
hláška č. 26/2007 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 265/1992 

Sb., o zápisech vlastnických a 
jiných věcných práv k nemovi-

tostem, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 344/1992 

Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky 

183/2009 Exekuční řád 26.6.2009 26.6.2009 
Částka 

56 

Zákon, kterým se mění zákon 

č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnos-

ti 

193/2009 

Vyhláška o stano-
vení podrobností 

provádění autori-
zované konverze 

dokumentů 

26.6.2009 1.7.2009 
Částka 

57 

Vyhláška o stanovení podrob-

ností provádění autorizované 
konverze dokumentů 

194/2009 

Vyhláška o stano-
vení podrobností 

užívání a provozo-

vání informačního 
systému datových 

schránek 

26.6.2009 1.7.2009 
Částka 

57 

Vyhláška o stanovení podrob-

ností užívání a provozování 

informačního systému datových 
schránek 

198/2009 
Antidiskriminační 

zákon 
29.6.2009 

1.9. 
2009 

s  
vyjímkou 

Částka 

58 

Zákon o rovném zacházení a o 
právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně 
některých zákonů 

215/2009 
Novela obchodní-
ho zákoníku 

20.7.2009 20.7.2009 
Částka 

65 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

216/2009 

Zákon o daních z 

příjmů 
20.7.2009 20.7.2009 

Částka 

65 

Zákon, kterým se mění zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další záko-
ny 

217 / 2009 

217/2009 Insolvenční zákon 20.7.2009 20.7.2009 
Částka 

65 

Novela zákona o úpadku a způ-

sobech jeho řešení 
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218/2009 
Novela občanské-
ho soudního řádu  

20.7.2009 20.7.2009 
Částka 

65 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpi-

sů, a některé další zákony 

219/2009 
Novela z. o advo-

kacii - EU  

20.7.2009 1.9.2009 
Částka 

66 

Zákon, kterým se mění zákon č. 
85/1996 Sb., o advokacii, ve 

znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony 

222/2009 
Zákon o volném 
pohybu zboží 

20. 7.2009 
28.12.200

9 
Částka 

66 
Zákon o volném pohybu služeb 

230/2009 
Novela z. o podni-
kání na kapitálo-

vém trhu - EU  

30.7.2009 1.8.2009 
Částka 

70 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění poz-

dějších předpisů, a další souvise-
jící zákony 

231 / 2009 

??? Daňový řád  

Podepsáno 

prezidentem 
11.8.2009 

??? ??? Daňový řád 

??? Exekuční řád 

Podepsáno 

preziden-

tem 
11.8.2009 

??? ??? 

Zákon, kterým se mění zá-

kon č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exe-
kuční činnosti 

??? 

Novela zákona o 

správě daní a po-
platků 

Podepsáno 
preziden-

tem 

11.8.2009 

??? ??? 

Zákon, kterým se mění zá-
kon č. 337/1992 Sb., o sprá-

vě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů 

??? 
Zákon o spotřeb-

ních daních 

Podepsáno 
preziden-

tem 
11.8.2009 

??? ??? 

Zákon, kterým se mění zá-

kon č. 353/2003 Sb., o spo-

třebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

 

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 1.6. do 10.7.2009 

 

Vyhláška ke spojování soutěžitelů 

Zdroj: tisková zpráva ÚOHS ze dne 3.8.2009 

Dosud nepublikována ve Sb. zákonů 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/nova-

vyhlaska-ke-spojovani-soutezitelu/ 

 

Dne 31. července 2009 byla podepsána vyhláška, 

kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení 

spojení soutěžitelů, ta nabude účinnosti dnem 1. září 

2009, a to v souvislosti s novelou zákona o ochraně 

hospodářské soutěže.  

