
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31.5.2010. Do přehledu s konkrét-

nější uvedením navrhované změny byly zařazeny po-

slanecké tisky, které doposud nebyly uvedeny, či ná-

vrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na 

významu. 

 

Vláda: 
Usnesení vlády naleznete na:  

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

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

 

Vl.n.z., kterým se mění zákon č. 229/2002 

Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozděj-

ších předpisů, a další související zákony 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1088 

tisk č. 1088 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

229/2002 Sb., o finančním arbitrovi směřuje k odstra-

nění stávající nekompatibility financování činnosti fi-

nančního arbitra s právem Evropské unie. Dle dosa-

vadní úpravy byla k zajištění výkonu činnosti arbitra 

povinna ČNB. Podle nové úpravy má být zřízena Kan-

celář finančního arbitra, která bude organizační složkou 

státu a jež bude financována přímo ze státního roz-

počtu. 

 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 973-1094 

od 1.1.2010 do 31.5.2010 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1032 

tisk č. 1032 

 

Návrh zákona, kterým dochází ke změně zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je reakcí na 

zjištění, že současné znění tohoto zákona svým způso-

bem vytváří prostor pro krácení daňové povinnosti u 

plátců, kteří obchodují se zbožím podléhajícím spo-

třební dani. Navržená změna zákona by měla tomuto 

krácení daně z větší části zabránit a umožnit jednoduš-

ší kontrolu vzájemných plnění předmětných subjektů. 

Toho má být dosaženo zejména stanovením konkrétní 

situace, kdy spotřební daň vstupuje do základu daně a 

zakotvením společného správce daně pro obchodníky s 

pohonnými hmotami. Předkladatel odhaduje, že únik 

na daních může v daném kontextu představovat mezi-

ročně částku cca 2,5 mld. Kč. 

 

 

Novela zákona o zápisech vlastnických práv 

k nemovitostem 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1013 

tisk č. 1013 

 

Novela zákona o zápisech vlastnických práv k nemovi-

tostem směřuje k odstranění některých dílčí nedostat-

ků platného znění tohoto zákona. Tato novela v ob-

dobném znění byla předložena již dříve a ve třetím 

čtení v poslanecké sněmovně byla zamítnuta. Návrh je 

nyní předkládán znovu v nezměněné podobě s tím, že 

z něho byla vypuštěna kontroverzní pasáž týkající se 

zvýšení správního poplatku za vklad práva do katastru 

nemovitostí. Důležitou součásti novelizace by také mě-

lo být vytváření podmínek pro elektronickou komunika-

ci podáváním návrhů na vklad práv na formuláři. 
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http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1013


 

 

 

Strana 2 LEGAL UPDATE ČERVEN 2010 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.3.2010 do 31.5.2010, do 19. 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 31.5.2010 

 

 

 

 

Přehled připravovaných práv-

ních předpisů 
 

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

1089/0 Novela z. - reţim Ev-

rop. společenství pro 

kontrolu vývozu zboţí 

7.5. OR     

1088/0 Novela z. o finančním 

arbitrovi - EU 

27.4. OR     

1081/0 Novela trestního záko-

níku - EU 

nebyl 

rozeslán 

     

1032/0 Novela z. o dani 

z přidané hodnoty 

27.1. 

 

OR     

1013/0 Novela z. o zápisech 

vlastnických práv k 

nemovitostem 

7.1. OR     

989/0 Novela z. o dani 

z přidané hodnoty 

9.12. 

 

OR     

985/0 Novela z. o cenách 8.12. 

 

OR     

966/0 Novela z. o opatřeních 

týkajících se dovozu 

a vývozu zboţí - EU 

20.11. 2.12. 

 

9.3. 3. čtení   

959/0 Novela z. o daních z 

příjmů - RJ 

18.11. 2.12. 

 

10.12. 12.3.   

16.3. 16.4. 

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. OR    

 

945/0 Novela zákoníku práce 23.10. OR     

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=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
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941/0 Novela z. o daních z 

příjmů 

22.10. OR     

905/0 Novela trestního řádu 28.8. 8.12. 

 

OR    

 

851/0 Novela z. o správě daní 

a poplatků 

21.5. OR     

850/0 Novela z. o ochraně 

hospodářské soutěţe 

21.5. OR     

837/0 Vl. n. z. 

o mezinárodním právu 

soukromém - EU 

22.5. OR     

836/0 Vl.n.z. o obchodních 

korporacích - EU 

22.5. OR     

835/0 Vl.n.z. občanský záko-

ník 

22.5. OR     

833/0 Novela z. o veřejných 

zakázkách - EU 

12.5. 29.9. 25.2. 19.3 23.4.  

18.5.  

810/0 Novela trestního záko-

na 

21.4. OR     

805/0 Novela občanského 

zákoníku 

17.4. OR     

788/0 Novela zákoníku práce 1.4. 29.9. 2.12. 12.3.   

přerušeno 

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. 25.3.     

297/0 Novela z. o soudech, 

soudcích, přísedících 

18.9. OR     

156/0 Novela devizového zá-

kona - EU 

1.3. 14.3. OR    

 

Pozn.: VR- vráceno PS; OR- obecná rozprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=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
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
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Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č.26-57; od 1.1.2010 do 31.5.2010 

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 

69/2010 
Zákon o vlastnictví 

letiště Praha-Ruzyně 
24. března 

dnem vyhlá-

šení 
26 

Zákon, kterým se stanoví vý-

lučným vlastníkem letiště Pra-

ha-Ruzyně Česká republika 

(stát), anebo právnická osoba 

se sídlem ve státě, v nichž má 

stát stoprocentní majetkovou 

účast 

73/2010 

Vyhláška o vyhraze-

ných elektrických 

technických zaříze-

ních 

24. března 1. června 26 

Tato vyhláška stanoví vyhraze-

ná elektrická technická zařízení 

(zařízení pro výrobu, přeměnu, 

přenos, rozvod a odběr elek-

trické energie a elektrické 

instalace), jejich zařazení do 

tříd a skupin a bližší podmínky 

jejich bezpečnosti v souladu se 

směrnicí Evropského parlamen-

tu a Rady 98/34/ES ve znění 

směrnice 98/48/ES. 

 80/2010 

Vyhláška o stavu nou-

ze v elektroenergetice 

a o obsahových nále-

ţitostech havarijního 

plánu 

29. března 1. dubna 28 

Vyhláška upravuje způsoby 

omezení spotřeby elektřiny a 

řízení změn dodávky elektřiny 

do elektrizačních soustav, stav 

nouze a jeho předcházení.  

81/2010 

Vyhláška, kterou se 

mění vyhláška č. 

51/2006 Sb., o pod-

mínkách připojení k 

elektrizační soustavě 

29. března 1. dubna 29 

Vyhláška upravuje zejména 

podmínky připojení výroben 

elektřiny, distribučních soustav 

a odběrných míst zákazníků k 

elektrizační soustavě. 

101/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní zákon č. 227/2000 

Sb., o elektronickém 

podpisu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

15. dubna 
dnem vyhlá-

šení 
37 

Tento zákon upravuje některá 

ustanovení zákona č. 227/2000 

Sb., o elektronickém podpisu 

týkající se působnosti minister-

stva vnitra v oblasti udělování 

akreditací pro vedení certifi-

kačních služeb. 

http://www.mvcr.cz/-clanek/sbirka-zakonu.aspx
http://www.mvcr.cz/-clanek/sbirka-zakonu.aspx
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120/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů 

29. dubna 
dnem vyhlá-

šení 
43 

Zákon, kterým se mění zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z při-

dané hodnoty, ve znění poz-

dějších předpisů je úpravou 

předchozí novely vycházející z 

čl. 80 směrnice Rady 

2006/112/ES a spočívající v 

zapracování do zákona, usta-

novení § 36a. Tato novela 

ustanovení § 36a nově upravu-

je, čímž je zkracuje. 

