
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rád bychom Vás seznámili s aktuálními legislativní-

mi změnami v České republice a na Slovensku 

v období od 16.10. – 30.11.2009. 

 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na:  

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

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

 

Návrh novely o podpoře výroby 

z obnovitelných zdrojů energie 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&C

T1=0 

 

Vládní návrh zákona přináší nový koncept pro 

stanovení finanční podpory výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, kdyţ navrhuje, aby se 

ustanovení §6 odst. 4 zákona, které stanovuje 5% 

hranici, o kterou můţe Energetický regulační úřad 

meziročně maximálně sníţit výkupní cenu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, nově od roku 2011 

na určité případy neaplikovalo.  

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 933-973 

od 17.10. do 30.11. 2009 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

navane_tisky.php 

od11.8. do 16.10. 2009 do 11. schůze 

 

Prezident: 
Kontrola na  

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

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

zpravy/index.shtml 

doručené prezidentovi  

do dne 16.10.2009 

 

Přehled připravovaných 
právních předpisů 

 

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

dent 

 968/0  Novela z. o podpoře využí-

vání obnovitelných zdrojů 

20.11. Výb.     

 966/0  Novela z. o opatřeních tý-

kajících se dovozu 

a vývozu zboží - EU 

20.11. Výb     

 959/0  Novela z. o daních z příjmů 

- RJ 

18.11. OR     

 955/0  Novela trestního zákoníku 

- RJ 

4.11.      

 954/0  N.z. o zrušení listinných 

akcií na majitele 

4.11.      
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http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2009&05-25
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2009&05-25
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
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/index.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/index.shtml
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=968
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=966
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=966&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=966&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=966&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=959
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=959&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=959&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=955
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=955&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=955&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=954
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=954&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=954&CT1=0
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 945/0  Novela zákoníku práce 22.10. 
     

 941/0  Novela z. o daních z příjmů 22.10. Výb     

913/0 Vl. n. z. o státním rozpočtu 

ČR na rok 2010 

5.10. 23.10 Výb    

905/0 Novela trestního řádu 28.8. OR     

901/0 Novela z. o posuzování vli-

vů na životní prostředí 

28.8. 9.9. - - 8.10. VR 

882/0 Novela z. o veřejných za-

kázkách 

227. 9.9. - - 

14.11. 

VR 13.11. 

878/0 Novela zákona 

o vyvlastnění - RJ 

2.7. 9.9.  -  -  -  -  

855/0 Novela obchodního záko-

níku - EU 

27.5. 10.6. 9.9. 30.9.  12.10.    

851/0 Novela z. o správě daní 

a poplatků 

21.5. Výb         

850/0 Novela z. o ochraně hos-

podářské soutěže 

21.5. Výb         

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         

833/0 Novela z. o veřejných za-

kázkách - EU 

12.5. 29.9. OR        

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. 29.9. OR        

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  - -  -  -  

741/0 Novela z. o investičních 

pobídkách 

17.2. VZ - - - - 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=945
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=945&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=941
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=941&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=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=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
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
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738/0 Návrh zákona o vlastnictví 

letiště Praha - Ruzyně - RJ 

16.2. 31.3. 17.6.  12.10.     

727/0 Novela z. o hospodaření 

energií 

5.2. Výb         

693/0 Novela z. o cenách - EU 8.1. 25.3. 12.6. 10.9.  8.10.  13.10.  

574/0 Novela z. o trestním řízení 

soudním (trestní řád) 

22.8. 9.12. 5.5.       

413/0 Novela z. o daních z příjmů 

- RJ 

1.2. Výb         

297/0 Novela z. o soudech, soud-

cích, přísedících 

18.9. Výb         

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 doruče-

ní, datum v polích ostatních barev znamená datum schválení zákona. Šedě vyznačený řádek znamená 

zamítnutí  návrhu novely.  

