
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.1.2010 ke dni 1.3.2010. Do přehledu s konkrét-

nější uvedením navrhované změny byly zařazeny po-

slanecké tisky, které doposud nebyly uvedeny, či ná-

vrhy, které oproti krátkému uvedení v předešlých vy-

dáních legal updatu byly upraveny pozměňovacími ná-

vrhy. 

 

Bez povšimnutí by jistě neměl zůstat legislativní pohyb 

u následujících návrhů novel zákonů, který je podroben 

diskuzi široké veřejnosti: 

 

Návrh novely zákona o zrušení listinných 

akcií na majitele 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=95

4&CT1=0  

tisk č. 954 

 

Návrh novely zákona, který navrhuje zcela zrušit jeden 

z typů akcií (tj. akcie na majitele) je v současné době 

ve druhém čtení v poslanecké sněmovně legislativního 

procesu. 

 

 

Novela zákona o podpoře využívání obnovi-

telných zdrojů energie 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=96

8&CT1=0) 

tisk č. 968 

 

Třetí čtení návrhu zákona v poslanecké sněmovně 

v rámci legislativního procesu je navrženo na 

17.3.2010. Vládní návrh zákona přináší nový koncept 

pro stanovení finanční podpory výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, když navrhuje, aby se ustano-

vení §6 odst. 4 zákona, které stanovuje 5% hranici, o 

kterou může Energetický regulační úřad meziročně 

maximálně snížit výkupní cenu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, nově od roku 2011 na 

určité případy neaplikovalo.  

 

Vláda: 
Usnesení vlády naleznete na:  

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

/web/cs?Open&2009&12-21 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 973-1051 

od 1.1.2010 do 1.3.2010 

 

Vl. n. z. o spotřebitelském úvěru 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=10

55&CT1=0 

Tisk: 1055/0 

 

Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změ-

ně některých zákonů je transpozicí směrnice Evropské-

ho parlamentu a Rady 2008/48/ES ES ze dne 23. dub-

na 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zru-

šení směrnice Rady 87/102/EHS do českého právního 

řádu. 

 

Návrh tak mj. přináší změnu koncepce výčtu informací, 

které je věřitel, příp. zprostředkovatel, povinen poskyt-

nout spotřebiteli před uzavřením smlouvy, při uzavření 

a během plnění smlouvy. Včasné a úplné informace tak 

zajistí kvalifikované rozhodnutí spotřebitele.Nově bude 

moci spotřebitel do 14 dnů od uzavřené smlouvy od-

stoupit, a to aniž by mu hrozila jakákoliv sankce, či 

tento krok musel zdůvodňovat. Působnost k výkonu 

dozoru nad povinnostmi stanovenými tímto zákonem 
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bude rozdělena mezi Českou obchodní inspekci a Čes-

kou národní banku.  

 

 

Novela z. o nemocenském pojištění 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=10

41&CT1=0 

Tisk: 1041/0 

 

Návrh novelizace zákona upravuje způsob úhrady poš-

tovného za zásilky, které ošetřující lékaři zasílají okres-

ním správám sociálního zabezpečení v souvislosti 

s posuzováním dočasné pracovní neschopnosti. Poš-

tovné by napříště bylo ošetřujícím lékařům hrazeno 

prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení. 

 

 

Novela z. o dani z přidané hodnoty 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=10

32&CT1=0 

Tisk: 1032/0 

 

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění poz-

dějších změn reaguje na krácení daňové povinnosti u 

plátců, kteří obchodují se zbožím podléhající spotřební 

dani. U dodání zboží, které se nachází v režimu podmí-

něného osvobození od spotřební daně a v souvislosti 

s tímto dodáním není uvedeno do volného daňového 

oběhu, do základu DPH nevstupuje hodnota spotřební 

daně. Naopak oproti tomu při dodání zboží, které je v 

rámci dodání uvedeno nebo bylo již dříve uvedeno do 

volného oběhu, spotřební daň do základu daně vstupu-

je. Novela tak upravuje změnu výpočtu daně u zboží, 

které se nachází v tzv. režimu podmíněného osvoboze-

ní od spotřební daně tak, aby napříště nedocházelo ke 

krácení DPH. V důsledku pak bude nově taxativně 

upraveno, kdy spotřební daň vstupuje do základu daně 

a kdy naopak nevstupuje. 

 

 

Novela z. o elektronickém podpisu 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=10

28&CT1=0 

Tisk: 1028/0 

 

Novelou zákona o elektronickém podpisu se reaguje na 

překážky, které se vytvořily při poskytování příhranič-

ních služeb. Stanovují se tak opatření, která usnadňují 

využití elektronických prostředků (ověřování elektro-

nických podpisů vydaných v různých členských státech 

Evropské unie). 

 

V oblasti orgánů veřejné moci je možné za účelem 

podpisu používat pouze zaručené elektronické pod-

pisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditova-

nými poskytovateli certifikačních služeb. Za elektro-

nický podpis splňující požadavky se považuje rovněž 

zaručený elektronický podpis založený na kvalifikova-

ném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních 

služeb usazeném v některém z členských států Evrop-

ské unie, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci 

služby vedené v seznamu důvěryhodných certifikačních 

služeb, jako služba, pro jejíž poskytování je poskytova-

tel certifikačních služeb akreditován, nebo jako služba, 

nad jejímž poskytováním je vykonáván dohled.  