145/2010 

Zákon o spotřebitel-

ském úvěru a o změně 

některých zákonů 

20. května 
1. ledna 

2011 
52 

Tento zákon byl přijat pro 

dosažení harmonizace českého 

právního řádu a spotřebitel-

ského trhu s úpravou v rámci 

Společenství. Zásadní změny 

oproti původní úpravě se týkají 

povinností věřitele a práva 

spotřebitele na odstoupení od 

smlouvy.  

157/2010 

Zákona, kterým se 

mění zákon č. 

187/2006 Sb., o ne-

mocenském pojištění, 

ve znění pozdějších 

předpisů 

21. května 
1. srpna 

2010 
55 

Tento zákon upravuje způsob 

úhrady poštovného za zásilky, 

které ošetřující lékaři zasílají 

okrasním správám sociálního 

zabezpečení v souvislosti 

s posuzováním dočasné pra-

covní neschopnosti podle před-

pisů o nemocenském pojištění.  

155/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní některé zákony ke 

zkvalitnění jejich apli-

kace a ke sníţení ad-

ministrativní zátěţe 

podnikatelů 

21. května 
1. srpna 

2010 
55 

Tento zákon byl přijat za úče-

lem snížení administrativní 

zátěže podnikatelů, zejména 

k odstranění duplicitní kontrolní 

činnosti ze strany kontrolních 

orgánů. 

101/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní zákon č. 227/2000 

Sb., o elektronickém 

podpisu a o změně 

některých dalších zá-

konů (zákon 

o elektronickém pod-

pisu), ve znění poz-

dějších předpisů 

15. dubna  
dnem vyhlá-

šení 
37 

Tento zákon byl přijat za úče-

lem harmonizace českého 

právního řádu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

1999/93 ES a rozhodnutím 

Komise Evropských společen-

ství 2009/767 ES, kterým se 

stanovují opatření pro usnad-

nění užití postupů s využitím 

elektronických prostředků 

prostřednictvím “jednotných 

kontaktních míst“. 
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153/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických 

komunikacích a o 

změně některých sou-

visejících zákonů (zá-

kon o elektronických 

komunikacích), ve 

znění pozdějších 

předpisů 

21. května 
1. července 

2010 
54 

Tento zákon, kterým se mění 

zákon č. 127/2005 Sb., o elek-

tronických komunikacích, je 

plánovanou novelou, která má 

zohledňovat především zjištění 

a zkušenosti správních úřadů, 

podnikatelů a dotčené veřej-

nosti v oblasti elektronických 

komunikací nabyté při tříleté 

aplikaci tohoto zákona. 

156/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve 

znění pozdějších 

předpisů 

21. května 
5. června 

2010 
55 

Tento zákon byl přijat za úče-

lem harmonizace českého 

právního řádu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2009/14 ES a nařízením Evrop-

ského parlamentu a Rady 

č.924/2009. 

140/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní zákon č. 569/1991 

Sb., o Pozemkovém 

fondu České republi-

ky, ve znění pozděj-

ších předpisů 

20. května 
dnem vyhlá-

šení 
51 

Tento zákon upravuje a zejmé-

na rozšiřuje možnost použití 

příjmů Pozemkového Fondu 

ČR.  

152/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších 

předpisů 

21. května 1.července 54 

Tento zákon má zabránit tzv. 

katalogovým podvodům, tedy 

jednáním, které lze materiálně 

zařadit mezi nekalosoutěžní 

praktiky, avšak při předcházejí-

cí úpravě jen velmi těžko posti-

žitelným. Z důvodu mimořád-

ného čísla obětí tohoto jednání 

bylo přistoupeno k přijetí toho-

to zákona. 

137/2010 

Zákon, kterým se mě-

ní zákon č. 180/2005 

Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitel-

ných zdrojů energie 

a o změně některých 

zákonů (zákon 

o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů) 

20. května 
dnem vyhlá-

šení 
51 

Tento zákon přináší nový koncept 

pro stanovení finanční podpory 

výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, když navrhuje, aby se 

ustanovení §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. 
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Vyhláška o vyhrazených elektrických 

technických zařízeních 

Částka 26, č. 73/2010 Sb.; účinnost: od 1. 6. 2010 

 

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zaří-

zeních v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES nově 

upravuje výčet vyhrazených elektrických zařízení sta-

novených zákonem 174/1968 Sb. Dle nového znění se 

jedná o zařízení: 

 

a)  

pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektric-

ké energie a elektrické instalace, 

 

b)  

určená k ochraně před účinky atmosférické nebo sta-

tické elektřiny. 

 

Tyto jsou dále členěny do příslušných tříd a skupin , 

jak stanoví příloha vyhlášky. 

 

 

Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice 

a o obsahových náleţitostech havarijního 

plánu  

Částka 28, č. 80/2010 Sb.; účinnost: od 1. 4. 2010 

 

Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o ob-

sahových náležitostech havarijního plánu, blíže upra-

vuje případy a způsoby omezení výkonu, který je 

odebírán, či naopak dodáván do elektrizační sousta-

vy. Dále upravuje podmínky vyhlášení stavu nouze a 

postupy jeho předcházení v rámci kterýchžto jsou 

spotřebitelé vyhláškou řazeni do regulačních stupňů 

pro případné omezování spotřeby elektřiny.  

 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 

51/2006 Sb., o podmínkách připojení k 

elektrizační soustavě  

Částka 29, č. 81/2010 Sb., účinnost: od 1.4.2010 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o 

podmínkách připojení k elektrizační soustavě, nově 

stanoví podmínky připojení zařízení žadatele k přeno-

sové soustavě nebo distribuční soustavě, podmínky pro 

podání žádosti o připojení zařízení k přenosové sousta-

vě nebo distribuční soustavě, náležitosti dle kterých je 

žádost o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo 

distribuční soustavě hodnocena a další. 

 

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 

Sb., o elektronickém podpisu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Částka 37, č. 101/2010 Sb.; účinnost: od 15. 4. 2010 

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elek-

tronickém podpisu, nově upravuje § 9 a 11 výše zmí-

něného předpisu. V § 9 se taxativní výčet oprávnění 

ministerstva vnitra rozšiřuje o jeden bod, který stanoví 

povinnost ministerstva vést seznam důvěryhodných 

certifikačních služeb a umožnit k němu dálkový přístup 

v souladu s Rozhodnutí Komise Evropských společen-

ství 2009/767/ES. V § 11 se vkládá nový odstave 2, 

který zní: 

 

(2) 

 „Za elektronický podpis splňující požadavky odstavce 

1 se považuje rovněž zaručený elektronický podpis 

založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném posky-

tovatelem certifikačních služeb usazeným v některém z 

členských států Evropské unie, byl-li kvalifikovaný 

certifikát vydán v rámci služby vedené v seznamu 

důvěryhodných certifikačních služeb, jako služba, pro 

jejíž poskytování je poskytovatel certifikačních služeb 

akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytová-

ním je vykonáván dohled." 

 

 

Zákon, kterým se mění některé zákony ke 

zkvalitnění jejich aplikace a ke sníţení ad-

ministrativní zátěţe podnikatelů 

Částka 55, č. 155/2010 Sb.; účinnost: od 1. 8. 2010 

 

Schválený vládní návrh zákona ke snížení administra-

tivní zátěže podnikatelů má maximálně zjednodušit a 

zpřehlednit stávající legislativu, zlepšit podnikatelům 

podmínky pro výkon jejich podnikatelské činnosti a 

odstranit duplicity kontrolních orgánů (Česká obchodní 

inspekce, živnostenské úřady). Zavádí změny v oblasti 

ochrany spotřebitele, vstupu do podnikání a v oblasti 

technické legislativy. 

 

 



 

 

 

Strana 8 LEGAL UPDATE ČERVEN 2010 

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 

Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovi-

telných zdrojů energie a o změně někte-

rých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů) 

Částka 51, č. 137/2010 Sb.; účinnost: od 20.5. 2010 

 

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů přiná-

ší nový koncept pro stanovení finanční podpory výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, když navrhuje, aby se 

ustanovení §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.  