 

Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č.76-112; od 11.8. do 16.10. 2009 

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

 

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

 

 

 

 

 

Číslo  

přepisu/ 

nálezu 

Zkrácený název 
Datum 

vyhlášení 

Datum 

nabytí 

účinnosti 

Částka Název 

284/2009 

Zákon 

o platebním sty-

ku  

4.9.  
Částka 

89 

Zákon o platebním styku 

 

286/2009 Exekuční řád 4.9.  
Částka 

90 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

120/2001 Sb., o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o 

změně dalších zákonů 

 

287/2009 

 

Zákon o bankách 4.9.  
Částka 

90 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů 

277/2009 
Zákon o pojiš-

ťovnictví 
31.8. 1.1.2010 

Částka 

85 
Zákon o pojišťovnictví 

278/2009 

Změna zákonů 

v souvislosti se z. 

o pojišťovnictví 

31.8. 1.1.2010 
Částka 

85 

 

Zákon o změně zákonů v souvislosti s 

přijetím zákona o pojišťovnictví 

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=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=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=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=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
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx
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/text/tiskt.sqw?O=5&CT=860&CT1=0
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297/2009 

Novela zákona o 

odpadech - EU - 

RJ 

4.9.  
Částka 

90 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů 

299/2009 
Zákon o pozem-

kovém fondu 
4.10.  

Částka 

91 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu 

České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

306/2009 
Novela trestního 

zákoníku 
27.8.  

Částka 

83 
Novela trestního zákoníku 

311/2009 
Změna vyhlášky 

KN 
7.9.  

Částka 

94 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška 

Českého úřadu zeměměřického a ka-

tastrálního č. 31/1995 Sb. 

345/2009 
Zákon o vlastnic-

tví bytů 
9.10.  

Částka 

109 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

72/1994 Sb., kterým se upravují ně-

které spoluvlastnické vztahy k budo-

vám a některé vlastnické vztahy k 

bytům a nebytovým prostorům a do-

plňují některé zákony (zákon o vlast-

nictví bytů) 

344/2009 

Vyhláška o 

podrobnostech 

způsobu určení 

elektřiny 

9.10. 9.10. 
Částka 

108 

Vyhláška o podrobnostech způsobu 

určení elektřiny z vysokoúčinné kom-

binované výroby elektřiny a tepla za-

loţené na poptávce po uţitečném 

teple a určení elektřiny z druhotných 

energetických zdrojů. 

358/2009 

Vyhláška o licen-

cích 

v energetickém 

odvětví 

16.8. 16.8. 
Částka 

112 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 

426/2005 Sb., o podrobnostech udě-

lování licencí pro podnikání v energe-

tických odvětvích, ve znění vyhlášky 

č. 363/2007 Sb. 

306/2009 Trestní zákoník 7.9.  
Částka 

93 

Zákon, kterým se mění zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, a někte-

ré další 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 11.7. do 18.10.2009 

 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

Dne 1. 9. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 

Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochra-

ně hospodářské soutěže. 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/novinky-v-

oblasti-fuzi-maji-napomoci-rychlemu-prubehu-

rizeni/ 

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/text/tiskt.sqw?O=5&CT=717&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/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/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-zdravotnich-pojistoven-nepodleha-povoleni-uohs/
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Nová úprava se dotýká hlavně oblast fúzí soutěţitelů. 

Zavádí se nový pojem tzv. zjednodušené řízení o 

povolení fúze v případě jasně definovatelných vztahů 

mezi jednotlivými soutěţiteli, kterými jsou tací, kteří 

nepůsobí na stejných ani vertikálně či horizontálně 

napojených trzích, avšak nesmí být jejich společný 

podíl na těchto trzích vyšší neţ 25 %.. Toto zjednodu-

šené řízení je však přípustné i pro soutěţitele, kteří 

působí na stejném trhu, ale jejich společný podíl na 

takovém trhu není vyšší neţ 15 %.  Zjednodušené 

řízení poskytuje mnohem rychlejší a administrativně 

mnohem jednodušší proces sloučením fúze, coţ je 

pozitivní nejen pro soutěţitele, ale i pro samotný 

ÚOHS, který se tak můţe  více věnovat případům 

problematických sloučení. Doporučuje se však i nyní 

vyvolat tzv. přednotifikační jednání, na základě jehoţ 

absolvování se tak stane jen zřídka, ţe by došlo ze 

strany soutěţitelů  k nesprávnému podání ţádosti o 

povolení fúze ve zjednodušením řízení.      