 

 

Novela z. o bankách – EU –RJ 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=10

18&CT1=0 

Tisk: 1028/0 

 

Cílem navrhované právní úpravy je zajištění transpozi-

ce Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění 

směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, po-

kud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě do českého 

právního řádu. Článek 2 Směrnice stanoví dvojí lhůtu 

pro transpozici: první končí dne 30. června 2009, dru-

há dnem 31. prosince 2010. Novela se dále týká úpra-

vy právního řádu vzhledem k povinnosti plynoucí z na-

řízení Evropského parlamentu a Rady č. 924/2009 ze 

dne 16 září 2009 o příhraničních platbách ve Společen-

ství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001. 

 

V důsledku navrhované úpravy tak dochází mj. 

k navýšení maximální výše pojištění pohledávek z vkla-

dů z 50 000 eur na 100 000 eur a dále se navrhuje 

zkrátit některé lhůty, které jsou stanoveny zákonem o 

bankách: 

 

a) lhůta pro vydání oznámení České národní banky 

o neschopnosti banky dostát svým závazkům 

vůči oprávněným osobám se zkracuje ze sou-

časných 21 dnů na 5 pracovních dnů.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1041&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1041&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1032&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1032&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1028&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1028&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1018&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1018&CT1=0
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b) lhůta pro výplatu náhrad z Fondu se zkracuje ze 

současných 3 měsíců na 20 pracovních dnů (§ 

41d odst. 3); 

c)  možnost prodloužení výše uvedených lhůt v 

mimořádných případech (dosavadní možnost 

prodloužit lhůtu o 3 měsíce, a to nejvýše dva-

krát, se nově zkracuje a lhůtu je možno pro-

dloužit o nejvýše 10 pracovních dnů; § 41d 

odst. 3); 

d)  délka promlčecí lhůty se zkracuje z pěti na tři 

roky (§ 41h odst. 3). 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.1.2010 do 1.3.2010, do 16. schůze 

 

Novela z. o dani z přidané hodnoty 

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

ke_dni=07.03.2010&O=7&action=detail&value=2623 

 

 

 

Tisk: 1059/0 

 

S účinností od 1.1.2010 bylo zapracováno ustanovení § 

36a, které upravuje postup při stanovení základu daně 

ve zvláštních případech (poskytování zdanitelných pl-

nění mezi osobami s vymezenými typy právních vzta-

hů). Z výčtu osob, na které se předmětné ustanovení 

vztahuje, se nyní navrhuje vypustit osoby, které jsou k 

plátci daně z přidané hodnoty v pracovně právním 

vztahu nebo jiném obdobném vztahu. 

 

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 1.3.2010 

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů 

 

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

1059/0 Novela z. o dani 

z přidané hodnoty 

26.2. 

 

- 2.3. 2.3. 

9.3. 

Zam  

1055/0 Vl. n. z. o spotřebitel-

ském úvěru 

26.2. 

 

OR 

 

    

1041/0 Novela z. o nemocen-

ském pojištění 

3.2. 

 

OR 

 

    

1032/0 Novela z. o dani 

z přidané hodnoty 

27.1. 

 

OR     

1028/0 Novela z. o elektronic-

kém podpisy 

15.1. 

 

10.2. - - 17.2.  

1925/0 Novela o elektronic-

kých komunikacích 

15.1: 10.2. OR    

1018/0 Novela z. o bankách – 

EU -RJ 

15.1. OR     

1013/0 Novela z. o zápisech 

vlastnických práv k 

nemovitostem 

7.1. Výb.     

993/0 Novela z. o Pozemko-

vém fondu 

9.12. 

 

4.2. OR    

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=07.03.2010&O=7&action=detail&value=2623
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=07.03.2010&O=7&action=detail&value=2623
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
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990/0 Novela obchodního zá-

koníku 

8.12. 

 

3.2. OR    

989/0 Novela z. o dani 

z přidané hodnoty 

9.12. 

 

OR     

985/0 Novela z. o cenách 8.12. 

 

Výb     

968/0 Novela z. o podpoře 

využívání obnovitel-

ných zdrojů 

20.11. 3.12. 

 

25.2. 17.3.   

966/0 Novela z. o opatřeních 

týkajících se dovozu 

a vývozu zboží - EU 

20.11. 2.12. 

 

9.3.    

959/0 Novela z. o daních z 

příjmů - RJ 

18.11. 2.12. 

 

10.12.    

955/0 Novela trestního záko-

níku - RJ 

6.11. 27.1. OR    

954/0 N.z. o zrušení listin-

ných akcií na majitele 

5.11. 25.2.     

945/0 Novela zákoníku práce 23.10. Výb     

941/0 Novela z. o daních z 

příjmů 

22.10. Výb     

905/0 Novela trestního řádu 28.8. 8.12. 

