
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 31.5.2010 ke dni 31.8.2010. Z důvodu parlament-

ních voleb v České republice, konaných ve dnech 

28.5.2010 – 29.5.2010, a na Slovensku dne 12.6.2010 

a následných koaličních vyjednávání o ustavení nové 

vlády a s tím souvisejícím legislativním klidem vydává-

me Legal Update pro delší časové období než je obvyk-

le běžné.  

 

 

Vláda: 
Usnesení vlády naleznete na:  

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

t.nsf/web/cs?Open&2010 

 

Vl.n.z., kterým se mění zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-

pisů 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=17tisk 

č. 1088 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-

sů, mimo jiné osvobozuje konsolidující účetní jednotky, 

které mají pouze konsolidované účetní jednotky nevý-

znamné z hlediska cíle sestavení konsolidované účetní 

závěrky od povinnosti konsolidovat, umožňuje pokra-

čovat v používání účetním jednotkám, které „dočasně“ 

přestaly být emitentem cenných papírů přijatých 

k obchodování na regulovaném trhu a měly povinnost 

účtovat a sestavovat účetní závěrky podle mezinárod-

ních účetních standardů, pokračovat, za stanovených 

podmínek, v používání těchto standardů. Má též dojít 

např. i k rozšíření sankcí za protiprávní jednání při ve-

dení účetnictví. 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 7-30 

od 31.5.2010 do 31.8.2010 

 

Novela zákona Ústava České republiky 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=7 

tisk č. 7 

 

Návrh zákona, kterým dochází ke změně zákona č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky, přináší do české-

ho právního řádu jednu zcela zásadní změnu, jenž 

v historii naší republiky nemá obdoby. Tou je přímá 

volba prezidenta republiky. S touto změnou, která je 

odůvodňována zejména důrazem na zapojení široké 

veřejnosti do věcí veřejných a vyšší legitimitou pravo-

mocí prezidenta se pojí i změny další, mezi kterými 

jsou nejdůležitější: odvolatelnost prezidenta republiky, 

zavedení odpovědnosti prezidenta z výkonu funkce za 

závažná porušení ústavního pořádku a prohloubení je-

ho přímých pravomocí. 

 

 

 

Návrh ústavního zákona o celostátním refe-

rendu 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=8 

tisk č. 8 

 

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o 

změně ústavního zákona české národní rady č. 1/1993 

Sb., reaguje na dosavadní mezeru v ústavním pořádku 

České republiky, když zavádí možnost konání celostát-

ního referenda. Ústava v čl. 2 odst. 2 a čl. 10a odst. 2 

předpokládá možnost konání všelidového hlasování, 

ovšem dosud k takové situaci došlo pouze jednou a to  

jednorázovým ústavním zákonem č. 515/2002 Sb., o 
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http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=17tisk%20č.%201088
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
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http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=8


 

 

 

Strana 2 LEGAL UPDATE SRPEN 2010 

 

referendu o přistoupení České republiky k Evropské 

unii. Účelem tohoto zákona je, aby se součástí ústav-

ního pořádku ČR stalo obecné celostátní referendum 

jako obecný prvek přímé demokracie.    

 

 

  

 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 31.5.2010 do 31.8.2010, 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 31.8.2010 

 

 

 

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů 

 

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

45/1  Novela z. o veřejných 

zakázkách 

12.8. OR     

29/0 Novela z. o podm. 

prov. vozidel na po-

zem. komunikacích -

 RJ 

 

13.7. OR     

26/0 Novela z. o provozu na 

pozemních komunika-

cích 

22.7. OR     

25/0 Novela z. o pozemních 

komunikacích - RJ 

22.7. OR     

24/0 Novela z. o urychlení 

výstavby dopravní in-

frastruktury 

 

22.7. OR     

23/0 Novela z. o hlavním 

městě Praze - RJ 

 

13.7. OR     

22/0 N.z. o zrušení listin-

ných akcií na majitele 

 

13.7. OR     

17/0 Novela z. o účetnictví -

 EU 

 

2.7. OR     

11/0 Novela z. Ústava České 

republiky 

24.6. OR     

9/0 Novela z. o veřejném 

zdravotním pojištění -

15.6. 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
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 RJ 

8/0 Návrh ústavního záko-

na o celostátním refe-

rendu 

15.6. OR     

7/0 Novela z. Ústava  

České republiky 

15.6. OR     

 

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

 

 

 

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č.26-57; od 31.5.2010 do 31.8.2010 

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

zakonu.aspx 

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

 

Vzhledem k tomu, že volby do PSP ČR proběhly 

teprve nedávno, nebyly dosud přijaty žádné 

relevantní právní předpisy. Přesto bychom chtěli 

upozornit na novelu zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník provedenou zákonem 

155/2010 Sb., který dne 1. srpna 2010 vstoupil 

v účinnost. 