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

rozhodl, že spojení zdravotních pojišťoven 

Zdravotní pojišťovny Agel a Hutnické 

zaměstnanecké pojišťovny nepodléhá jeho 

povolení. 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-

zdravotnich-pojistoven-nepodleha-povoleni-uohs/ 

 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=559&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=559&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=560&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=560&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=705&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=686&CT1=0
http://www.eru.cz/dias-browse_articles.php?parentId=224
http://www.eru.cz/dias-browse_articles.php?parentId=224
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/nova-vyhlaska-ke-spojovani-soutezitelu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/nova-vyhlaska-ke-spojovani-soutezitelu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/nova-vyhlaska-ke-spojovani-soutezitelu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-zdravotnich-pojistoven-nepodleha-povoleni-uohs/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-zdravotnich-pojistoven-nepodleha-povoleni-uohs/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-zdravotnich-pojistoven-nepodleha-povoleni-uohs/
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Dle Úřadu nelze za činnost hospodářské povahy 

pokládat provádění veřejného zdravotnického pojiště-

ní, a proto ani nelze obraty z něj započítávat do limitů 

zákona o ochraně hospodářské soutěže. Do obratu 

pak lze započíst jen výsledky z jiných činností zdra-

votních pojišťoven, např. pronajímání nemovitostí. 

Takto získaný obrat ani jedné z fúzovaných pojišťoven 

nedosáhl částky vyšší než 250 milionů Kč, dohromady 

nečiní více než 1,5 miliardy Kč, a tedy jejich spojení 

nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. 

 

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

hlad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 20.7.2009 

 

Zákon o veřejných zakázkách 

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

on&MasterID=2790 

tisk č. 1140  

Datum doručení: 24. 6. 2009, datum schválení: 30. 6. 

2009  

 

Novela zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 

25/2006, zákon o veřejných zakázkách, upravuje 

zkrácení lhůty na podání návrhu na určení neplat-

nosti koncesní smlouvy soudem z 1 roku na 30 dnů 

od uveřejnění oznámení o výsledku veřejné zakázky 

v Úředním věstníku EU. Zákon dále nově definuje 

okruh subjektů, kteří se mohou neplatnosti u soudu 

dovolat. Může jím být jen uchazeč, zájemce nebo 

osoba, která mohla mít zájem o získání koncese 

nebo jejíž práva nebo zájmy mohly být postupem při 

udělení veřejné zakázky dotčeny. 

 

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

hlad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 20.7.2009 

 

Návrh zákona o lécích a zdravotnických 

pomůckách 

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

on&MasterID=2883 

tisk č. 1127  

datum doručení: 1. 6. 2009  

 

Návrh zákona rozšiřuje poskytování služeb veřej-

ných lékáren o zásilkový prodej léků a zdravotnic-

kých pomůcek, ke kterému by kraj uděloval jednot-

livým lékárnám povolení. Předmětem zásilkového 

prodeje však mohou být jen takové léky a zdravot-

nické pomůcky, které nejsou vydávány na lékařský 

předpis a které nejsou zcela ani zčásti hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění.  

 

Regulace SK 
http://www.antimon.gov.sk 

zkontrolováno do 21.7.2009 

 

www.antimon.gov.sk/491/3541/protimonopolny-

urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-bxr-

logistics-bv-a-cechofracht-as.axd 

 

Dne 29.6.2009 schválil slovenský Protimonopolný 

úrad spojení podnikatelů BXR Logistics B.V. a Če-

chofracht, a.s. Společnost BXR Logistics B.V. tak 

získá prostřednictvím společnosti New World Re-

sources Transportation B.V. nad Čechofracht, a.s. 

nepřímou výlučnou kontrolu.  

Společnost BXR Logistics B.V. je ovládaná společ-

ností RPG Partners Limited, mateřskou společností 

skupiny RPG působící v oblasti logistiky. 

 

Právní předpisy EU: 
Zkontrolováno v období 5.6.- 10.7.2009 

dle zveřejnění: 

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

 

Nařízení o roamingu 

http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=497182:cs&lang=cs&

list=497182:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&

hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

 

Dne 2.07.2009 vstoupilo v platnost Nařízení Evrop-

ského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 

o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2790
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2790
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1140
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2883
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2883
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1127
www.antimon.gov.sk/491/3541/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-bxr-logistics-bv-a-cechofracht-as.axd
www.antimon.gov.sk/491/3541/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-bxr-logistics-bv-a-cechofracht-as.axd
www.antimon.gov.sk/491/3541/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-bxr-logistics-bv-a-cechofracht-as.axd
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=497182:cs&lang=cs&list=497182:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=497182:cs&lang=cs&list=497182:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=497182:cs&lang=cs&list=497182:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=497182:cs&lang=cs&list=497182:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
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ve Společenství a směrnice o společném předpiso-

vém rámci pro sítě a služby elektronických komuni-

kací.  