 

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů (zá-

kon o elektronických komunikacích), ve 

znění pozdějších předpisů  

Částka 54, č. 153/2010 Sb.; účinnost: od 1.7. 2010 

 

Zákon o elektronických komunikacích je plánovanou 

novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, která má zohledňovat tříleté zkušenosti 

správních úřadů, podnikatelů a dotčené veřejnosti 

nabytých na základě tříletého užívání tohoto zákona. 

Týká se zejména narovnání některých výkladově spor-

ných částí zákona o elektronických komunikacích, 

úpravy některých procesních i hmotně právních otázek 

v oblasti správního a problematiky správy rádiového 

spektra. 

 

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 31. 5. 2010 

 

Zpráva o dosaţené úrovni dodrţování stan-

dardu plynulosti přenosu a distribuce elek-

třiny za rok 2009 

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

Uveřejněno dne 27.5.2010 

 

Na základě ustanovení §23 odst. 6 vyhlášky č. 

540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejí-

cích služeb v elektroenergetice předložil dne 27. 5. 

2010 ERU zprávu o dosažené úrovní dodržování stan-

dardu plynulosti přenosu a distribuce elektřiny za rok 

2009.  

 

Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti přenos 

elektřiny jsou: 

 

UKAZATEL NEPŘETRŢITOSI PŘENOSU ELEKTŘINY ČEPS 

Počet přerušení přenosu elektřiny v roce 2009 4 

Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny (v min.) 48 

Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny (v 

min.) 

12 

Nedodaná elektrická energie v roce (MWh) 138 

 

 

Výzva pro účastníky trhu s plynem 

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

Uveřejněno dne 24.5.2010 

 

V souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky č. 

365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, vyzývá 

Energetický regulační úřad účastníky trhu s plynem k 

zaslání zkušeností, podnětů a návrhů k fungování trhu 

s plynem v České republice a připomínek k činnosti 

operátora trhu pro oblast plynárenství. Podněty je 

možné zasílat do 15. června 2010 na adresu: ja-

na.kalcikova@eru.cz. 

 

 

Konference o prosazování soutěţního práva 

na ÚOHS 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/na-uohs-

probehne-konference-o-prosazovani-soutezniho-

prava/ 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je jedním z 

organizátorů Druhé výroční konference o prosazování 

soutěžního práva v nově přistoupivších zemích Evrop-

ské unie, která se uskutečnila 23. dubna 2010 v pro-

storách sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně. Kon-

ferenci zahájil předseda Úřadu Petr Rafaj, mezi řečníky 

byli místopředseda ÚOHS Robert Neruda, ředitel Sekce 

legislativy, ekonomiky a mezinárodních záležitostí 

ÚOHS Michal Petr, profesor Právnické fakulty Masary-

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/dias-view_new_articles.php
http://www.eru.cz/dias-view_new_articles.php
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/na-uohs-probehne-konference-o-prosazovani-soutezniho-prava/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/na-uohs-probehne-konference-o-prosazovani-soutezniho-prava/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/na-uohs-probehne-konference-o-prosazovani-soutezniho-prava/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/na-uohs-probehne-konference-o-prosazovani-soutezniho-prava/
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kovy univerzity v Brně Josef Bejček, Philip Marsden z 

britského Office of Fair Trading a další.  

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=6482 

Uveřejněno dne 11.2.2010 

 

Český telekomunikační úřad vydal 11. února 2010 

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc leden 2010 

týkající se zásadních událostí v oblasti elektronických 

komunikací v České republice a zahraničí. 

 

1) Dne 19. ledna 2010 zveřejnilo Ministerstvo průmys-

lu a obchodu hlavní teze připravované strategie Di-

gitální Česko, která definuje aktivity státu v oblasti 

elektronických komunikací v dalším desetiletí. Hlav-

ním cílem strategie je definování kroků, které v ČR 

povedou ke zjednodušení přístupu k vysokorych-

lostnímu internetu. 

2) Dne 28. ledna se v Bruselu konalo první zasedání 

BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v 

oblasti elektronických komunikací) a současně zři-

zovaného Úřadu (Office). 

 

 

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za únor 2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=6590 

Uveřejněno dne 11.3.2010 

 

Český telekomunikační úřad vydal 11. března 2010 

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc únor 2010 týka-

jící se zásadních událostí v oblasti elektronických ko-

munikací v České republice a zahraničí. Tématem 

měsíce února přehled vývoje cen za rok 2009. Ceny v 

pevných sítích v roce 2009 převážně stagnovaly. Ceny 

přístupu k Internetu se v průběhu roku výrazně nemě-

nily. Nejvýraznější změnou v roce 2009 bylo zahrnutí 

nákladů na přístupovou síť do cen jednotlivých služeb 

(ADSL, IPTV nebo telefonní služby), takže zákazníci, 

kteří nechtějí telefonní službu, ale pouze ADSL, platí 

méně. Ceny za samostatně nabízené služby ADSL 

(„naked ADSL“) jsou v ČR pod průměrem států EU, ve 

kterých se tato služba nabízí.  

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za březen 

2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=6661 

Uveřejněno dne 8.4.2010 

 

Český telekomunikační úřad vydal 8. dubna 2010 Mě-

síční monitorovací zprávu za měsíc březen 2010 týkající 

se zásadních událostí v oblasti elektronických komuni-

kací v České republice a zahraničí. Tématem bylo 

ohlédnutí se za čtvrtou průběžnou zprávou o Vyhodno-

cení průběhu přechodu analogového na digitální tele-

vizní vysílání k 15. březnu 2010. Na základě detailně 

vyhodnoceného stavu ČTÚ zkonstatoval, že přechod 

probíhá z hlediska rozšiřování pokrytí území digitálním 

TV vysíláním v souladu s harmonogramem stanoveným 

v technickém plánu přechodu (TPP). V části Téma 

měsíce ČTÚ navázal na informace o vývoji cen uveřej-

něný v minulé monitorovací zprávě. Pro vytvoření 

uceleného pohledu na vývoj cen, zařadil ČTÚ do této 

monitorovací zprávy (za březen 2010) doplňující infor-

mace o cenách služeb ASDL širokopásmového přístupu 

a mobilního přístupu k síti Internet, cenách mobilních 

služeb, cenách služeb přístupu k veřejné telefonní síti v 

pevném místě a cenách mezinárodního volání v rámci 

veřejně dostupné telefonní služby poskytované v pev-

ném místě. 

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za duben 

2010 

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

informace.html?action=detail&ArticleId=6842 

Uveřejněno dne 11.5.2010 

 

Český telekomunikační úřad vydal 11. května 2010 

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben 2010 

týkající se zásadních událostí v oblasti elektronických 

komunikací v České republice a zahraničí. Tématem 

bylo přijetí zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně někte-

rých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony. Dalším významnou událostí za měsíc 

duben se stalo jmenování PhDr. Pavla Dvořáka, CSc., 

členem Rady Českého telekomunikačního úřadu 

s účinností od 1. května 2010.  