 

OR    

851/0 Novela z. o správě daní 

a poplatků 

21.5. Výb     

850/0 Novela z. o ochraně 

hospodářské soutěže 

21.5. Výb     

837/0 Vl. n. z. 

o mezinárodním právu 

soukromém - EU 

22.5. Výb     

836/0 Vl.n.z. o obchodních 

korporacích - EU 

22.5. Výb     

835/0 Vl.n.z. občanský záko-

ník 

22.5. Výb     

833/0 Novela z. o veřejných 

zakázkách - EU 

12.5. 29.9. 25.2.    

810/0 Novela trestního záko-

na 

21.4. Výb     

805/0 Novela občanského 

zákoníku 

17.4. Výb     

788/0 Novela zákoníku práce 1.4. 29.9. 2.12.    

738/0 Návrh zákona o vlast-

nictví letiště Praha - 

Ruzyně - RJ 

16.2. 31.3. 17.6. 12.10. 

   1.12. 

 17.

12. 

Zam VR 

727/0 Novela z. o hospoda-

ření energií 

5.2. 23.10. 

 

11.2.    

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     

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/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
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/text/tiskt.sqw?O=5&CT=941&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/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/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=810
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=810&CT1=0
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=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=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/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=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/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
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297/0 Novela z. o soudech, 

soudcích, přísedících 

18.9. Výb     

156/0 Novela devizového zá-

kona - EU 

1.3. 14.3. OR    

 

Pozn.: VR- vráceno PS; OR- obecná rozprava; Výb- Výbor. Datum v šedém poli znamená den doručení, 

datum v polích ostatních barev znamená datum schválení zákona. Šedě vyznačený řádek znamená zamít-

nutí  návrhu novely.  

 

 

Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č.1-22; od 1.1.2010 do 1.3.2010 

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 

33/2010 

Nařízení vlády o úro-

cích z prodlení a po-

platku z prodlení 

podle občanského 

zákoníku 

4. února 1.7.2010 11 

Nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 142/1994 Sb., 

kterým se stanoví výše úroků z 

prodlení a poplatku z prodlení 

podle občanského zákoníku, ve 

znění nařízení vlády č. 

163/2005 Sb. 

49/2010 

Zákon o posuzování 

vlivů na životní pro-

středí 

23. února 
dnem vyhlá-

šení 
18 

Úplné znění zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí) 

58/2010 

Nález Ústavního sou-

du ve věci návrhu na 

zrušení § 76g a § 220 

odst. 3 o.s.ř. 

23. února --- 18 

Nález Ústavního soudu ze dne 

19. ledna 2010 ve věci návrhu 

na zrušení § 76g a § 220 odst. 

3 zákona č. 99/1963 Sb., ob-

čanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Nařízení vlády o úrocích z prodlení a po-

platku z prodlení podle občanského záko-

níku 

Částka 11, č. 33/2010 Sb.; účinnost: od 1. 7. 2010 

 

U úroků z prodlení, ke kterým dojde po 1.7.2010, 

bude výpočet ročně odpovídat výši reposazby stano-

vené Českou národní bankou pro poslední kalendářní 

den kalendářního pololetí, které předcházející kalen-

dářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 

sedm procentních bodů. Nově bude na počátku sta-

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.mvcr.cz/-clanek/sbirka-zakonu.aspx
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novený úrok z prodlení platný po celou dobu trvání 

prodlení.  

 

Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními 

právními předpisy. 

 

 

Úplné znění zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí 

Částka 18, č. 49/2010 Sb; účinnost: od 1. 7. 2010 

 

Nové znění zákona stanovuje mj. změnu v době platnosti 

stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí, nově je v § 10 odst. 3 stanovena doba platnosti 5 

let. 

 

 

Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na 

zrušení § 76g a § 220 odst. 3 o.s.ř. 

Částka 18, č. 58/2010 Sb., ustanovení ruší dnem 

1.4.2011 

 

Ustanovení § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., ob-

čanský soudní řád, ve znění pozdějších změn, která 

umožňuje změnu usnesení, jímž byl soudem prvního 

stupně odmítnut nebo zamítnut návrh na vydání 

předběžného opatření nebo jímž bylo řízení o tomto 

návrhu zastaveno se ruší dnem 1.4.2011. 

 

ERÚ, ÚOHS, ČTÚ 
http://www.eru.cz/dias-view_new_articles.php 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 1.3.2010 

 

Měsíční zpráva o provozu ES ČR za prosi-

nec 2010 

http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elekt

ro/mesicni_zpravy/2009/prosinec/obsah.htm 

Uveřejněno dne 10.2.1010 

 

Zde bychom Vás rádi upozornili např. na přehled in-

stalovaného výkonu v ES ČR s instalovaným výko-

nem menším než 0,5 MW ke dni 31.12.2009 (č. 41) 

zde: 

http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elekt

ro/mesicni_zpravy/2009/prosinec/page50.htm 

 

 

Spojení Strabag a Viamont DSP nenaruší 

trh 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spojeni-

strabag-a-viamont-dsp-nenarusi-trh/ 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním 

řízení povolil spojení soutěžitelů STRABAG SE se síd-

lem v Rakousku a Viamont DSP a.s. se sídlem v Ústí 

nad Labem. Společnost STRABAG je v České republi-

ce činná prostřednictvím svých dceřiných společností 

zejména v oblastech pozemního a inženýrského sta-

vitelství, těžby kameniva, štěrků a písků a výroby be-

tonových a asfaltových směsí. 