 

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

hlad_detail&SummaryType=12 

zkontrolováno do 19.10.2009 

 

Novela zákona o přestupcích 

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

on&MasterID=2795#IIICit 

tisk č. 1053 

Datum doručení: 31. 3. 2009, datum schválení: 16. 

9. 2009  

 

Novela zákona č. 372/1990 Z. z. o přestupcích má 

za cíl zajistit soulad zákona o přestupcích 

s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. 

V rámci řízení o přestupcích eviduje správní orgán 

údaje o účastnících, přičemţ ţádné další ustanovení 

zákona o přestupcích neumoţňuje, aby správní 

orgán jakkoli s těmito údaji nakládal, jak stano-

ví zákon o ochraně osobních údajů. Novela tedy 

z důvodu odstranění této legislativní mezery zavádí 

přesně vymezený výčet údajů o osobách zúčastně-

ných v jakémkoliv procesním postavení na řízení o 

přestupcích, se kterými je správní orgán oprávněn 

disponovat. Evidence údajů má také svou úlohu při 

právním posuzování závaţnosti spáchaného činu, 

tedy zda se jedná o přestupek nebo jiţ o trestný čin 

(viz § 212 odst. 2 písm. f) trestního zákona).. 

 

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

hlad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 19.10.2009 

 

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se 

mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (sta-

vební zákon) ve znění pozdějších předpisů   

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

on&MasterID=3012 

tisk č. 1251 

datum doručení: 30. 9. 2009  

 

Návrh zákona poskytuje širší kompetence orgánům 

územní samosprávy – obcím a krajům -  v oblasti 

rozhodování o vzniku a umístění, resp. rozšíření 

skládek většího rozsahu, jak jsou tyto blíţe v návrhu 

zákona definovány, a skládek nebezpečného odpadu 

v jejich katastrálním území. Dle zákona se předpo-

kládá v rámci územního řízení předloţení závazných 

stanovisek dotčených subjektů a stanovisek přísluš-

né obce a kraje. Návrh zákona je v souladu se zá-

konem o integrované prevenci a kontrole znečištění.  

 

 

Zákoník práce 

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

y/zakon&MasterID=3031 

tisk č. 1249 

datum doručení: 1. 10. 2009  

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje 

zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce ve znění poz-

dějších předpisů, má za cíl transponovat práva Ev-

ropských společenství v podobě zákazu diskriminace 

pracovníků zaměstnaných na kratší pracovní úvazek, 

nebo kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou 

smlouvu na dobu určitou či u zaměstnavatele vyko-

návají práci na základě dočasného přidělení vůči 

ostatním zaměstnancům.  Zákon se také snaţí za-

mezit nezákonnému opakovanému uzavírání pra-

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2795#IIICit
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2795#IIICit
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
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3031
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3031
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1127
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covních smluv na dobu určitou u téhoţ zaměstnan-

ce. 

 

 

Vládní návrh zákona o správě daní 

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

on&MasterID=3034 

tisk č. 1254 

datum doručení: 2. 10. 2009  

 

Tento návrh zákona je výsledkem několikaletého 

úsilí o optimalizaci procesů a výběru daní a cel, 

který byl podpořen projekty UNITAS I. a II. Minis-

terstva financí SR. Jsou v něm zohledněny změny v 

podobě spojení celní a daňové správy vytvořením 

Finanční správy SR, která budě obě tyto oblasti řídit, 

za současného vytvoření přehledného a jednotného 

informačního systému a dále pak odstranění nejed-

noznačných a neurčitých pojmů v zákoně. Na zákla-

dě tohoto zákona pak dojde i k umoţnění elektro-

nického doručování některých písemností či vyřízení 

určitých daňových podání u kteréhokoliv věcně 

příslušného správce daně.   