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od13.-30. týdne 2009 viz. Databáze 

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

 

Promlčení a jeho posouzení 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=49030&searchstr=23+Cdo+628%2F2007 

23 Cdo 628/2007 

 

Je nutné, aby soud ve svém rozhodnutí stanovil 

konkrétní datum, odkdy promlčecí doba plynula. 

Pakliže toto konkrétní datum nestanoví, nelze po-

soudit, kdy promlčecí doba skutečně uplynula. 

 

 

Doručení oznámení o odstoupení z funk-

ce člena statutárního orgánu 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=48285&searchstr=29+Cdo+2863%2F2008 

29 Cdo 2863/2008 

 

Předáním oznámení o odstoupení z funkce člena 

statutárního orgánu předsedovi představenstva 

akciové společnosti je odstoupení doručeno společ-

nosti. 

 

 

Dohodu o změně smlouvy o dílo lze učinit 

i prostřednictvím zápisů ve stavebním 

deníku 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=49034&searchstr=23+odo+1450%2F2006 

23 Odo 1450/2006 

 

Dohodu o změně smlouvy o dílo lze učinit i pro-

střednictvím zápisů ve stavebním deníku. Ke změně 

smlouvy však musí přímo směřovat projev vůle 

stran. Pakliže ze zápisu nevyplývá vůle stran změnit 

smlouvu, pak se o změnu nejedná. Tedy ne každý 

zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma stra-

nami představuje dohodu o změně smlouvy. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno od 24. týdne do 28.týdne 

Databáze ÚS 

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

  

 

http://www.concourt.cz/scripts/detail.php?id=663  

 

Ústavní soud dne 4.06.2009 senátem rozhodl ve věci 

ústavní stížnosti stěžovatelky proti usnesení Krajského 

soudu v Hradci Králové. Stěžovatelka namítala protiú-

stavnost uvedeného rozhodnutí pro rozpor se záka-

zem pravé retroaktivity, kdy jako oprávněná, iniciali-

zovala ještě před nabytím účinnosti změny exekuční-

ho řádu provedení exekuce na majetek dlužníka. Soud 

prvního stupně posléze exekuci zastavil pro nedosta-

tek majetku dlužníka a v souladu se změnou exekuč-

ního řádu, uložil stěžovatelce zaplatit povinnému a 

soudnímu exekutorovi náklady exekuce. Stěžovatelka 

v tomto viděla uplatnění pravé retroaktivity, protože 

sama novela exekučního řádu neobsahuje intertempo-

rální ustanovení, tedy by se na řízení započatá před 

její účinností neměly její ustanovení použít.  

Ústavní soud se s názorem stěžovatelky ztotožnil a 

vyhověl jejímu návrhu na zrušení výše zmíněného 

usnesení. Dle stanoviska Ústavního soudu, pokud 

nějaká novela zákona neobsahuje intertemporální 

ustanovení, nelze ji použít na řízení započatá před její 

účinností. 

 

Judikatura  
Nejvyššieho súdu:  

zkonrolováno ode dne 31.5.2009-11.8.2009 

http://jaspi.justice.gov.sk 

http://www.nssr.gov.sk 

 

žádná relevantní judikatura. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 10.6. do 11.8.2009 

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

 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=49030&searchstr=23+Cdo+628%2F2007
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=49030&searchstr=23+Cdo+628%2F2007
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=48285&searchstr=29+Cdo+2863%2F2008
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=48285&searchstr=29+Cdo+2863%2F2008
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=49034&searchstr=23+odo+1450%2F2006
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=49034&searchstr=23+odo+1450%2F2006
http://www.concourt.cz/pages/rozhodovaci.html
http://www.concourt.cz/scripts/detail.php?id=663
http://jaspi.justice.gov.sk/
http://www.nssr.gov.sk/
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do


 

 

 

Strana 13 LEGAL UPDATE SRPEN 2009 

 

Bayerischer Brauerbund eV, Bavaria NV vs. 

Bavaria Italia Srl 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

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

yhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&

jur-

cdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=al

ldo-

crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav

=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnore

c=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&r

adtype-

ord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision

&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affcl

ose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2

009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nom

usuel=&domaine=&mots=&resmax=100  

 

Dne 2.07.2009 rozhodl Čtvrtý senát Evropského 

soudního dvora o předběžné otázce v rámci sporu 

mezi Bayerischer Brauerbund eV, Bavaria NV a 

Bavaria Italia Srl ve věci souběžné existence ochranné 

známky obsahující slovo „Bavaria“ a chráněného 

označení původu. Konkrétně se jednalo o možnost 

užívat ochrannou známku obsahující slovo „Bavaria“ 

ve vztahu k zeměpisnému označení původu „Baye-

risches Bier“. 