 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6482
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6482
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6590
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6590
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6661
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6661
http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=6842
http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=6842
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Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

Regulace cen v elektroenergetice 

www.urso.gov.sk/ 

 

Od 4.5.2010 do 19.5.2010  probíhalo v SR mezirezortní 

připomínkové konání č. 6679/2010/BA výnosu Úřadu 

pro regulaci síťových odvětví, kterým se mění a dopl-

ňuje výnos z 28. července 2008 č. 2/2008, kterým se 

ustanovuje regulace cen v elektroenergetice ve znění 

pozdějších předpisů, podle § 12 ods. 9 a 10 a § 14 

ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulaci 

v síťových odvětvích a o změně a doplnění některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 19 ods. 2 

písm. c), d) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpoře 

obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombi-

nované výroby a o změně a doplnění některých záko-

nů, podle kterého: 

 

1. cena elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 

energie - ze sluneční energie se určuje jako pevná 

cena v eurech na megawatthodinu takto: 

 s celkovým instalovaným výkonem  

výrobců elektřiny 
 

1. do 100 kW včetně umístěného na 

budove 

344,58 

eura/MWh, 

2. do 100 kW včetně neumístěného na 

budove 

335,96 

eura/MWh, 

 3. od 100 kW do 1 MW včetně 
318,84 

eura/MWh, 

 4. od 1 MW do 4 MW  
306,09 

eura/MWh, 

 5. od 4 MW včetně a více 
297,58 

eura/MWh, 

 

Proti tomuto byla dne 7.5.2010 vznesena hromadná 

připomínka veřejnosti z důvodu, že cena elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie se stanovuje 

podle zákona č. 309/2009 Z. z., který v § 6 ods. 6 

stanoví, že cena za elektřinu vyrobenou z obnovitel-

ných zdrojů, určená úřadem na následující období, 

které nepřesáhne tři roky, nesmí být nižší než 90 % 

ceny platné v období, ve kterém úřad cenu elektřiny 

stanovil.  

 

Výnos Úřadu pro regulaci síťových odvětví z 9. září 

2009 č. 7/2009 stanovuje cenu elektřiny ze sluneční  

energie v Příloze č. 1 k výnosu č. 2/2008, jako pevnou 

cenu v eurech na megawatthodinu takto:  

celkovým instalovaným výkonem zařízení výrobců 

elektřiny: 

1. do 100 kW včetně 430,72 eura/MWh,  

2. nad 100 kW 425,12 eura/MWh. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že:  

 

1. návrh nerespektuje současnou platnou legislativu a 

to tím, že mění cenu elektřiny následovně:  

 

 

Hladina výko-

nu FVE: 

 

Návrh ceny 

v EUR: 

 

Současná 

cena v EUR: 

 

% poměr k 

současné 

ceně: 

do 100 kW 

včetně umís-

těného na 

budově 

344,58 430 80% 

do 100 kW 

včetně neu-

místěného na 

budově 

335,96 430 78% 

od 100 kW do 

1 MW včetně 

318,84 425 75% 

od 1 MW do 4 

MW 

306,09 425 72% 

od 4 MW 

včetně a více 

297,58 425 70% 

 

V současné době se nachází návrh v procesu změny 

podle připomínek. Poté, co budou změny  Úřadem pro 

regulaci síťových odvětví zapracovány, bude návrh 

předán legislativní komisi. Pokud tato návrh schválí, 

bude moci být podepsán ministrem a následně zvěřej-

něn. Podle ceny stanovené výnosem se bude moci 

postupovat nejdříve při předkládání návrhu ceny a 

schvalování a určování ceny na rok 2011.  

                                          

2.  Současné ceny elektřiny umožňují návratnost inves-

tice do fotovoltaického zdroje na úrovni približně 10 let 

při vlastní investici (pro výkony do 100kW) a při použití 

cizích finančních zdrojů (banka) se návratnost pohybu-

je až na úrovni cca. 13 roků. Při snížení ceny o 20% by 

však návratnost překročila 15,6 roku, což také zname-

ná, že banky by při návratnosti nad zákonom stanove-
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nou hodnotu doplatku (15 let) ztratily zájem o financo-

vání těchto projektů.  

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1.3.- 31.5.2010 

dle zveřejnění: 

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

 

SMĚRNICE RADY 2010/23/EU ze dne 16. 

března 2010, kterou se mění směrnice 

2006/112/ES o společném systému daně z 

přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a 

dočasné pouţívání mechanismu přenesení 

daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí 

některých sluţeb s vysokým rizikem pod-

vodů 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20

10:072:0001:0002:CS:PDF – vyzkoušet link! 

 

Dne 20. 3. 2010 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 

72, zveřejněna Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. 

března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o 

společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde 

o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení 

daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých 

služeb s vysokým rizikem podvodů. Podle nové směrni-

ce má být vložen článek 199a, který danou materii 

upravuje, do výše zmíněné, již existující směrnice 

2006/112/ES. 

Podstatou přijaté novelizace je v rámci společného 

systému daně z přidané hodnoty povolení dočasného 

užívání mechanismu, kterým se z důvodu existence 

služeb, u nichž podle nedávných zkušeností existuje 

zvláště vysoké riziko podvodů, povinnost odvést daň 

přesouvá na osobu, na niž se převádějí povolenky na 

emise skleníkových plynů. 

Směrnice vstupuje v platnost dnem 9. 4. 2010, použije 

se do 30. 6. 2015. 

 

SMĚRNICE RADY 2010/24/EU ze dne 16. 

března 2010, o vzájemné pomoci při vymá-

hání pohledávek vyplývajících z daní, po-

platků, cel a jiných opatření 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20

10:084:0001:0012:CS:PDF  

 

31. 3. 2010 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 84, 

zveřejněna Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. 

března 2010. 

Úkolem směrnice je zavedení nových pravidel týkají-

cích se vzájemné pomoci ohledně vymáhání daňových 

a celních pohledávek. Nejde jen o pouhou výměnu 

informací, nýbrž i efektivní spolupráci při vymáhání 

daňových a celních nedoplatků v jiném členském státě 

Evropské unie. Nová směrnice ruší směrnici č. 

2008/55/ES, který tuto oblast upravovala doposud. 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní před-

pisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 

do 31. prosince 2011, neprodleně o nich uvědomí 

Komisi a budou používat tyto předpisy ode dne 1. 

ledna 2012.  

 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od 1.3. do 31.5.2010 viz. Databáze NS 

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

 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze 

dne 20. května 2010 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=44

3  

 

Nejvyšší správní soud zrušil dne 20. května 2010 opat-

ření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají 

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, 

schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města 

Prahy č. 32/59 ze dne 17.12.2009, v části vymezení 

ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené 

jako stavba číslo s označením „Pražský okruh (SOKP), 

úsek Ruzyně – Březiněves“. 

Soud shledal pochybení v chybějícím posouzení vlivu 

Zásad územního rozvoje na evropsky významnou loka-

litu Kaňon Vltavy u Sedlce, přestože tato lokalita chrání 

i tzv. prioritní typ stanoviště. 

Další pochybení spočívalo v nerespektování a nevypo-

řádání požadavků Ministerstva životního prostředí ve 

stanovisku k návrhu zadání zásad územního rozvoje 

hlavního města Prahy. Ty se týkaly požadovaných 

náležitostí vlivů Zásad územního rozvoje na životní 

prostředí. 

http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0001:0002:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0001:0002:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0001:0002:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0001:0012:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0001:0012:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0001:0012:CS:PDF
http://www.nsoud.cz/rozhod.php
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=443
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=443


 

 

 

Strana 12 LEGAL UPDATE ČERVEN 2010 

 

Chybělo také posouzení kumulativních a synergických 

vlivů SOKP a letiště Praha – Ruzyně. Nezákonně nebyly 

posouzeny ani přivaděče a mimoúrovňové křižovatky 

nadmístního významu. Podle Nejvyššího správního 

soudu bylo chybou i to, že se provedené vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí nezabývalo vlivem jednotli-

vých částí stavby SOKP na konkrétní dotčená území. 

Konečně pak soud shledal pochybení i ve způsobu 

vypořádání námitek podaných v rámci řízení zástup-

cem veřejnosti. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze 

dne 27. května 2010 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=45

0  

 

Senát Nejvyššího správního soudu dne 27. května 

2010 zrušil část opatření obecné povahy – Územního 

plánu města Brna týkající se plochy a trasy rychlostní 

silnice R43.  