 

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

zkontrolováno do 21.7.2009 

 

http://www.antimon.gov.sk/134/3590/krajsky-

sud-v-bratislave-potvrdil-pokutu-vo-vyske-99-582-

3-000-000-sk-letisku-m-r-stefanika-za.axd 

 

Dne 18. 9. 2009 potvrdil Krajský soud v Bratislavě 

rozhodnutí Protimonopolního úřadu SR, ţe došlo ke 

zneuţití dominantního postavení společnosti Letiště 

M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (dále jen 

„letiště“) tím, ţe letiště odmítlo přístup společnosti 

Two Wings, s.r.o. (dále jen „společnost“) na odba-

vovací plochu letiště, ačkoliv tato společnost splnila 

všechny podmínky letištěm stanovené. Soud domi-

nantní postavení letiště odůvodnil tím, ţe v případě 

letiště se jedná o unikátní stavbu, tedy stavbu, která 

svým typem a vyuţitím nemůţe být snadno reálně 

vybudována dalšími subjekty. Pokud tedy došlo k 

neumoţnění přístupu společnosti k odbavovací ploše 

letiště, došlo k podstatnému ztíţení podnikání spo-

lečnosti a tím k případnému ovlivnění konkurenčního 

prostředí na trhu 

 

Právní předpisy EU: 
Zkontrolováno v období 10.7.- 16.10.2009 

dle zveřejnění: 

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

 

Nařízení o podmínkách přístupu k plyná-

renským přepravním soustavám 

http://eur-

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

2009:211:0036:0054:CS:PDF 

 

Dne 13.7.2009 byla přijato nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plyná-

renským přepravním soustavám a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1775/2005. To nařízení stanoví nediskrimi-

nační pravidla pro podmínky přístupu k plynáren-

ským přepravním soustavám. Cílem tohoto nařízení 

je zajištění řádného fungování vnitřního trhu se 

zemním plynem. 

 

Nařízení stanoví harmonizační zásady pro sazby či 

metody pro přístup k soustavě, nikoliv však ke skla-

dovacím zařízením. Dále pak zavedení sluţeb pro 

přístup třetích osob a zásady pro přidělování kapaci-

ty, stanovení poţadavků na transparentnost, pravi-

dla pro vyrovnávání, vyrovnávací poplatky a usnad-

nění obchodování s kapacitou. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od 30.-45. týdne 2009 viz. Databáze 

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

 

Postavení správce konkursní podstaty 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/postaveni-spravce-konkursni-podstaty-

58583.html 

 

Správce konkursní podstaty je zvláštním veřejno-

právním orgánem s tím, ţe jeho úkolem je zajištění 

řádného průběhu konkursu. Veřejný účel instituce 

správce konkursní podstaty spočívá v akceptaci 

omezeného veřejného zásahu do řešení majetko-

vých vztahů, jeţ se dostaly do krizové situace. Vý-

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3031
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3031
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1127
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:CS:PDF
http://www.nsoud.cz/rozhod.php
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
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kon správce konkursní podstaty není součástí za-

městnaneckého vztahu, není však ani podnikáním či 

provozováním jiné hospodářské činnosti. 

 

 

Rozhodování členské schůze družstva - 

nepřípustná je každá změna programu 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/rozhodovani-clenske-schuze-druzstva-

58278.html 

 

členské schůze (nebo shromáţdění delegátů, plní-li 

působnost členské schůze), která by byla obcháze-

ním povinnosti informovat členy druţstva o pořadu 

členské schůze, tj. vnesla by do programu členské 

schůze rozhodování o otázce, o jejímţ projednávání 

na členské schůzi nebyli členové řádně předem 

informováni a která můţe zasáhnout do jejich člen-

ských práv či povinností. 

 

 

Zvýhodňování věřitele 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/zvyhodnovani-veritele-58280.html 

 

Skutkovou podstatu trestného činu zvýhodňování 

věřitele ve smyslu § 256a odst. 1 tr. zák. nenaplňuje 

jednání insolventního dluţníka, který sice plně uspo-

kojí splatnou pohledávku jen některého z více svých 

věřitelů, jestliţe tak učiní s odůvodněným předpo-

kladem získání dalších prostředků potřebných k 

uspokojení splatných pohledávek ostatních věřitelů. 