Soud rozhodl, že při výkladu nařízení Rady, kterým se 

stanoví chráněná zeměpisná označení, musí být vždy 

postupováno tak, aby nebyla dotčena platnost a 

možnost užívat starší ochranné známky třetích osob 

(v tomto případě obsahující slovo „Bavaria“), které 

byly zapsány v dobré víře ještě přede dnem podání 

žádosti o zapsání chráněného zeměpisného označení 

(„Bayerisches Bier“). 

 

Právní časopisy  

 

Soudní rozhledy 
6/2009 

zkontrolováno do 21.7.2009 

 

K tzv. „sousedskému právu“ 

Číslo: 6/2009, autor: NS 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věci tzv. soused-

ských práv, přesněji uplatnění práva na odstranění či 

odpojení odvodňovacího drenáže vlastníkem soused-

ního pozemku.  

Žalobci se žalobou u soudu domáhali zabránění 

proudění vody žalovaných přes svůj pozemek. Soud 

prvního stupně podání vyhodnotil jako žalobu dle § 

126 ObčZ, soud druhého stupně pak jako žalobu § 

127 ObčZ. Nejvyšší soud se ztotožnil s právním 

posouzením a názorem odvolacího soudu, podle 

kterého se lze u žalob dle § 127 ObčZ domáhat jen 

uložení povinnosti zdržet se přesně vymezeného 

rušení, a proto petit takových žalob musí být defino-

ván negativně. Žalobci však žalobu formulovali pozi-

tivně, tj. jako povinnost něco konat (odpojit odvodňo-

vací drény), čímž byla z hlediska § 127 ObčZ nepří-

pustná. Pokud by žalobcům v důsledku imisí hrozila 

vážná škoda, mohli by se proti žalovaným domáhat 

uložení pozitivní povinnosti. V tomto případě by však 

již nešlo o žalobu podle §127 ObčZ, ale o žalobu dle 

§417 ObčZ. Žalobci však hrozbu škody netvrdili.  

Z procesního hlediska je také zajímavé, že přestože 

soud prvního stupně na daný případ aplikoval § 126 

ObčZ a soud druhého stupně § 127 ObčZ, Nejvyšší 

soud judikovat, že rozhodnutí odvolacího soudu je 

rozhodnutím potvrzujícím, a tak by bylo dovolání 

přípustné jen z důvodu zásadního právního významu. 

Ani tento předpoklad však nebyl splněn, a proto 

Nejvyšší soud dovolání žalobců jako nepřípustné 

odmítl. 

 

Právo – časopis pro práv-
ní teorii a praxi 

2/2009 

zkontrolováno do 21.7.2009 

 

O odpovědnosti státu za škodu způsobe-

nou nezákonným rozhodnutím vydaným 

ve správním řízení.  

Číslo: 2/2009, autor: Mgr. Barbora Frantová  

 

V daném případě se jednalo o žalobu provozovatele 

tavící pece, který žádal o souhlas s jejím trvalým 

provozováním jako stanovisko ke kolaudačnímu 

rozhodnutí. Inspekce životního prostředí nejprve 

souhlas odmítla udělit a udělila jej až po přezkum-

ném řízení ministra životního prostředí. Na základě 

takto uděleného souhlasu bylo žalobci vydáno ko-

laudační rozhodnutí k provozu tavicí pece. Zprvu 

nesouhlasné stanovisko inspekce životního prostředí 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=05&mdatefs=06&ydatefs=2009&ddatefe=07&mdatefe=07&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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však způsobilo žalobci škodu ve formě nákladů na 

propuštění zaměstnanců, penále, smluvní pokuty, 

atd. Žalobce se rozhodl tuto škodu na inspekci ži-

votního prostředí nárokovat. Soud prvního stupně 

jeho žalobu zamítl z důvodu neprokázání příčinné 

souvislosti mezi zamítavým stanoviskem inspekcí 

životního prostředí a vzniklou škodou. Soud druhého 

stupně pak rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, 

avšak z důvodu, že dle jeho názoru nebylo stanovis-

ko inspekce životního prostředí rozhodnutím.  