 

Zákon, kterým se mění některé zákony ke 

zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení ad-

ministrativní zátěže 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. Ve vztahu k občanskému zákoní-

ku dochází ke změně platnosti některých ujednání 

spotřebitelských smluv podle § 56 OZ. Původní úprava 

stanovící relativní neplatnost takových ustanovení se 

mění v neplatnost absolutní podle § 55 odst. 2, resp. § 

40a OZ.  

 

ÚOHS, ČTÚ 
http://www.compet.cz/informacni-

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 8. 2010 

 

 

ÚOHS určitě nebude platit stamiliony 

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

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

urcite-nebude-platit-stamiliony/ 

Uveřejněno dne 2.8.2010 

ÚOHS se v článku vyjadřuje k informacím zveřejně-

ným v tisku a televizi ohledně ukládání a inkasování 

pokut z nesprávných rozhodnutí úřadu. Dle někte-

rých novinových článků se mohou úroky, které bude 

muset úřad následně vyplatit, dostat až k řádům 

stamilionů. 

Dotčená rozhodnutí ÚOHS však vyjma jednoho pří-

padu byla následně na základě kasační stížnosti u 

Nejvyššího správního soudu shledána jako rozhodnu-

tí, u kterých nebylo zjištěno pochybení ÚOHS  a tudíž  

nejsou společnosti úrok po úřadu požadovat. Pouze 

v případě kartelu stavebních spořitelen z dubna 2007 

je možné, že Nejvyšší správní soud potvrdí rozhodnu-

tí Krajského soudu o povinnosti zaplatit tentokrát 

i úroky.  

V souvislosti s touto kauzou vydalo na popud ÚOHS 

Ministerstvo financí stanovisko, na základě kterého je 

úřad povinen účastníkům řízení nahradit pouze škodu 

http://www.mvcr.cz/-clanek/sbirka-zakonu.aspx
http://www.mvcr.cz/-clanek/sbirka-zakonu.aspx
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-urcite-nebude-platit-stamiliony/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-urcite-nebude-platit-stamiliony/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-urcite-nebude-platit-stamiliony/
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vzniklou uhrazením pokuty a nikoliv úrok dle zákona 

o správě daní a poplatků, tudíž zaplacené úroky by 

rozhodně částek uveřejněných v tisku dosahovat 

neměly. 

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za květen 

2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=6915 

Uveřejněno dne 4.6.2010 

 

Český telekomunikační úřad vydal 4. června 2010 

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen 2010 

týkající se zásadních událostí v oblasti elektronických 

komunikací v České republice a zahraničí. V částce 54 

Sbírky zákonů byl dne 21. května 2010 uveřejněn 

zákon č. 153/2010 Sb., kterým se mění mimo jiné 

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za červen 

2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7018 

Uveřejněno dne 16.7.2010 

 

Český telekomunikační úřad vydal 16. července 2010 

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen 2010 

týkající se zásadních událostí v oblasti elektronických 

komunikací v České republice a zahraničí. Převážně 

se zabývala Zprávou Evropské komise o pokroku 

jednotného evropského trhu elektronických komuni-

kací za rok 2009 ze dne 25. května 2010, která 

zhodnocuje provádění evropského regulačního rámce 

pro sítě a služby elektronických komunikací. Neméně 

se probíraly některé otázky uzavírání smluv o posky-

tování služeb elektronických komunikací. Na základě 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 544/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných 

mobilních telefonních sítích, byly z účinností od 1. 

července 2010 sníženy cenové stropy pro regulované 

roamingové volání v rámci EU/EHP jakož i peněžní 

limit za stažená roamingová data. 