 

 

Nakládání s majetkem obce 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/nakladani-s-majetkem-obce-

56933.html 

 

Obec je povinna zveřejňovat i záměr uzavření do-

datku k nájemní smlouvě, obsahující prodlouţení 

doby nájmu. Tuto povinnost lze dovodit z toho, ţe 

obec, jakoţto veřejnoprávní korporace, má při na-

kládání se svým majetkem určité zvláštní povinnosti, 

vyplývající právě z jejího postavení jakoţto subjektu 

veřejného práva. Proto i zde platí, ţe hospodaření s 

majetkem obce musí být maximálně průhledné, 

účelné a veřejnosti přístupné. 

 

 

Smlouva o převzetí dluhu a § 161e obch. 

zák. 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/smlouva-o-prevzeti-dluhu-a-161e-

obch-zak-58534.html 

 

I kdyby byla smlouva o převzetí dluhu absolutně 

neplatná pro rozpor s ustanovením § 161e obch. 

zák., plnění, které v jejím důsledku přejímatel po-

skytl věřiteli, je plněním nabídnutým věřiteli se sou-

hlasem původního dluţníka, které věřitel není ve 

smyslu § 332 obch. zák. oprávněn odmítnout. 

 

 

Vylučovací žaloba 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/vylucovaci-zaloba-58036.html 

 

Akcionář, jehoţ akcie byly sepsány do konkursní 

podstaty, je do uplynutí lhůty k podání vylučovací 

ţaloby a po dobu do pravomocného skončení řízení 

o této ţalobě věcně legitimován k podání návrhu na 

vyslovení neplatnosti rozhodnutí, přijatých správcem 

konkursní podstaty jako jediným akcionářem v pů-

sobnosti valné hromady, a to bez ohledu na skuteč-

nost, ţe tyto akcie nemůţe v důsledku jejich předání 

správci předloţit. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno od 28. týdne do 32.týdne 

Databáze ÚS 

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

  

 

http://www.concourt.cz/scripts/detail.php?id=771 

 

Dne 15.9.2009 rozhodlo plénum Ústavního soudu o 

zrušení ust. § 23 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o 

cestovních dokladech, ke dni 31.12.2010. 

Předmětné ustanovení opravňuje k odepření vydání 

nebo odejmutí jiţ vydaného cestovního dokladu na 

ţádost orgánu činného v trestním řízení, je-li proti 

občanovi vedeno trestní stíhání pro trestný čin, za 

který lze uloţit trest odnětí svobody nejméně 3 léta. 

../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/říjen_2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/říjen_2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
../Bernardinova/Rešerše/LegalUpdate/říjen_2009/finish_rijen%2009.doc
http://www.concourt.cz/pages/rozhodovaci.html
http://www.concourt.cz/scripts/detail.php?id=771
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Správní orgán při tomto nemá ţádný prostor pro 

správní uváţení a ţádosti musí vyhovět. 

Ústavní soud shledal, ţe takto široce pojatá moţnost 

omezení občana v právu svobody pohybu odporuje čl. 

14 Listiny.  

Ve svém odůvodnění Ústavní soud naznačil, ţe rozumí 

smyslu předmětnému ustanovení, nicméně dle jeho 

názoru je takovéto omezení moţné aplikovat jen u 

zvlášť závaţných trestných činů, nikoliv u trestných 

činů se sazbou 3 let a více.  

Ústavní soud tak napadené sice zrušil s účinností ke 

dni 31.12.2010. Na základě odůvodnění nálezu lze 

očekávat, ţe v nejbliţší době tak dojde ke změně 

tohoto ustanovení, tak aby se vztahovalo jen na 

zvlášť závaţné trestné činy.  

 

Judikatura  
Nejvyššieho súdu:  

zkonrolováno ode dne 11.8.2009-19.10.2009 

http://www.nssr.gov.sk 

 

Ţádná relevantní judikatura. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 11.8. do 16.10.2009 

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

 

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

bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&jurcdj=jur

cdj&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&d

ocop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf

=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&d

ocno-

or=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnode

cisi-

on=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=aff

int&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=11&mdatef

s=08&ydatefs=2009&ddatefe=09&mdatefe=10&yda

te-

fe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=1

00&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD 

 

Evropský soudní dvůr dne 24.9.2009 potvrdil pokutu 

106,04 milionu eur (zhruba 2,68 miliardy Kč) čtyřem 

rakouským bankám (Erste Group Bank AG - € 37,69 

mil., Raiffeisen Zentralbank - € 30,38 mil., Bank 

Austria Creditanstalt AG – € 30,38 mil., Österrei-

chische Volksbanken AG – € 7,59 mil.) 