Dovolací soud se s názory obou soudů neztotožnil a 

prohlásil, že i když v dané věci se jednalo pouze o 

souhlas, který je předpokladem pro vydání koneč-

ného rozhodnutí, musí se i tento souhlas považovat 

za rozhodnutí. Nejvyšší soud také uznal, že v daném 

případě existuje příčinná souvislost mezi nevydáním 

souhlasu a vzniklou škodou žalobci. Závěrem pak 

Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí obou soudů a vrátil 

věc soudu prvního stupně.  

Závěrem lze shrnout, že odpovědnost státu za nezá-

konná rozhodnutí je objektivní a pro uplatnění ná-

hrady škody stačí, že bylo rozhodnutí jako nezákon-

né zrušeno (jedno jestli z důvodů procesních nebo 

skutkových zjištění), vznikla škoda a existuje příčin-

ná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím a ško-

dou. 

 

Právní rádce 
7/2009 

zkontrolováno do 21.7.2009 

 

Postih počítačové kriminality podle no-

vého trestního zákona 

Číslo: 7/2009, autor Tomáš Sokl, Vladimír Smejkal 

 

Autoři článku shrnují veřejnoprávní ochranu infor-

mačních systému, tj. informační a informatickou 

kriminalitu („cybercrime“) v souladu s novým trest-

ním zákoníkem a Úmluvou o počítačové kriminalitě. 

Nově trestní zákoník oproti starému trestnímu záko-

nu, kde byl stanoven pouze trestný činu poškození a 

zneužití záznamu na nosiči informací, nalezneme 

skutkové podstaty následujících trestných činů: 

neoprávněný přístup k počítačovému systému a 

nosiči informací, opatření a přechovávání přístupo-

vého zařízení a hesla k počítačovému systému a 

jiných takových dat, poškození záznamu v počítačo-

vém systému a na nosiči informací a zásah do vyba-

vení počítače z nedbalosti.  

 

Bulletin slovenskej  
advokácie 
Kontrola č. 6/2009 

 

Zrušení darování, odstoupení od smlouvy a 

katastr nemovitostí 

Číslo: 6/2009, autor Mgr. Norbert Adamov, PhD. 

 

Autor článku se zabývá problémem zrušení darovací 

smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy, a jejich vztahu 

ke katastru nemovitostí. Problém dle autora spočívá v 

tom, že při odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od 

počátku, kdežto k zániku darovacího vztahu dochází 

až v momentě, kdy jednostranný právní úkon přijde 

do sféry obdarovaného, tedy ex nunc.  

Katastr nemovitostí, který vede záznamy o vlastnictví 

nemovitostí, musí případná vrácení darů nebo od-

stoupení od smluv evidovat, nemá však žádnou 

možnost zjistit, jestli odstoupení od smlouvy bylo 

učiněno ze zákonných důvodů nebo jestli úkon 

zrušující darovací vztah byl opravdu doručen do sféry 

obdarovaného. Vzhledem k povaze zápisů v katastru 

nemovitostí, je toto vážný problém.  

Dle autora existují na danou otázku v zásadě dva 

pohledy, na jedné straně jsou zastánci považující za 

klíčový projev vůle, u darovací smlouvy, dárce, proti 

nim pak stojí skupina právníků zastávající tezi, že v 

případě nemovitostí je potřeba, aby mezi dárcem a 

obdarovaným existovala jakási dohoda o vrácení daru. 

Tuto dohodu mohou spolu uzavřít buď sami dárce a 

obdarovaný, nebo souhlas obdarovaného může být 

nahrazen rozhodnutím soudu.  

Od zrušení darování je pak potřeba odlišit jednostran-

né odstoupení od smlouvy. Dle vyhlášky o zapisování 

do katastru nemovitostí se odstoupení od smlouvy 

zapisuje formou záznamu učiněného na návrh. 

Přílohou takového návrhu musí být buď soudní 

rozhodnutí nebo písemný projev vůle všech účastníků 

smlouvy. Při jednostranném odstoupení od smlouvy 

tak odstupujícímu často nezbude nic jiného než se 

obrátit na soud a následně na základě rozhodnutí 

soudu podat návrh na vykonání záznamu. 

 

 

 