Hlavní důvody rozhodnutí vysvětlil předseda senátu 

JUDr. Radan Malík: „Obec nemůže ve svém územním 

plánu vymezit plochu nadmístního významu, která není 

vymezena v územním plánu velkého územního celku. Z 

tohoto důvodu absence vymezení trasy rychlostní 

silnice  R43 v závazné části textové části  Územního 

plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regio-

nální aglomerace způsobila nezákonnost Územního 

plánu města Brna v části týkající se vymezení ploch a 

trasy rychlostní silnice R43 se všemi jejími objekty a 

souvisejícími stavbami.“ 

 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 

března 2010, sp. zn. 23 Cdo 2869/2009 

http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikat

ura_prevedena2.nsf/WebSearch/5B46A6510A7F1B4A

C12576FE002E53DB?openDocument 

 

Nejvyšší soud se mimo jiné vyjádřil k otázce zániku 

závazku uzavřít budoucí smlouvu v souvislosti se změ-

nou okolností panujících při vzniku závazku. 

 

Soud k této otázce uvedl, že závazek uzavřít budoucí 

smlouvu zaniká podle ustanovení § 292 odst. 5 obch. 

zák. přímo ze zákona, jestliže dojde ke kvalifikované 

změně okolností, z nichž strany zřejmě vycházely při 

vzniku závazku, a bude-li splněn též předpoklad, že 

zavázaná strana tuto změnu oznámí bez zbytečného 

odkladu straně oprávněné. Odstoupení od smlouvy 

nemá v režimu tohoto ustanovení místo. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 

března 2010, sp. zn. 29 Cdo 3367/2008  

http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikat

ura_prevedena2.nsf/WebSearch/6497B7532C078E8C

C125770D002227A4?openDocument 

 

Nejvyšší soud rozhodl v konkursní věci na prohlášení 

konkursu na majetek dlužnice, o dovolání navrhujícího 

věřitele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

12. června 2008, č. j. 1 Ko 101/2008-69. 

Soud ve svém rozhodnutí 29 Cdo 3367/2008 mimo jiné 

konstatoval, že existenci pohledávky (její pravost, 

opodstatněnost) sám o sobě neosvědčuje soupis po-

hledávky úpadce za jeho dlužníkem do konkursní pod-

staty úpadce. Ve sporu o zaplacení (sepsané) pohle-

dávky má úpadcův dlužník možnost jako obranu uplat-

nit (stejně, jako kdyby konkursu vůbec nebylo) argu-

menty proti závěru, že ten, kdo se po něm domáhá 

splnění dluhu, věřitelem není. 

 
 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 

dubna 2010, sp. zn. 29 NSCR 30/2009 

http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikat

ura_prevedena2.nsf/WebSearch/75DD4C9BF7D247A

0C125771A00213863?openDocument 

 

Nejvyšší soud se zabýval dovoláním podaným dvěma 

insolvenčními navrhovateli (DIMENSION Company s. r. 

o. a RVHP - rychle včas hotová práce s. r. o.) proti 

usnesení odvolacího soudu (Usnesení Vrchního soudu v 

Praze ze dne 2. července 2009, č. j. KSPH 38 INS 

4935/2008, 2 VSPH 169/2009-A-52). Tímto usnesením 

potvrdil Vrchní soud v Praze usnesení Krajského soudu 

v Praze, který zamítl insolvenční návrh, jímž se uvedení 

věřitelé domáhali zjištění úpadku dlužníka GEOSAN 

GROUP a. s. 

 

Nejvyšší soud se zabýval především mezemi dokazo-

vání v insolvenčním řízení, dále výkladem ustanovení  

§ 525 odst. 2 obč. zák. (nelze postoupit pohledávku, 

jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem) 

a též zmatečnostní vadou řízení. 

 

K mezím dokazováním v insolvenčním řízení Nejvyšší 

soud mimi jiné uvedl, že insolvenční řízení není a ne-

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=450
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=450
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/5B46A6510A7F1B4AC12576FE002E53DB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/5B46A6510A7F1B4AC12576FE002E53DB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/5B46A6510A7F1B4AC12576FE002E53DB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/6497B7532C078E8CC125770D002227A4?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/6497B7532C078E8CC125770D002227A4?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/6497B7532C078E8CC125770D002227A4?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/75DD4C9BF7D247A0C125771A00213863?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/75DD4C9BF7D247A0C125771A00213863?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/75DD4C9BF7D247A0C125771A00213863?openDocument
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může být nástrojem nahrazujícím (ve sporu o pohle-

dávku mezi věřitelem a dlužníkem) cestu nalézání 

práva před orgány k tomu povolanými. Proto i pro ně 

platí závěr, jenž Nejvyšší soud zformuloval (pod bodem 

VIII. stanoviska) již při charakteristice konkursního 

řízení a který lze převzít v tom znění, že ani s přihléd-

nutím k procesnímu rámci vytýčenému výše označe-

nými ustanoveními insolvenčního zákona a ani s vě-

domím faktu, že při projednání insolvenčního návrhu 

věřitele se při zjišťování dlužníkova úpadku uplatňuje 

zásada vyšetřovací, není povinností insolvenčního 

soudu provádět v insolvenčním řízení dokazování o 

tom, zda pohledávka věřitele (insolvenčního navrhova-

tele) v právu skutečně existuje. 

Dále konstatoval, že důvodem k zamítnutí insolvenční-

ho návrhu věřitele v řízení před soudem prvního stup-

ně je i to, že v insolvenčním řízení vyjde najevo, že 

sporné skutečnosti týkající se pohledávky, kterou je 

insolvenční navrhovatel povinen doložit (§ 143 odst. 2 

věta první insolvenčního zákona) nebude možné 

osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okru-

hem sporných skutečností) opodstatněných důkazů 

(výslechem účastníků, výslechem svědků, znaleckými 

posudky, ohledáním apod.) by insolvenční soud nahra-

zoval sporné řízení o takové pohledávce. 

Je věcí insolvenčního navrhovatele (jemu k tíži jde) 

zvážit před podáním insolvenčního návrhu, zda i bez 

důkazních prostředků, jejichž prováděním by insol-

venční soud s přihlédnutím k míře sporných skutečnos-

tí v insolvenčním řízení nahrazoval nalézací řízení o 

pohledávce před k tomu povolaným orgánem, bude 

schopen doložit po skutkové stránce svou pohledávku 

vůči dlužníku v insolvenčním řízení. 

 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno od 1.3.do 31.5.2010 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

 

Nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2010, 

sp. zn. III. ÚS 3332/09 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=6

5534&pos=24&cnt=30&typ=result 

 

Ústavní soud se zabýval ústavněprávními požadavky ve 

vztahu k nákladům řízení. 

 

Žalobkyně podala odvolání, ke kterému rozhodl Krajský 

soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 29. 9. 2009 č. 

j. 30 Co 2/2009-100 tak, že svým výrokem I potvrdil 

výrok soudu prvního stupně I. Dále svým výrokem II 

změnil výrok II o nákladech řízení tak, že žádnému z 

účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení 

před prvostupňovým soudem. Výrokem III pak rozhodl 

tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhra-

du nákladů řízení před odvolacím soudem. Změnu 

nákladového výroku krajský soud odůvodnil tím, že dle 

obecné úpravy účastenství v § 90 občanského soudní-

ho řádu jsou účastníky řízení žalobce a žalovaný (tedy 

zde by zásada úspěchu byla správná), avšak dle § 

250a občanského soudního řádu (který je speciální 

úpravou) jsou účastníky řízení, vedeného dle části páté 

občanského soudního řádu, žalobce a ti, kdo byli 

účastníky v řízení před správním orgánem. Nikomu z 

nich přitom zákon nepřiznává postavení žalovaného, 

což se promítá i do výroku o nákladech řízení. Ze stej-

ných důvodů také nepřiznal žádnému z účastníků prá-

vo na náhradu nákladů odvolacího řízení. 

 

Ústavní soud připomněl, že problematika nákladů řízení 

není zpravidla předmětem ústavní ochrany, neboť 

samotný spor o náhradu nákladů řízení, i když se může 

citelně dotknout některého z účastníků řízení, zpravidla 

nedosahuje intenzity zakládající porušení základních 

práv či svobod.  