  

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 

2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=6661 

Uveřejněno dne 11.8.2010 

 

Český telekomunikační úřad vydal 11. srpna 2010 

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec 2010 

týkající se zásadních událostí v oblasti elektronických 

komunikací v České republice a zahraničí. Tématem 

bylo zhodnocení a rekapitulace Průběžné zprávy 

o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílá-

ní v České republice ze dne 3. srpna 2010. V souvis-

losti s touto zprávou ČTÚ aktualizoval informace o 

stavu pokrytí České republiky televizním signálem na 

svých internetových stránkách. Pro Českou poštu, 

s.p. bylo vydáno rozhodnutí o cenovém stropu zá-

kladních poštovních služeb do zahraničí. 

 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6915
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6915
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7018
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7018
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:CS:PDF
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6661
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=6661
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Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

ad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 31.8.2010 

 

Novela zákona o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku 

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

n&MasterID=3378 

tisk č. 55 

datum doručení: 17.8.2010  

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje 

zákon č. 229/1991 Zb. o úpravě vlastnických vzta-

hů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve 

znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění 

některých zákonů si dává za cíl odstranit mezeru v 

legislativě, díky které bylo možno spekulovat 

s pozemky vydanými na základě restitučních náro-

ků a získat tak pozemek z jiného katastrálního 

území, než v jakém ležel původní. Výsledkem přijetí 

tohoto návrhu zákona by tak měla být řízení o re-

stitučních nárocích ukončena pouze vydáním pů-

vodního pozemku nebo zaplacením finanční náhra-

dy. 

 

Přijaté právní předpisy 
http://zbierka.sk 

zkontrolováno do 31.8.2010 

 

Vzhledem k tomu, že volby do Národní rady SR 

proběhly teprve nedávno, nebyly dosud přijaty 

žádné relevantní právní předpisy. 

  

 

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

zkontrolováno do 31.8.2010 

 

Protimonopolní úřad SR schválil fúzi spo-

lečností IBM a Sterling Commerce 

http://www.antimon.gov.sk/408/4013/protimonop

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

ibm-a-sterling-commerce.axd 

 

Odbor fúzí Protimonopolního úřadu SR schválil fúzi 

společností IBM a Sterling Commerce. Protimonopol-

ní úřad SR zhodnotil projekt fúze jako spojení, které 

nebude mít za následek vytvoření nebo posílení do-

minantního postavení žádného z účastníků fúze na 

slovenském trhu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 

24.8.2010. 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 31.5.- 31.8.2010 

dle zveřejnění: 

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

 

Nařízení č. 330/2010 o blokových výjim-

kách pro vertikální dohody a jednání ve 

vzájemné schodě 

http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=511814:cs&lang=cs&li

st=517668:cs,511814:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&

pgs=10&hwords= 

 

Dne 20. dubna 2010 bylo schváleno Komisí EU nové 

Nařízení č. 330/2010, o blokových výjimkách pro 

vertikální dohody a jednání ve vzájemné schodě, jež 

nabylo účinnosti dne 1. června 2010, čímž nahradilo 

dosavadní nařízení Komise č. 2790/1991. Nejvý-

znamnější změnou je nového nařízení je zavedení 

tzv. dvojí kontroly prahové hodnoty podílu smluvních 

stran na trhu. Dříve nesměl obchodní podíl 30 % na 

trhu překročit pouze dodavatel, nyní se toto omezení 

vztahuje i na odběratele. Nové nařízení také reaguje 

na rozšiřující se trend prodeje zboží přes internet a i 

v tomto směru rozšiřuje katalog tzv. hardcore rest-

rictions, např. nadále je výslovně zakázáno přikázat 

prodejci odmítnout uzavřít obchod přes internet, 

pokud dle IP adresy kupujícího zjistí, že se tento 

nachází na území, pro které nemá licenci k prodeji. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3378
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3378
http://zbierka.sk/
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/408/4013/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-ibm-a-sterling-commerce.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4013/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-ibm-a-sterling-commerce.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4013/protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-ibm-a-sterling-commerce.axd
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=511814:cs&lang=cs&list=517668:cs,511814:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=511814:cs&lang=cs&list=517668:cs,511814:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=511814:cs&lang=cs&list=517668:cs,511814:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=511814:cs&lang=cs&list=517668:cs,511814:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords
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Judikatura Nejvyššího 
správního soudu  

zkontrolováno od 22.-35. týdne 2010 viz. Databáze 

NSS na 

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

ni-

List&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml12

2;ml120; 

 