 

 

Poštovní služby 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=6323 

Uveřejněno dne 12.1.1010 

 

V prosinci ČTÚ vydal postupně 3 rozhodnutí, kterými 

vyslovil na návrh České pošty souhlas se změnami 

poštovních podmínek. Změny se týkaly úpravy roz-

měrů poštovních zásilek, u kterých se již nebude vy-

bírat příplatek za tzv. neskladné poštovní zásilky, po-

užívání zvláštních obálek se zeleným pruhem a třetí 

změna se týkala poštovních podmínek do zahraničí v 

souvislosti se změnou kurzu měnové jednotky Světo-

vé poštovní unie a změnou podmínek, za kterých za-

hraniční provozovatelé poskytují České poště svou 

součinnost. 

 

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

ad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 1.3.2010 

http://www.eru.cz/dias-view_new_articles.php
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2009/prosinec/obsah.htm
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2009/prosinec/obsah.htm
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2009/prosinec/page50.htm
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2009/prosinec/page50.htm
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spojeni-strabag-a-viamont-dsp-nenarusi-trh/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spojeni-strabag-a-viamont-dsp-nenarusi-trh/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spojeni-strabag-a-viamont-dsp-nenarusi-trh/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6323
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6323
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
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Novela zákona o konkurzu a vyrovnání 

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

n&MasterID=3262 

tisk č. 1485 

datum doručení: 29. 1. 2010  

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zá-

kon č. 7/2005 Z. o konkurzu a restrukturalizaci a o 

změně a doplnění některých zákonů ve znění pozděj-

ších předpisů a o změně a doplnění některých záko-

nů si dává za cíl odstranit nedostatky zákona součas-

ně platného, přičemž se zaměřil zejména na zjedno-

dušení podávání návrhů na vyhlášení konkurzu, za-

vedení možnosti popření pohledávky nejen ze strany 

konkurzního správce, ale i ostatních věřitelů, pro-

dloužení některých lhůt nebo na úpravu okruhu 

účastníků řízení. Současně se odstraňují některá 

ustanovení ohledně příslušnosti soudů k podání při-

hlášek věřitelů. Status přihlašování pohledávek zajiš-

těných věřitelů zůstává nezměněn, upravuje se jen 

pořadí uspokojování pohledávek. 

 

Přijaté právní předpisy 
http://zbierka.sk 

zkontrolováno do 1.3.2010 

 

Správní řád pro katastrální úřady a správu 

katastru 

sk/19288/egovernment/ecadaster:-novy-

spravovaci-poriadok-pre-katastralne-urady-a-

spravy-katastra.php 

 

Ve sbírce zákonů SR byla pod č. 22/2010 publikova-

ná vyhláška Úřadu geodézie, kartografie a katastru 

SR, kterou se stanovil Správní řád pro katastrální 

úřady a správu katastru. Vyhláška stanoví podrob-

nosti o organizaci práce a úschově spisů a manipulaci 

s nimi na katastrálních úřadech a na správách katast-

ru.  

 

Z pohledu informační společnosti, služeb dálkového 

přístupu do katastru (eCadaster) a elektronických 

služeb veřejné správy (eGovernment) se týká násle-

dujících oblastí: přijímání podání učiněných elektro-

nickými prostředky se postupuje podle zvláštních 

právních předpisů (např. zákona 215/2002 Z.z. o 

elektronickém podpise a vyhlášky Národního bezpeč-

nostního úřadu 136/2009 Z.z. o způsobu a postupu 

používání elektronického podpisu v obchodním a ad-

ministrativním styku.). Zaměstnanec katastrálního 

úřadu vyhotoví tištěnou podobu podání, které se evi-

duje v registru. Elektronické adresy, na kterých při-

jímají katastrální úřady a správy katastru podání se 

uveřejňují na internetových stránkách Úřadu geodé-

zie, kartografie a katastru Slovenské republiky. Dále 

se v § 10 stanoví způsob evidence o katastrálních 

řízeních, ty se vedou v elektronické formě prostřed-

nictvím aplikace. Kniha poskytovaných údajů z katas-

tru se vede v papírové podobě a v elektronické formě 

prostřednictvím aplikace. Pro ukládání spisů do papí-

rové a elektronické podoby je zaveden tzv. centrální 

elektronické registrační středisko, zde se ukládá papí-

rové a elektronické dokumenty a zabezpečuje se di-

gitalizace papírových dokumentů katastrálních úřadů 

a správ katastru.  