 

V daném případě šlo o rozhodování obecných soudů 

(poté, kdy rozhodovaly správní orgány) ve věci poža-

davku na zaplacení peněžité částky za službu elektro-

nických komunikací. Soudy přitom daly stěžovatelce za 

pravdu a zamítly žalobu protistrany; z tohoto pohledu 

tedy byla stěžovatelka v řízení před oběma soudy zcela 

úspěšná. Prima facie se tak nabízelo užití § 142 odst. 1 

občanského soudního řádu. Odvolací soud však rozho-

dl odlišně, což odůvodnil tím, že § 142 odst. 1 se týká 

jen "žalobce a žalovaného" ve smyslu § 90, zatímco 

stěžovatelka je označena v § 250a občanského soud-

ního řádu jako "účastník" (a nikoliv výslovně jako "ža-

lovaný"). 

 

Postup odvolacího soudu shledal Ústavní soud jako 

svévolný, když není zřejmé, proč odvolací soud pou-

hým poukazem na pojmy užité v § 90, § 142 odst. 1 a 

§ 250a občanského soudního řádu rozhodl o náhradě 

http://www.concourt.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65534&pos=24&cnt=30&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65534&pos=24&cnt=30&typ=result
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nákladů řízení v rozporu s výsledkem obou řízení, ve 

kterých daly soudy stěžovatelce za pravdu. 

 

Jelikož odvolací soud v případě rozhodování o náhradě 

nákladů prvostupňového a odvolacího řízení postupo-

val libovolně a v rozporu s platnou právní úpravou, 

čímž došlo k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny, ústavní 

soud výroky II a III napadeného rozsudku Krajského 

soudu v Hradci Králové ze dne 29. 9. 2009 č. j. 30 Co 

2/2009-100 zrušil. 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, 

sp. zn. Pl. ÚS 2/10 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=6

5548&pos=1&cnt=1&typ=result 

 

Ústavní soud dne 30. 3. přijal a veřejně vyhlásil nález, 

jímž vyhověl návrhu ústavního stěžovatele Františka 

Korbela tak, že zrušil slovo „pravomocných“ 

v ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ke dni publi-

kace nálezu ve Sbírce zákonů. 

 

Toto ustanovení znělo: „Povinné subjekty dále nepo-

skytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, 

s výjimkou pravomocných rozsudků“. Důsledkem dnes 

uvedeného nálezu tedy z tohoto ustanovení vypadlo 

slovo „pravomocných“, takže napříště budou povinné 

subjekty (orgány státu i soudy) povinny poskytnout 

žadatelům i informace o jakýchkoliv rozsudcích, bez 

ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pravomocné. 

 

Výše uvedené slovo „pravomocných“ bylo zrušeno 

Ústavním soudem pro rozpor s články 17 odst. 1, 2, 3, 

4, 5 a 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a s 

článkem 10 odst. 1 a 2 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod. 

  

Soudcem zpravodajem, který nález Ústavního soudu 

odůvodnil, byl soudce Vojen Güttler. Rozhodnutí neby-

lo jednomyslné. Odlišné stanovisko k výroku a odů-

vodnění nálezu ohlásili soudci Vlasta Formánková, 

Pavel Holländer, Jiří Mucha, Jiří Nykodým, Pavel Rych-

etský a Michaela Židlická. Odlišné stanovisko toliko 

k odůvodnění nálezu si vyhradila soudkyně Dagmar 

Lastovecká. 

 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. května 

2010, sp. zn. II. ÚS 217/10 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=6

5994&pos=1&cnt=1&typ=result 

 

Předmětem řízení před obecnými soudy byla žaloba 

obchodní společnosti SEKA TOUR Česká Lípa s. r. o., 

kterou se domáhala určení, že okamžité zrušení pra-

covního poměru, které vůči ní stěžovatel učinil dne 3. 

3. 2009, je neplatné. Žalobce byl v tomto řízení úspěš-

ný, a to jak v řízení před soudem prvního stupně, tak v 

odvolacím řízení. 

 

Stěžovatel v ústavní stížnosti rozhodnutí obecných 

soudů napadl. Tvrdil, že řízení bylo zatíženo procesními 

vadami, neboť soudy podle jeho názoru vyšly z neúpl-

ného skutkového zjištění, rozhodovaly na podkladě 

pouhých domněnek a odmítly provést jím navržené 

důkazy, aniž uvedly důvody jejich neprovedení. 

 

Ústavní soud není zásadně oprávněn zasahovat do 

rozhodovací činnosti obecných soudů, neboť není 

vrcholem jejich soustavy. Pouze v případě, že by práv-

ní závěry obecných soudů byly v extrémním nesouladu 

s vykonanými skutkovými zjištěními nebo z nich v 

žádné možné interpretaci odůvodnění soudního roz-

hodnutí nevyplývaly nebo by byly extrémně formalis-

tické, bylo by takové rozhodnutí možno považovat za 

odporující článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod a článku 1 Ústavy a Ústavní soud by mohl proti 

takovému rozhodnutí zasáhnout. 

 

Z námitek uvedených v ústavní stížnosti bylo zřejmé, 

že stěžovatel se ze strany Ústavního soudu domáhá 

přehodnocení závěrů obecných soudů způsobem, který 

by měl nasvědčit opodstatněnosti jeho právního názo-

ru, přičemž v ústavní stížnosti uvádí tytéž argumenty, 

se kterými se již obecné soudy vypořádaly. Ústavní 

soud tak stavěl právě do role další odvolací instance, 

která mu, jak bylo uvedeno, nepřísluší. 

 

Právo na spravedlivý proces, jehož porušení se stěžo-

vatel zejména dovolává, neznamená, že je jednotlivci 

zaručováno přímo a bezprostředně právo na rozhodnu-

tí odpovídající jeho názoru, ale je mu zajišťováno prá-

vo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatňují 

všechny zásady správného soudního rozhodování 

podle zákona a v souladu s ústavními principy. Stěžo-

vatel měl a nepochybně využil možnosti uplatnit v 

řízení u příslušných soudů všechny procesní prostředky 

k obraně svého práva. Skutečnost, že obecné soudy 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65548&pos=1&cnt=1&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65548&pos=1&cnt=1&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65994&pos=1&cnt=1&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65994&pos=1&cnt=1&typ=result
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svá rozhodnutí opřely o právní názor, se kterým se 

stěžovatel neztotožňuje, nezakládá sama o sobě odů-

vodněnost ústavní stížnosti. 

 

Návrh byl odmítnut jako zjevně neopodstatněný.  

 

Judikatura  
Nejvyššího soudu SR:  

zkontrolováno od 1.3. do 31.5.2010 

http://www.nssr.gov.sk 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské 

republiky ze dne 31. března 2010 

http://nssr.blox.sk/blox/cms/main/sk/rozhodnutia/i

d11/linkState/formDisplay/displayForm/form/display

Attr/pdf/upload/binary/2_Szo_258_2009.pdf  

 

Nejvyšší soud Slovenské republiky potvrdil rozsudek 

Krajského soudu v Banské Bystrici č. k. 26 Sp 1/2009-

14 ze dne 6. dubna 2009. 

 

Tímto rozsudkem Krajský soud v Banské Bystrici po-

tvrdil rozhodnutí odpůrců, kterým správa katastru 

zamítla návrh na vklad vlastnického práva ze smlouvy 

o zabezpečovacím převodu práva, uzavřeným ve smys-

lu § 553 slovenského obč. zák. mezi navrhovatelem a 

A. V., roz. J. Z odůvodnění krajského soudu vyplývalo, 

že se ztotožnil se závěrem správního orgánu, že se 

v daném případě jednalo o spotřebitelskou smlouvu a 

správně postupoval správní orgán, pokud zamítl návrh 

na vklad vlastnického práva ze smlouvy o zabezpečo-

vacím převodu práva a poukázal na Směrnici Rady 

Evropských společenství č. 93/13/EHS ze dne 

05.04.1993 o nekalých podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách. Taktéž krajský soud v důvodech svého 

rozhodnutí poukázal na znění čl. 3 uvedené směrnice, 

z čehož vyplývá, že správa katastru postupovala 

správně ve smyslu § 31 odst. 1 katastrálního zákona, 

když platnost smlouvy posuzovala podle § 39 sloven-

ského obč. zák. a poukázal na to, že rozpor s dobrými 

mravy skutečně spočívá v tom, že jde o značný nepo-

měr mezi hodnotou poskytnutého úvěru a závazkem 

dlužníka na zaplacení tohoto úvěru s navýšením o 

značně vysoký poplatek a zároveň ještě se zabezpeče-

ním tohoto úvěru smlouvou o zabezpečovacím převodu 

práva. 