Ke kompetenčním sporům mezi správními 

orgány v oblasti telekomunikačních slu-

žeb 

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

i&id=23502&mark= 

Konf 34/2010 - 12, ze dne 9.8. 2010 

 

V případě vzniku pohledávky mezi uživatelem a po-

skytovatelem telekomunikačních služeb je k řešení 

sporů namísto obecného soudu příslušný Český tele-

komunikační úřad na základě ust. § 129 zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů, i když byla 

tato pohledávka před podáním žaloby na zaplacení 

dlužné částky postoupena subjektu, který není zahr-

nut pod ust. § 7 téhož zákona, tudíž poskytovatel 

telekomunikačních služeb není stranou sporu. Pří-

slušnost Českého telekomunikačního úřadu je dána i 

pro příslušenství z žalované pohledávky vyplývající. 

 

Nejvyšší správní soud své rozhodnutí zdůvodnil za 

použití ust. § 524 odst. 2 ObčZ, kdy „s postoupenou 

pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna 

práva s ní spojená“. Podle důvodové zprávy 

k § 127-129 zákona o elektronických komunikacích 

také tento soud dovodil, že výklad těchto ustanovení 

určuje Český telekomunikační úřad jako kompetenční 

k rozhodování sporů věcně, nikoli osobně vymeze-

ných. Vychází se tedy z toho, že pohledávka vznikla 

ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, 

stejně jako výše smluvní pokuty. Všechny tyto aspek-

ty vedly soud společně k tomu, že změny v subjek-

tech při postoupení pohledávky nemají v posuzované 

věci vliv na změnu pravomoci k řešení sporů o zapla-

cení pohledávky i jejího příslušenství. 

 

 

 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu 

zkontrolováno od 22.-35. týdne 2010 viz. Databáze 

NS na http://novyweb.nsoud.cz/ 

 

K zajišťovací směnce a zajištění závazku 

převodem práva 

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

atu-

ra_prevedena2.nsf/WebSearch/E6A925FF9DF923EB

C1257767003C484B?openDocument 

29 Cdo 1624/2008, ze dne 30. 6. 2010 

 

Zajišťovací směnky nelze považovat za zajišťovací 

závazek, ale je třeba dovodit, že se jedná o prostře-

dek zajištění. Pakliže má být účelem směnky zajištění 

splnění závazku, projeví se tato skutečnost v okruhu 

tzv. kauzálních námitek, jimiž se dlužník ze zajišťova-

cí směnky může bránit povinnosti ze směnky plnit. Z 

výše uvedeného vyplývá, že byly-li zajišťovacím pře-

vodem vlastnického práva ke sporným věcem zajiš-

těny směnečné pohledávky banky vůči žalobkyni 

(vzniklé ze směnek, na nichž žalobkyně vystupuje v 

postavení směnečníka), nelze jen na základě toho, že 

směnka (resp. závazky z ní vyplývající) plní na zákla-

dě ujednání účastníků zajišťovací funkci ve vztahu k 

jiným pohledávkám vůči úpadkyni, dovozovat, že za-

jišťovacím převodem práva byly zajištěny také tyto 

jiné pohledávky. 

 

 

 

K souhlasu valné hromady s plněním po-

skytovaným členu orgánu společnosti 

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

atu-

ra_prevedena2.nsf/WebSearch/4F8B1F895318BFDF

C12577840048BBEB?openDocument 

29 Cdo 2126/2009, ze dne 16. 6. 2010 

 

Podle ustanovení § 66 odst. 3 věty první ObchZ spa-

dá pod povinnost udělení souhlasu valné hromady 

společnosti pouze plnění poskytované členu orgánu 

společnosti v souvislosti s výkonem jeho funkce. Ne-

lze mu však upírat nárok na plnění, který vznikl např. 

na základě platné smlouvy o výkonu funkce a který 

s výkonem funkce nesouvisí. Oprávnění společnosti 

odepřít statutárnímu orgánu plnění podle ustanovení 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=23502&mark
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=23502&mark
http://novyweb.nsoud.cz/
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/E6A925FF9DF923EBC1257767003C484B?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/E6A925FF9DF923EBC1257767003C484B?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/E6A925FF9DF923EBC1257767003C484B?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/E6A925FF9DF923EBC1257767003C484B?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/4F8B1F895318BFDFC12577840048BBEB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/4F8B1F895318BFDFC12577840048BBEB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/4F8B1F895318BFDFC12577840048BBEB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/4F8B1F895318BFDFC12577840048BBEB?openDocument
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§ 66 odst. 3 věty druhé obch. zák. se zjevně vztahuje 