Dle soudního dvora výše uvedené banky tvořili od 

přes 20 let kartel při stanování úrokových sazeb. Dle 

tvrzení mluvčí skupiny Erste však kartel trval jiţ od 50 

let 20. stol.  

První rozhodnutí v kauze padlo jiţ v roce 2002, banky 

se postupně odvolávaly a aţ tímto rozhodnutím je 

celá věc skončena.  

 

 

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

bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&jurcdj=jur

cdj&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&d

ocop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf

=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&d

ocno-

or=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnode

cisi-

on=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=aff

int&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=11&mdatef

s=08&ydatefs=2009&ddatefe=09&mdatefe=10&yda

te-

fe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=1

00&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD 

 

Ve sporu GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) 

proti Komisi Evropských společenství rozhodl Evropský 

soudní dvůr dne 7.10.2009 o zrušení rozhodnutí 

Komise ve věci společnosti GSK, které byla uloţena 

pokuta za domnělé nekalosoutěţní jednání spočívající 

v tom, ţe GSK uplatňoval dvojí ceny pro své velkoob-

chodní odběratele v závislosti na tom, jestli tito 

odběratelé je prodávali ve Španělsku nebo exportovali 

do jiných států EU.  

Dle názoru soudu se Komise dostatečně nezabývala 

otázkou, jestli tato praktika (uplatňovaná jen ve 

Španělsku) spadá do soutěţního práva Společenství.  

 

Právní časopisy  

 

Soudní rozhledy 
9/2009 

zkontrolováno do 19.10.2009 

 

K otázce udělení souhlasu věřitele s pře-

vzetím dluhu resp. formou takového sou-

hlasu 

Číslo: 9/2009, autor: NS ČR 

 

http://www.nssr.gov.sk/
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&jurcdj=jurcdj&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=11&mdatefs=08&ydatefs=2009&ddatefe=09&mdatefe=10&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&jurcdj=jurcdj&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=11&mdatefs=08&ydatefs=2009&ddatefe=09&mdatefe=10&ydatefe=2009&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
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Ţalobkyně se podáním ţaloby u soudu domáhala 

určením povinnosti ţalované uzavřít smlouvu o dílo, k 

čemuţ se ţalovaná zavázala na základě smlouvy o 

společném postupu uzavřené se společností B. Na 

ţalobkyni přešla veškerá práva a povinnosti z této 

smlouvy uzavřením smlouvy o převodu práv a povin-

ností se společností B. Před uzavřením této smlouvy 

udělila ţalovaná s tímto postoupením práv svůj 

souhlas. Soud prvního stupně, stejně jako soud 

odvolací zamítl návrh, aby ţalovaná byla za těchto 

podmínek povinna k závazku, který uzavřela se 

společností B., jelikoţ je dle jejich právního názoru 

třeba, aby se ţalovaná stala stranou uzavřené smlou-

vy o převodu práv a povinností ze smlouvy o společ-

ném postupu, a nikoliv jen formou souhlasu, který byl 

udělen v době, kdy smlouva o převodu práv a povin-

ností ze smlouvy o společném postupu uzavřená 

nebyla, čímţ se ţalovaná nemohla stát účastníkem 

smluvního vztahu. Nejvyšší soud ČR však v dovolacím 

řízení shledal, ţe v případě uzavření smlouvy o spo-

lečném postupu, jeţ vykazovala znaky smlouvy o 

smlouvě budoucí dle § 289 ObchZ, vzniká oběma 

stranám smlouvy jak právo tak povinnost. Ţalovaná je 

tak v pozici věřitele i dluţníka, je třeba tedy aplikovat 

ustanovení týkající se jak postoupení pohledávky tak 

převzetí dluhu. Je tedy třeba aplikovat i ust. § 531 

ObčZ, které říká, ţe mezi dluţníkem a třetí osobou 

dochází na základě písemné smlouvy ke změně v 

subjektech závazku tehdy, pokud k tomu dá věřitel 

souhlas. Dle tohoto ustanovení je udělený souhlas 

jednostranným úkonem, jehoţ forma není předepsána 

a jenţ můţe být věřitelem vyjádřen jiţ před či během, 

popř. po uzavření smlouvy o převzetí závazku.  