 

Podle odvolacího soudu správně správa katastru jakož i 

krajský soud aplikovali na daný případ Směrnici Rady 

ES č. 93/13/EHS ze dne 5.4.1993 o nekalých podmín-

kách ve spotřebitelských smlouvách. Pro úplnost však 

Nejvyšší soud SR uvedl, že spotřebitelské smlouvy jsou 

v právním pořádku Slovenské republiky upravené zá-

konem o ochraně spotřebitele a občanským zákoní-

kem, přičemž každý z těchto zákonů upravuje část 

problematiky a oba tyto zákony je třeba aplikovat 

společně z důvodu, aby nedošlo k porušení práv při-

znaných spotřebitelům při uzavírání spotřebitelských 

smluv podle práva Evropského společenství. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.3.2010 do 31.5.2010 

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

 

Google France SARL, Google Inc. v. Louis 

Vuitton Malletier SA (C-236/08) 

a 

Google France SARL v. Viaticum SA, Lute-

ciel SARL (C-237/08) 

a 

Google France SARL v. Centre national de 

recherche en relations humaines (CNRRH) 

SARL, Pierre-Alexis Thonetovi, Bruno Rabo-

inovi, Tiger SARL (C-238/08) 

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

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurt

pi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddate

fs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&md

ate-

fe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision

&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclo

se&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&

doc-

som=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnore

c&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newf

orm&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&type

ord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=

Rechercher  

 

 

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 

23. března 2010 

Ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08 

Článek 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 

89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbli-

žují právní předpisy členských států o ochranných 

http://www.nssr.gov.sk/
http://nssr.blox.sk/blox/cms/main/sk/rozhodnutia/id11/linkState/formDisplay/displayForm/form/displayAttr/pdf/upload/binary/2_Szo_258_2009.pdf
http://nssr.blox.sk/blox/cms/main/sk/rozhodnutia/id11/linkState/formDisplay/displayForm/form/displayAttr/pdf/upload/binary/2_Szo_258_2009.pdf
http://nssr.blox.sk/blox/cms/main/sk/rozhodnutia/id11/linkState/formDisplay/displayForm/form/displayAttr/pdf/upload/binary/2_Szo_258_2009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=01&mdatefs=03&ydatefs=2010&ddatefe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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známkách, a čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) 

č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce 

Společenství musejí být vykládány v tom smyslu, že 

majitel ochranné známky je oprávněn zakázat inzeren-

tovi, aby prostřednictvím klíčového slova totožného 

s uvedenou ochrannou známkou, které tento inzerent 

bez souhlasu uvedeného majitele vybral v rámci opti-

malizace pro vyhledávače na internetu, prováděl re-

klamu pro výrobky nebo služby totožné s výrobky či 

službami, pro které je uvedená ochranná známka za-

psána, jestliže uvedená reklama průměrnému uživateli 

internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně 

zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce 

týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od 

podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či nao-

pak od třetí osoby. 

Poskytovatel optimalizace pro vyhledávání na interne-

tu, který ukládá označení totožné s ochrannou znám-

kou jako klíčové slovo a který zajišťuje zobrazování 

inzercí prostřednictvím tohoto klíčového slova, toto 

označení neužívá ve smyslu čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 

89/104 nebo čl. 9 odst. 1 nařízení č. 40/94. 

Článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých práv-

ních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice 

o elektronickém obchodu“) musí být vykládán v tom 

smyslu, že se pravidlo v něm uvedené použije na po-

skytovatele optimalizace pro vyhledávání na internetu, 

jestliže tento poskytovatel nehrál aktivní roli takové 

povahy, že by bylo možné konstatovat, že uložená 

data zná nebo kontroluje. Jestliže takovou roli nehrál, 

uvedený poskytovatel nemůže být odpovědný za data, 

která uložil na žádost inzerenta, s výjimkou případu, 

kdy poté, co se dozvěděl o protiprávním charakteru 

těchto dat nebo činností tohoto inzerenta, uvedená 

data neprodleně neodstranil nebo k nim neznemožnil 

přístup. 

 

Helmut Müller GmbH v. Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben, za přítomnosti 

Gut Spascher Sand Immobilien GmbH, 

města Wildeshausen 

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

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurt

pi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddate

fe=06&mdatefe=04&ydatefe=2010&docnodecision=d

ocnodecisi-

on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=aff

clo-

se&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&

doc-

som=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnore

c&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newf

orm&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&type

ord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=

Rechercher  

 

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu) 

25. března 2010 

Pojem „veřejné zakázky na stavební práce“ ve smyslu 

čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek 

na stavební práce, dodávky a služby nevyžaduje, aby 

stavební práce, které jsou předmětem zakázky, byly 

fakticky nebo fyzicky provedeny na účet veřejného 

zadavatele v případě, že tyto práce jsou prováděny 

v přímém hospodářském zájmu tohoto zadavatele. 

Skutečnost, že tento zadavatel vykonává regulační 

pravomoci v oblasti územního rozvoje, nestačí pro 

splnění posledně uvedené podmínky.  

Pojem „veřejné zakázky na stavební práce“ ve smyslu 

čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 2004/18 vyžaduje, aby 

úspěšný uchazeč měl přímo nebo nepřímo povinnost 

provést stavební práce, které jsou předmětem zakázky, 

a aby splnění této povinnosti mohlo být soudně vymá-

háno podle pravidel stanovených vnitrostátním prá-

vem. 

„Požadavky stanovené veřejným zadavatelem“ ve 

smyslu třetího případu uvedeného v čl. 1 odst. 2 

písm. b) směrnice 2004/18 nemohou spočívat pouze 

v tom, že veřejný orgán přezkoumá určité stavební 

plány, které jsou mu předloženy, nebo rozhoduje 

v rámci výkonu svých pravomocí v oblasti územního 

plánování.  

Za okolností, jako jsou okolnosti věci v původním říze-

ní, je existence koncese na stavební práce ve smyslu 

čl. 1 odst. 3 směrnice 2004/18 vyloučena. 

Za okolností, jako jsou okolnosti ve věci v původním 

řízení, se ustanovení směrnice 2004/18 nepoužijí na 

situaci, kdy veřejný orgán prodá pozemek podniku, 

zatímco jiný veřejný orgán má v úmyslu zadat veřej-

nou zakázku na stavební práce týkající se tohoto po-

zemku, přestože zatím formálně nerozhodl o zadání 

této zakázky. 
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Die BergSpechte Outdoor Reisen und Al-

pinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter 

Guni, trekking.at Reisen GmbH 

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

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurt

pi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddate

fs=15&mdatefs=4&ydatefs=2010&ddatefe=31&mdat

efe=5&ydatefe=2010&docnodecision=docnodecision

&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclo

se&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&

doc-

som=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnore

c&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newf

orm&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&type

ord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=

Rechercher  

 

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)  

25. března 2010  

 

Článek 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze 

dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpi-

sy členských států o ochranných známkách, musí být 

vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky je 

oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím 

klíčového slova totožného nebo podobného uvedené 

ochranné známce, které si tento inzerent bez souhlasu 

uvedeného majitele vybral v rámci služby optimalizace 

pro internetové vyhledávače, dělal reklamu na výrobky 

nebo služby totožné s výrobky či službami, pro které je 

uvedená ochranná známka zapsána, jestliže uvedená 

reklama průměrnému uživateli internetu neumožňuje 

nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky 

nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od 

majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s 

ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby. 