pouze na plnění, která jsou mu poskytována v sou-

vislosti s výkonem jeho funkce. Pro činnosti nesouvi-

sející s výkonem funkce, které by mohly mít za ná-

sledek střet zájmů mezi společností a členem jejího 

orgánu, stanoví zákon jiné prostředky ochrany spo-

lečnosti, např. zákaz konkurence (§ 65 a § 196 Ob-

chZ). Protože v posuzované věci poskytování práv-

ních služeb při vymáhání pohledávky za úpadkyní a 

zastupování společnosti ve věřitelském výboru ne-

spadá do působnosti člena dozorčí rady společnosti, 

je závěr odvolacího soudu, podle něhož poskytnutí 

odměny podle „smlouvy o provizi“ nepodléhalo sou-

hlasu valné hromady podle ustanovení § 66 odst. 3 

věty první ObchZ, správný. 

 

 

Ke stavení promlčecí doby podáním neur-

čitého žalobního návrhu 

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

atu-

ra_prevedena2.nsf/WebSearch/D8E1DC0E81F99E6

3C125778A002DD3DB?openDocument 

33 Cdo 2041/2008, ze dne 22. 7. 2010 

 

Ve smyslu § 402 ObchZ se promlčecí doba staví, po-

kud strana, vůči níž se právo promlčuje, učiní jakýkoli 

úkon k zahájení soudního nebo rozhodčího řízení, 

nebo uplatní svoje právo v zahájeném řízení. Na roz-

díl od občanskoprávní úpravy ke stavení promlčecí 

doby nedochází pouze uplatněním práva, ale i prove-

dením jakéhokoliv úkonu směřujícího k uspokojení 

nebo určení práva, který se považuje podle předpisu 

upravujícího soudní řízení za jeho zahájení nebo za 

uplatnění práva v již zahájeném řízení.  Takovým 

úkonem může být i návrh, příp. žaloba, kterou je za-

hájeno nalézací řízení. V tomto případě pak učinila-li 

žalobkyně předmětem řízení částku 10,000.000,- Kč 

a dále „příslušenství“ této pohledávky, lze takový 

úkon (žalobu) považovat ve smyslu § 402 ObchZ za 

uplatnění práva na zaplacení úroků z prodlení, jež má 

za následek stavení běhu promlčecí doby, přestože 

odpovídající úpravu žalobního návrhu a skutkových 

tvrzení (§ 79 odst. 1 o. s. ř.) provedla žalobkyně na 

základě doplnění podání.  

 

 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 
zkontrolováno od 22. do 35. týdne 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

 

Církevní restituce 

Rozhodnutí ze dne 1. července 2010 

http://www.concourt.cz/clanek/3556 

 

Dne 1. července 2010 Ústavní soud svým nálezem 

sp. zn. Pl. ÚS 9/07 zamítl návrh skupiny senátorů na 

zrušení tzv. blokačního paragrafu, § 29 zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, který do přijetí 

zvláštních restitučních zákonů o církevním majetku 

zakazuje převádět majetek, který církve historicky 

vlastnily. Sporným bodem zde bylo, že Česká repub-

lika ani po 20 letech dosud nepřijala předvídané 

restituční zákony, čímž dle názoru senátorů neopráv-

něně zasahuje do vlastnického práva majitelů těchto 

pozemků. I přes zamítnutí návrhu na zrušení před-

mětných rozhodnutí, Ústavní soud konstatoval, že 

takto dlouhodobá nečinnost Parlamentu České re-

publiky spočívající v nepřijetí zákona o restituci cír-

kevního majetku je protiústavní.  

 

Popírání pohledávek v insolvenci 

Rozhodnutí ze dne 1. července 2010 

http://www.concourt.cz/clanek/3585 

 

Dne 1. července zrušil Ústavní soud část ustanovení 

§ 192 odst. 1 zákona č. 182/2006, insolventní zákon, 

dle kterého „Dlužník a insolvenční správce mohou 

popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených 

pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají." 