 

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

zkontrolováno do 1.3.20010 

 

Protimonopolní úřad SR schválil fúzi spo-

lečností Consortio Invest AB a QUELLE 

spol. s r.o. 

http://www.antimon.gov.sk/408/3770/protimonop

olny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-

consortio-invest-ab-a-quelle-spol-s-ro.axd 

 

Odbor fúzí Protimonopolního úřadu SR fúzi společ-

ností Consortio Invest AB a Quelle spol. s r.o. Proti-

monopolní úřad SR zhodnotil projekt fúze jako spo-

jení, které nebude mít za následek vytvoření nebo 

posílení dominantního postavení společnosti Quelle 

na slovenském trhu. 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1.1.- 1.3.2010 

dle zveřejnění: 

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

 

V období od 1.1.2010 do 1.3.2010 nebyly zveřejněny 

žádné relevantní právní předpisy.  

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Judikatura Nejvyššího 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3262
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3262
http://zbierka.sk/
http://www.eeagrants.sk/19288/egovernment/ecadaster:-novy-spravovaci-poriadok-pre-katastralne-urady-a-spravy-katastra.php
http://www.eeagrants.sk/19288/egovernment/ecadaster:-novy-spravovaci-poriadok-pre-katastralne-urady-a-spravy-katastra.php
http://www.eeagrants.sk/19288/egovernment/ecadaster:-novy-spravovaci-poriadok-pre-katastralne-urady-a-spravy-katastra.php
http://www.eeagrants.sk/19288/egovernment/ecadaster:-novy-spravovaci-poriadok-pre-katastralne-urady-a-spravy-katastra.php
http://www.eeagrants.sk/19288/egovernment/ecadaster:-novy-spravovaci-poriadok-pre-katastralne-urady-a-spravy-katastra.php
http://www.eeagrants.sk/19288/egovernment/ecadaster:-novy-spravovaci-poriadok-pre-katastralne-urady-a-spravy-katastra.php
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/408/3770/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-consortio-invest-ab-a-quelle-spol-s-ro.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/3770/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-consortio-invest-ab-a-quelle-spol-s-ro.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/3770/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-consortio-invest-ab-a-quelle-spol-s-ro.axd
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
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soudu: 
zkontrolováno od 1.-8. týdne 2010 viz. Databáze NS 

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

 

Prokura a odměna 

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

53320&searchstr=23+Cdo+2713%2F2009+ 

23 Cdo 2713/2009 ze dne 25.11.2009 

 

Dohoda prokuristy a zastoupeného nemusí mít vý-

hradně formu mandátní smlouvy, mandátní smlouva 

ale nejlépe vystihuje charakter záležitostí, které má 

prokurista pro podnikatele zařizovat i skutečnost, že 

prokura je speciální druh plné moci užívaný v ob-

chodních vztazích. Nárok na úplatu nelze vázat jen 

na samotný fakt udělení prokury, nýbrž je nutno 

zkoumat, zda prokurista skutečně záležitosti spojené 

s provozem podniku zastoupeného zařizoval a v ja-

kém rozsahu.  

 

 

Zajišťovací směnka  

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

52451&searchstr=%E8.+j.+5+Cm+74%2F2005-60 

29 Cdo 4722/2007 ze dne 29.9.2009 

 

V případě, že směnka zajišťuje pohledávku osoby 

odlišné od remitenta za dlužníkem, který je současně 

výstavcem směnky vlastní, bude kauza zajišťovací 

směnky spočívat nikoli ve vztazích mezi dlužníkem a 

remitentem, nýbrž ve vztazích mezi dlužníkem a věři-

telem z kauzálního vztahu. 

 

 

Nepřezkoumatelnost rozsudku 

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

52447&searchstr=32+cdo+3751 

32 Cdo 3751/2009 ze dne 10.11.2009 

 

Souhrnné uvedení důkazů – uvedení jednotlivých dů-

kazů, z nichž soud vycházel, to ale bez uvedení toho, 

jak soud jednotlivé důkazy hodnotil a jaká skutková 

zjištění z kterého důkazu učinil - má za následek ne-

přezkoumatelnost rozsudku. 

 

 

Náhrada škody 

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

52514&searchstr=4768%2F2007 

25 Cdo 4768/2007 ze dne 22.10.2009 

 

I manželka obviněného, která využila práva podle § 

37 odst. 1 trestního řádu a zvolila svému manželovi 

obhájce, ač stranou podle § 12 odst. 6 části věty za 

středníkem trestního řádu není, má vzhledem k to-

muto zákonnému oprávnění, i k dalším potenciálním 

možnostem stát se stranou trestního řízení, takovou 

pozici, že je nutno považovat ji za účastníka řízení ve 

smyslu § 7 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu 

při výkonu veřejné moci. 

 

 

Řízení o zrušení rozhodčího nálezu 

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

52410&searchstr=2675%2F2007 

33 Cdo 2675/2007 ze dne 30.10.2009 

 

Měl-li by soud v rámci řízení o zrušení rozhodčího ná-

lezu přezkoumávat jeho věcnou správnost, pozbyla 

by smyslu právní úprava rozhodčího řízení. S odka-

zem na § 3 odst. 1 obč. zák. nelze zrušit rozhodčí 

nález s odůvodněním, že výkon práva na plnění 

podle něho přiznané (s ohledem na konkrétní okol-

nosti věci) odporuje dobrým mravům a je tak podle 

tuzemského práva nedovolené. 