Vzhledem k tomuto Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí 

soudu prvního stupně i odvolacího soudu a věc vrátil 

soudu prvního stupně k novému projednání.  

 

Právní rozhledy 
16/2009 

zkontrolováno do 19.10.2009 

 

Obsah oznámení obce o záměru prodat, 

směnit nebo darovat majetek obce 

30 Cdo 1932/2008 

 

Zveřejněný záměr prodat majetek obce nemusí 

obsahovat taxativní výčet podmínek, za nichţ bude 

majetkoprávní úkon o převodu majetku s uchazečem 

uzavřen. 

 

V záměru tedy stačí pouze, aby byly jmenovány 

konkrétní nemovitosti a byly řádně označeny pozemky 

s parcelním číslaëm s uvedením názvu katastrálního 

území v kterém se nachází. Více informací v záměru 

být uvedeno nemusí, zákon o obcích povinnost 

zveřejnit kritéria výběru nestanoví. Nebylo by ku 

prospěchu věci, aby měla obec povinnost vyjmenovat 

kritéria, podle kterých bude rozhodovat, tyto kritéria 

nelze dopředu předpokládat. Pro obec je nejvýhod-

nější moci si vybrat z co nejširšího okruhu nabídek, 

taxativní výčet kritérií by zmenšoval okruh moţných 

zájemců. 

 

Právní rozhledy 
15/2009 

zkontrolováno do 19.10.2009 

 

Zrušení věcného břemene průjezdu či 

průchodu pro změnu v chování účastníků 

právního vztahu 

22 Cdo 4687/2007 

 

Nelze vyloučit zrušení věcného břemene průjezdu či 

průchodu pro změnu v chování účastníků právního 

vztahu, zejména pokud by oprávněný překračoval 

meze přípustného výkonu práva odpovídajícího 

věcnému břemeni i poté, co mu byla soudním roz-

hodnutím uloţena povinnost zdrţet se výkonu práva 

nad určitý rozsah. Vyloučit nelze ani zrušení věcného 

břemene, ale aţ poté, co byly vyčerpány všechny 

moţnosti jak zabránit zásahů do práv povinného. 

 

Právní rozhledy 
17/2009 

zkontrolováno do 19.10.2009 

 

Nekalá soutěž a možnosti jejího postihu 

podle platné právní úpravy a za účinnosti 

nového trestního zákoníku 

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

 

Článek se věnuje rozboru trestného činu porušování 

závazných pravidel hospodářské soutěţe podle § 127 

TZ a trestného činu nekalé soutěţe podle § 149 TZ, 

tedy současné právní úpravy a dále rozebírá úpravu 

nekalosoutěţního jednání v novém trestním zákoníku. 

V průběhu přípravy a legislativního projednávání 
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návrhu trestního zákoníku byla věnována mimořádná 

pozornost právní úpravě trestného činu porušení 

předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe podle § 

248 TrZ, v rámci něhoţ je postihována i nekalá 

soutěţ, byť v omezenějším rozsahu neţ v platném 

trestním zákoně. Skutková podstata trestného činu 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe 

podle § 248 odst. 1 TrZ postihuje toho, kdo poruší 

jiný právní předpis o nekalé soutěţi tím, ţe se při 

účasti v hospodářské soutěţi dopustí: klamavé rekla-

my, klamavého označování zboţí a sluţeb, vyvolávání 

nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, 

výrobků či sluţeb jiného soutěţitele, podplácení, 

zlehčování, srovnávací reklamy, porušování obchodní-

ho tajemství, nebo ohroţování zdraví spotřebitelů a 

ţivotního prostředí, a způsobí tím ve větším rozsahu 

újmu jiným soutěţitelům nebo spotřebitelům nebo 

opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu 

neoprávněné výhody. Došlo tedy k nahrazení vágního 

ustanovení trestného činu  porušování  závazných 

pravidel hospodářského styku. Skutková podstata 

trestného činu porušování předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěţe nahrazuje dosavadní dvě skut-

kové podstaty podle § 127 a § 149 TZ.  