 

E. Friz GmbH v. Carsten von der Heyden 

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

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurt

pi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddate

fe=15&mdatefe=4&ydatefe=2010&docnodecision=do

cnodecisi-

on&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=aff

clo-

se&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&

doc-

som=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnore

c&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newf

orm&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&type

ord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=

Rechercher  

 

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)  

15. dubna 2010  

 

Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 

o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených 

mimo obchodní prostory se použije na smlouvu uza-

vřenou za takových okolností, jako jsou okolnosti do-

tčené v původním řízení, jež se týká přistoupení spo-

třebitele k uzavřenému nemovitostnímu fondu ve for-

mě osobní společnosti, pokud účelem takového při-

stoupení není především členství v uvedené společnos-

ti, ale finanční investice.  

Článek 5 odst. 2 směrnice 85/577 nebrání za takových 

okolností, jako jsou okolnosti dotčené v původním 

řízení, vnitrostátnímu pravidlu, podle kterého v případě 

odvolání projevu vůle směřujícího k přistoupení k uza-

vřenému nemovitostnímu fondu ve formě osobní spo-

lečnosti učiněného v rámci nevyžádaného podomního 

prodeje může spotřebitel vůči této společnosti uplatňo-

vat nárok na vypořádací podíl vypočtený v závislosti na 

jeho podílu k datu jeho vystoupení z tohoto fondu, a 

získat tak případně zpět menší obnos, než byl jeho 

vklad, nebo může být povinen nést podíl na ztrátách 

uvedeného fondu. 

 

 

 

Právní časopisy  

 

Právní rozhledy 
03/2010 

Zohledněna vydání do 31.5.2010 

 

Procedurální práva akcionářů na valné 

hromadě 

Vydání: 5/2010, str. 153 

Autor: Mgr. Václav Filip 

 

Autor se věnuje právní úpravě procedurálních práv 

akcionářů na valné hromadě, která doznala změn. 

Tyto změny mají svůj původ ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. 7. 2007 o 
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výkonu některých práv akcionářů ve společnostech 

s kótovanými akciemi. Tato směrnice byla do české-

ho právního řádu transponována novelou obchodního 

zákoníku, konkrétně zák. č. 420/2009 Sb., který 

nabyl účinnosti od 1. 12. 2009. Samotná směrnice 

sice dopadá pouze na společnosti, jejichž akcie jsou 

přijaty k obchodování na regulovaných trzích (kóto-

vané společnosti), u nás se však novela dotkla pro-

cedurálních pravidel u všech akciových společností. 

Článek je soustředěn na základní triádu procedurál-

ních práv akcionáře v novelizované podobě po trans-

pozice uvedené směrnice, která akcionář může 

uplatnit během přípravy na valnou hromadu. Jde 

jednak o právo svolat valnou hromadu, dále právo 

zařadit určitou záležitost na pořad jednání a konečně 

též právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

 

„Odbřemenila“ skutečně novela doručo-

vání v civilním procesu soudy, nebo je 

naopak ještě více zatíţila? 

Vydání: 5/2010, str. 177 

Autor: Mgr. Ivana Šoljaková 

 

Autorka se v článku zabývá novelou občanského 

soudního řádu (provedenou zák. č. 7/2009 Sb., účin-

ná od 1. 7. 2009), která měla především změnit 

systém doručování. V jejím důsledku mělo dojít 

k přenesení odpovědnosti za funkční doručovací 

adresu na účastníky řízení. Celkově měla novela 

přinést zefektivnění soudního řízení, kde velký pro-

blém představovala nemožnost účinně doručovat 

účastníkům, kteří se nezdržovali na adrese známé 

soudu, aniž by si zde zajistili alespoň přebírání pošty. 

Autorka zmiňuje článek K. Svobody z č. 3 Právních 

rozhledů a věnuje se blíže z pohledu soudce okresní-

ho soudu některým aspektům, které mohly zůstat 

opomenuty. 

 

Bulletin advokacie 
02/2010 

Zohledněna vydání do 31.3.2010 

 

Významná novela zákona o veřejných zakáz-

kách a koncesního zákona 

Vydání: 3/2010, str. 32 

Mgr. Zuzana Valoušková 

 

Autorka se soustředí na nejdůležitější změny (zejména 

z pohledu dodavatelů ucházejících se o veřejné zakáz-

ky), které přináší novela zákona o veřejných zakázkách 

a koncesního zákona, jejímž cílem byla zejména trans-

pozice změn evropských přezkumných směrnic (směr-

nice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze 

dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 

89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účin-

nosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zaká-

zek a uzavírání koncesních smluv). 

Předně zmiňuje autorka zavedení trestu zákazu plnění 

veřejných zakázek a rejstříku osob se zákazem plnění 

veřejných zakázek (tento trest hrozí, jestliže pro pro-

kázání kvalifikace předloží dodavatel informace nebo 

doklady, které neodpovídají skutečnosti, pokud tyto 

nepravdivé údaje měly nebo alespoň mohly mít vliv na 

posouzení kvality dodavatele. Dále je rozšířen okruh 

subjektů oprávněných podat námitky proti rozhodnutí 

o výběru nejvhodnější nabídky. Zákon také ve vyme-

zených případech nejzávažnějších porušení principů 

zadávání veřejných zakázek dotčeným dodavatelům 

umožňuje podat návrh na přezkum úkonů zadavatele i 

po uzavření realizační smlouvy. Dochází i ke zrušení 

některých nadbytečných formalit. Do koncesního záko-

na je vloženo ustanovení o zásadách postupu zadava-

tele - zásada transparentnosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace, jejichž výslovné zakotvení 

v koncesním řízení doposud chybělo. Do koncesního 

zákona jsou také vložena procesní ustanovení o řízení 

o přezkoumávání úkonů zadavatele a nápravných 

opatřeních. Na závěr článku se autorka stručně zmiňu-

je též o některých nedostatcích novely. 

 

Bulletin slovenskej  
advokácie 

02/2010 

Zohledněna vydání do 1.3.2010 

 

Právo výstavby energetických zařízení na cizích 

pozemcích 

Vydání: 1-2/2010, str. 29 

Autor: JUDr. Radomír Jakab 
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Autor se ve svém článku zabývá jedním z možných 

omezení vlastnického práva - konkrétně tím, které 

spočívá v oprávnění energetických podniků k výstavbě 

energetických zařízení na cizích pozemcích. Tato pro-

blematika je v současné době upravena v zák. č. 

656/2004 Z. z. (energetický zákon). Autor upozorňuje 

na existenci přechodného ustanovení v § 69 odst. 10 

zmíněného zákona, podle kterého práva k cizím nemo-

vitostem i omezení jejich užívání, která vznikla před 

účinností tohoto zákona (před 1. 1. 2005), zůstávají 

nedotčena. 

Autor tím pádem zmiňuje právní stav ve třech obdo-

bích. Prvním je doba do 30. 6. 1998, kdy byly energe-

tické podniky oprávněny i bez souhlasu vlastníka ne-

movitosti stavět na cizích pozemcích elektrická vedení 

a malé elektrické stanice. Jedinou podmínkou bylo, že 

na výstavbu daného zařízení bylo vydané povolení. 

Mezi 1. 7. 1998 a 31. 12. 2004 již byla více respekto-

vána vlastnická práva při výstavbě energetických zaří-

zení. Právo energetických podniků stavět tato zařízení 

již nevyplývalo přímo ze zákona - nebylo již upravené 

jako zákonné věcné břemeno. Podniky mohly požádat 

o vyvlastnění pozemku, resp. nucené zřízení věcného 

břemene k pozemku jen pokud nedošlo k dohodě 

s vlastníkem dotčeného pozemku. Od 1. 1. 2005 jsou 

v souvislosti se zák. č. 656/2004 Z. z. podmínky vzniku 

oprávnění k cizím nemovitostem, resp. zákonných 

věcných břemen ve prospěch energetických podniků 

dále zpřísněny. 

 

 

 