 

 

Prodej předmětu leasingu a přiměřenost 

ceny 

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

52580&searchstr=3926%2F2008 

32 Cdo 3926/2008 ze dne 24.11.2009 

 

Při prodeji předmětu leasingu je vždy nutno posuzo-

vat přiměřenost ceny, za níž byl předmět leasingu 

realizován, protože jinak by důsledky obchodní neob-

ratnosti, nebo dokonce zlého úmyslu leasingového 

pronajímatele při prodeji předmětu leasingu zcela 

bezdůvodně dopadly na leasingového nájemce. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 
zkontrolováno od 1. do 8. týdne 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

http://www.nsoud.cz/rozhod.php
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=53320&searchstr=23+Cdo+2713%2F2009+
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=53320&searchstr=23+Cdo+2713%2F2009+
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52451&searchstr=%E8.+j.+5+Cm+74%2F2005-60
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52451&searchstr=%E8.+j.+5+Cm+74%2F2005-60
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52447&searchstr=32+cdo+3751
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52447&searchstr=32+cdo+3751
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52514&searchstr=4768%2F2007
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52514&searchstr=4768%2F2007
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52410&searchstr=2675%2F2007
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52410&searchstr=2675%2F2007
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52580&searchstr=3926%2F2008
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52580&searchstr=3926%2F2008
http://www.concourt.cz/
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Rozhodnutí ústavního soudu ze dne 

19.1.2010 

http://www.concourt.cz/clanek/2840 

 

Ústavní soud nálezem ze dne 19. ledna 2010 sp. zn. 

Pl. ÚS 16/09 zrušil ustanovení § 220 odst. 3 zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění poz-

dějších předpisů. Vykonatelnost tohoto nálezu (tj. 

zrušení citovaného ustanovení) však odložil o více 

než rok až na 1. dubna 2011, aby poskytl vládě a 

parlamentu dostatečný časový prostor k přijetí nové 

právní úpravy.  

 

Do té doby Ústavní soud stanovil, že ustanovení § 

220 odst. 3 občanského soudního řádu se nevztahuje 

na usnesení, kterým bylo soudem prvního stupně 

rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na 

vydání předběžného opatření, nebo kterým bylo říze-

ní o tomto návrhu zastaveno. 

 

Pokud žalobci vyhoví již soud prvního stupně a nařídí 

předběžné opatření, je sice toto usnesení o nařízení 

předběžného opatření doručeno žalovanému, a je tím 

okamžikem závazné a vykonatelné, žalovaný se však 

proti němu může odvolat a zpochybnit důvody a dů-

kazy, které vedly soud prvního stupně k jeho naříze-

ní. Tím je zaručeno rovné postavení účastníků soud-

ního řízení. Problém však nastává v okamžiku, kdy 

soud prvního stupně návrh na předběžné opatření 

zamítne (anebo odmítne či řízení o návrhu zastaví) a 

žalobce se odvolá k soudu druhého stupně. V přípa-

dě, že soud druhého stupně změní usnesení soudu 

prvního stupně a návrhu na nařízení předběžného 

opatření vyhoví, po řádném doručení žalovanému je 

takové rozhodnutí vykonatelné a v právní moci a 

druhý účastník, jemuž byla soudem uložena povin-

nost, již nemá možnost podat odvolání ani jiný 

opravný prostředek, přestože teprve nyní se poprvé 

dozvěděl, že je proti němu podána žaloba. 

 

Z nálezu vyplývá, že pokud se odvolací soud domní-

vá, že soud prvního stupně nerozhodl správně a měl 

předběžné opatření nařídit, nemůže předběžné opat-

ření nařídit sám změnou usnesení soudu prvního 

stupně. Musí toto usnesení zrušit a věc vrátit soudu 

prvního stupně se svým právním názorem. Soud prv-

ního stupně pak předběžné opatření sám nařídí a 

proti tomuto rozhodnutí již má žalovaný možnost se 

odvolat. 

 

 

Rozhodnutí ústavního soudu ze dne 

11.2.2010 

http://www.concourt.cz/clanek/2840 

 

Soudci Ústavního soudu se seznámili s rozsudkem 

Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci 

Pešková proti České republice ze dne 26. listopadu 

2009 (č. 22186/03) a vzali jej na vědomí  

 

Předložený rozsudek ESLP se týká ochrany majetko-

vého práva povinných osob v restitučních řízeních, tj. 

osob, jimž byla soudem stanovena povinnost vydat v 

restituci nemovitost. Rozsudek se vyjadřuje k přimě-

řenosti výše náhrady, která se má povinné osobě za 

vydání nemovitosti dostat. 

 

ESLP v předložené rozsudku uvedl, že v takových 

případech není pochyb o zásahu do majetkového 

práva ve smyslu čl. 1 Protokolu 1 k Úmluvě o ochra-

ně lidských práv a základních svobod, a je proto tře-

ba zkoumat splnění dalších požadavků tohoto zása-

hu, jako je zákonnost, existence obecného zájmu a 

přiměřenost. 