Nová právní úprava je z hlediska trestního postihu 

dostatečně určitá, neboť se soustřeďuje na jednotlivé 

skutkové podstaty nekalé soutěţe vymezené jiným 

právním předpisem, kterým je zde obchodní zákoník, 

přičemţ váţe takové trestním právem postiţitelné 

jednání na "účast v hospodářské soutěţi" a na způso-

bení "újmy jiným soutěţitelům nebo spotřebitelům" 

nebo "opatření sobě nebo jinému neoprávněné 

výhody", a to v obou případech "ve větším rozsahu", 

čímţ je v souladu se zásadou subsidiarity trestní 

represe a principem "ultima ratio". 

  

Bulletin slovenskej  
advokácie 
Kontrola č. 9/2009 

 

Elektronický podpis – aplikační problémy 

spojené s jeho využíváním 

Číslo: č. 9/2009, autor JUDr. Linda Wáclavová 

 

Autor článku se zabývá problémem zrušení darovací 

smlouvy, re 

Slovenský právní systém, podobně jako český, rozlišu-

je u elektronických podpisů mezi obyčejným podpisem 

a zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený 

elektronický podpis musí oproti obyčejnému podpisu 

navíc obsahovat soukromý klíč (i) určený pro vytvoře-

ní elektronického podpisu, (ii), jenţ je moţné vyhoto-

vit jen s pouţitím k tomu určenému zařízení, (iii) 

způsob vyhotovení musí být schopen spolehlivě určit, 

která fyzická osoba zaručený elektronický podpis 

vyhotovila, a (iv) k veřejnému klíči patřícímu 

k soukromému klíči musí být vydán kvalifikovaný 

certifikát. 

Rozdíl mezi obyčejným podpisem a zaručeným elek-

tronickým podpisem spočívá v tom, ţe pokud právní 

řád vyţaduje pro právní úkon písemnou formu, je tato 

dodrţena při pouţití zaručeného podpisu, nikoliv však 

při pouţití jen obyčejného podpisu, takový úkon je 

pak od počátku neplatný. 

Pisatelka článku však upozorňuje na moţné aplikační 

problémy slovenské právní úpravy ve vztahu 

k zaručenému elektronickému podpisu. První problém 

pisatelka shledává ve skutečnosti, ţe dle občanského 

zákoníku má elektronická zpráva opatřená zaručeným 

elektronickým podpisem stejný právní účinek jako 

úkon učiněný písemnou formou. Dle pisatelky však 

slovenská právní úprava neřeší situaci, kdy takto 

verifikované elektronické zprávy budou vytištěny do 

papírové podoby. Dle pisatelky není moţné při vytiš-

tění dokumentu umoţnit třetí osobě poznat, ţe tisk 

má platnost originálu. Toto můţe způsobovat problé-

my zejména u úkonů vyţadujících ověření podpisů 

např. notářem (např. u smluv o převodu nemovitostí).  

Další aplikační problém slovenské úpravy o elektronic-

kých podpisech pisatelka vidí v jednání právnických 

osob. Certifikát k elektronickému podpisu se totiţ vţdy 

vydává jen fyzické osobě, nikoliv právnické osobě. 

Statutární orgány právnických osob tak nikdy nebu-

dou moci splnit poţadavky zákona o elektronických 

podpisech, protoţe certifikát bude vydán jen na 

jméno fyzické osoby, a nebude tak jasné, jestli tato 

osoba jedná jménem svým nebo jménem právnické 

osoby.  

Jako třetí nejzávaznější problém pak pisatelka vnímá 

moţnost pouţití zpráv opatřených zaručeným elektro-

nickým podpisem jako důkazní prostředek soudních 

řízení. Vyprší-li v průběhu řízení platnost tohoto 

certifikátu, bude pak pravděpodobně na straně tento 

důkaz předkládající, aby prokázala, ţe v dotyčné době 

byl platný.  

Dle názoru pisatelky bude všechny tyto, a případné 

další, problému vyřešit aţ soudní praxe. 