 

V daném případě ESLP dospěl k závěru, že stěžova-

telka byla nucena nést individuální a nadměrné bře-

meno, které narušilo spravedlivou rovnováhu mezi 

požadavky obecného zájmu na straně jedné, a 

ochranou práva na pokojné užívání majetku na stra-

ně druhé. V projednávaném případě původní kupní 

cena včetně navrhované náhrady účelně vynalože-

ných nákladů nemůže být hodnocena jako přiměřená 

ve vztahu k současné tržní ceně nemovitosti. Dle 

ESLP tedy došlo k porušení čl. 1 Protokolu č. 1 k 

Úmluvě. 

 

Judikatura  
Nejvyššieho súdu:  

zkonrolováno ode dne zveřejnění do 3.3.2010 

http://www.nssr.gov.sk 

 

V aktuální judikatuře slovenské judikatuře do dne 

zveřejnění 3.3.2010 nebyla vydána zásadní relevantní 

rozhodnutí. Byla zkontrolována uveřejněná Nevyššie-

http://www.concourt.cz/clanek/2840
http://www.nssr.gov.sk/
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ho súdu ze dne 1.11.2009 až do 3.12.2009 (včetně) -

obchodní a občanskoprávní kolegium. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.1.2010 do 1.3.2010 

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

 

Lancome parfums et beauté & Cie SNC vs. 

OHIM, za učasti CMS Hasche Sigle 

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

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

Vy-

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

jur-

cdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=a

ll-

do crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&do

cav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldoc

no-

rec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor

&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=doc

nodeci-

si on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose

=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs

=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomu

suel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 

Dne 25.2.2010 rozhodl ESD o kasační žalobě proti 

rozhodnutí Soudu prvního stupně Evropských spole-

čenství, kterým soud zamítl žalobu společnosti Lan-

come parfums et beauté & Cie SNC proti druhoin-

stančnímu rozhodnutí OHIM, kterým vyhověl advo-

kátní kanceláři CMS Hasche Sigle v odvolání proti re-

gistraci ochranné známky Společenství COLOR EDI-

TION. 

 

OHIM registraci této ochranné známky zamítl s odvo-

láním na č. 7 odst. 1, písm. b) nařízení 40/94 jakožto 

popisné označení, které nemůže být ochrannou 

známkou. Společnost Lancome v kasační žalobě na-

vrhovala rozhodnutí Soudu prvního stupně Společen-

ství zrušit z důvodu, že unijní právo neobsahuje žád-

nou actio popularis, tedy že advokátní kancelář na 

tomto nemá žádný právní zájem. Druhým důvodem, 

ve kterém Lancome viděla vadnost rozsudku, bylo 

nesprávně právní posouzení věci, když dle jejího ná-

zoru označení COLOR EDITION nelze pojímat jako 

popisné označení COLOR a EDITION, ale jako celek, 

který navíc není srozumitelný v jiném jazyce než ang-

ličtině.  

 

ESD však v tomto případě judikoval, že aktivní legi-

timace pro účely podání návrhu na prohlášení ne-

platnosti ochranné známky Společenství u OHIM ne-

podléhá zvláštním pravidlům pro přípustnost použi-

telným u soudních žalob, v tomto případě se jedná o 

správní řízení, tedy nelze zde vycházet z požadavků 

na aktivní legitimaci v soudním řízení. Druhou námit-

ku stěžovatelky ESD odmítl konstatováním, že ozna-

čení COLOR EDITION je tvořeno výlučně údaji, které 

mohou sloužit k označení určitých vlastností dotče-

ných výrobků, jejich spojení vykazuje strukturu nikoli 

neobvyklou, ale běžnou z hlediska lexikálních pravi-

del anglického jazyka, a že ochranná známka, jejíž 

zápis byl požadován, tedy u cílové veřejnosti nevyvo-

lává dojem dostatečně vzdálený dojmu vyvolanému 

prostým umístěním slovních prvků, které ji, tvoří 

vedle, aby tak docházelo ke změně jejích smyslu ne-

bo dosahu.  

 

Právní časopisy  

 

Právní rádce 
02/2010 

Zohledněna vydání do 1.3.2010 

 

Subjekty povinné poskytovat informace 

ve světle judikatury 

Vydání: 02/2010, str. 4 

Autor: JUDr. Filip Riegel 

 

Autor článku uvádí výklad čl. 17 Listiny základních 

práv a svobod, který zaručuje svobodu projevu a 

právo na informace. Podmínky a provedení ustano-

vení čl. 17 LZPS uvádí zákon č. 106/1999 Sb., o svo-

bodném přístupu k informacím. Povinnými subjekty, 

kteří jsou povinny poskytovat informace vztahující se 

k jejich působnosti jsou státní orgány, územní samo-

správné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

 

Nejvíce sporů přináší dle autora výklad toho, kdo je 

či není veřejnou institucí. Bohatou judikaturu před-

stavuje zejm. Nález ústavního soudu ze dne 

27.2.2003, sp. zn. III. ÚS 686/02, publ. Ve Sb. n. u. 

ÚS, svazek 29, nález 30, uvedl, že definiční znaky 

pojmu veřejná instituce hospodařící s veřejnými pro-

http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&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=alldo crec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecisi on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C408%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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středky lze vymezit a contrario k pojmům státní or-

gán, orgán územní samosprávy a veřejnoprávní kor-

porace. V rozsudku ze dne6.10.2009, č.j. 2 Ans 

4/2009-93, publ. Pod č. 1972/2010 Sb. NSS, dovodil 

Nejvyšší správní soud, že je veřejnou institucí 

s povinností poskytovat informace i akciová společ-

nosti ČEZ.  

 

 

Promlčení práva výpovědi z nájmu bytu 

Vydání: 02/2010, str. 10 

Autor: JUDr. Luboš Chalupa 

 

Autor se věnuje aspektům výpovědi z nájmu bytu, 

resp. její promlčitelností. Výpověď z nájmu bytu je ve 

smyslu ustanovení § 101 občanského zákoníku právo 

promlčitelné v obecné lhůtě tří let, taktéž právo na 

uplatnění neúčinnosti smlouvy, či právo na vrácení 

daru. 

 

 

Postavení Vídeňské úmluvy o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží v českém práv-

ním řádu 

Vydání: 02/2010, str. 22 

Autor: JUDr. PhDr. Martin Crha 

 

Autor článku se zabývá postavením Vídeňské úmluvy 

v českém právním řádu, vymezuje pojem mezinárod-

ní kupní smlouva, dále mezinárodní prvek, předpo-

klady aplikace, věcný dosah a rovněž také interpreta-

ci Vídeňské úmluvy. 

 

 

Korporátní pravidla Compliance a nový 

trestní zákoník  

Vydání: 02/2010, str. 28 

Autor: Pavel Koukal 

 

Autor článku poukazuje na stávající trestněprávní 

úpravu, která se dotýká vymezení pravidel etického a 

právního chování stanovených v tzv. Programech 

Compliance, jež byly v nedávné době přijaty řadou 

obchodních společností. 

 

V otázce odpovědnosti právnických osob se nová 

právní úprava neliší od úpravy staré. Nadále je trest-

ní odpovědnost právnické osoby vyloučena. Trestní 

odpovědnost je upravena tak, že trestně odpovídá 

ten, kdo se dopustil jednání, jehož znaky jsou uve-

deny ve zvláštní části zákona a pokud zákon stanoví, 

že pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti, 

způsobilosti nebo postavení, pak podle § 114 odst. 2 

trestního zákoníku postačí, že tato zvláštní vlastnost, 

způsobilost nebo postavení jsou dány u právnické 

osoby, jejímž jménem pachatel jedná. 

 

Pokud jde o úplatkářství je nově trestné jednání to-

ho, kdo v souvislosti s podnikáním přijme nebo si dá 

slíbit a nebo naopak toho, kdo poskytne, nabídne, a 

nebo slíbí úplatek.  

 

 

Vykonatelnost rozhodnutí a exekuční ří-

zení 

Vydání: 02/2010, str. 56 

Autor: JUDr. Martin Soukup 

Autor uvádí usnesení Nejvyššího soudu České repub-

liky ze dne 15.10.2010, sp. zn. 20 Cdo 3160/2007 

 

Rozhodnutí, znějící na peněžité plnění, na jehož pod-

kladě je navrhována exekuce, musí být formálně vy-

konatelné již v době zahájení exekučního řízení. Úpl-

né znění rozhodnutí naleznete zde:  

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

52272&searchstr=3160%2F2007 

 

Právní rozhledy 
03/2010 

Zohledněna vydání do 1.3.2010 

 

Postoupení pohledávky na zaplacení úro-

ků z prodlení a samostatnost této pohle-

dávky 

NS ČR: 32 Cdo 2421/2009 ze dne 18.9.2009 

str. 112 

 

Úroky z prodlení jsou příslušenství pohledávky. Tyto 

úroky z prodlení lze však samostatně započíst a 

uznat bez toho, že by současně musela být uznána a 

započtena jistina. Tyto úroky mohou být i samostat-

ně smluvně převedeny na jinou osobu. 

Úplné znění rozhodnutí naleznete zde:  

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

51272&searchstr=2421%2F2009+ 

 

 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52272&searchstr=3160%2F2007
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52272&searchstr=3160%2F2007
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=51272&searchstr=2421%2F2009+
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=51272&searchstr=2421%2F2009+
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K povaze rozhodnutí o zadržení řidičského 

průkazu a možnosti jeho přezkumu ve 

správním řízení 

NSS: 7 As 69/2008-47 ze dne 8.12.2009 

str. 108 

 

Rozhodnutí o zadření řidičského průkazu nemůže být 

předmětem vyloučení ze soudního přezkoumání jako 

úkon správního orgánu předběžné povahy. V případě 

rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu se jedná o 

rozhodnutí, o které se vede samostatné řízení, má 

vlastní zákonné podmínky a vybočení z rámce těchto 

zákonných podmínek není předmětem přezkumu v 

žádném dalším řízení. Toto rozhodnutí tedy ani z ča-

sového ani věcného hlediska nepředchází žádnému 

konečnému rozhodnutí s obdobným hmotněprávním 

obsahem. 

Úplné znění rozhodnutí naleznete zde: 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZnen

i&ID=21437 

 

 

 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&ID=21437
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&ID=21437