Navrhovatelé SCA Packaging Česká republika, s. r. 

o., Středočeská plynárenská, a. s. a RWE Energie, a. 

s. ve věci insolvenčního řízení společnosti Bohemia 

Crystalex Trading, a.s. se domáhaly přezkoumání 

pohledávky věřitele společnosti Citibank. Tento návrh 

byl s odkazem na ustanovení § 192 odst. 1 insol-

venčního zákona zamítnut. Ústavní soud dospěl 

k názoru, že v probíhajícím insolvenčním řízení je 

nepochybně zájmem účastníků dosažení spravedlivé 

ochrany jejich práv a oprávněných zájmů. Obsahem 

práva na spravedlivý proces je též včasné poskytnutí 

soudní ochrany, přičemž další řízení, konstruované 

http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/D8E1DC0E81F99E63C125778A002DD3DB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/D8E1DC0E81F99E63C125778A002DD3DB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/D8E1DC0E81F99E63C125778A002DD3DB?openDocument
http://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/D8E1DC0E81F99E63C125778A002DD3DB?openDocument
http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/clanek/3556
http://www.concourt.cz/clanek/3585
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jako nezbytné, by vedlo k porušení tohoto princi-

pu.Ústavní soud ze shora uvedených důvodů zrušil § 

192 odst. 1 větu první včetně věty za středníkem 

insolvenčního zákona, která znamenala protiústavní 

mezeru v podobě protiústavního zúžení okruhu sub-

jektů oprávněných popírat pravost, výši a pořadí 

přihlášených pohledávek. Vzhledem k nutnosti dopl-

nit insolvenční zákon o nové ustanovení za toto zru-

šení, odložil Ústavní soud vykonatelnost svého nálezu 

k 31.1.2011 

 

 

Judikatura  
Najvyššieho súdu:  

zkonrolováno ode dne zveřejnění do 31.8.2010 

http://www.nssr.gov.sk 

 

Rozlišení ochranných známek 

Rozhodnutí Najvyššieho súdu ze dne 16. 

června 2010, sp. zn. 6 Sžh 1/2010 

http://nssr.blox.sk/blox/cms/portal/sk/rozhodnuti

a 

 

Z hlediska vizuálního hodnocení přihlašovaného ozna-

čení ochranné známky v porovnání s namítanými 

ochrannými známkami s dřívějším právem přednosti 

forma písma a výrazné grafické zobrazení jsou dosta-

tečnými rozlišovacími složkami přihlašovaného označe-

ní ochranné známky, pokud tyto složky převládají 

v samotném obraze přihlašované ochranné známky, 

který si příslušná veřejnost uchovává v paměti tak, že 

všechny další složky ochranné známky jsou v celkovém 

dojmu zanedbatelné. 

 

Posouzení dvou podobných ochranných známek není 

možné omezit jen na zohlednění jedné složky kombi-

nované ochranné známky a na její porovnání s jinou 

ochrannou známkou a naopak porovnání se musí usku-

tečnit přezkoumáním ochranných známek každé jako 

celku. 

 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 31.5.2010 do 31.8.2010 

http://eur-

lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs 

 

 

Zvýhodnění Deutsche Post AG 

Rozsudek soudního dvora ze dne 2. září 

2010 

http://eur-

lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=cs 

 

Dne 2. září 2010 zamítl Soudní dvůr kasační opravný 

prostředek Evropské komise, kterým se tato domáhala 

zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských 

společenství ze dne 1. července 2008, kterým soud 

zrušil rozhodnutí Komise 2002/753/ES o opatřeních 

přijatých Spolkovou republikou Německo ve prospěch 

společnosti Deutsche Post AG. Toto opatření Komise 

přijala na podnět soukromé společnosti, ve kterém 

byla Deutsche Post AG obviněna jednak ze zneužití 

dominantního postavení na trhu ve smyslu článku 82 

ES, jednak z pokrývání ztrát v předmětném odvětví 

(distribuce balíkových zásilek ode dveří ke dveřím) 

z příjmů jiného vyhrazeného odvětví nebo prostřednic-

tvím veřejných prostředků poskytovaných v rozporu 

s článkem 87 ES. Rozsudkem ze dne 2 září Soudní 

dvůr kasační opravný prostředek Komise zamítl. 

 

 

Ochranná známka Společenství 

Rozsudek soudního dvora ze dne 2. září 

2010 

http://eur-

lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=cs 

 

V rámci tohoto sporu společnost Calvin Klein uplatnila 

své právo námitek podle článku 8 odst. 1 písm. b) 

nařízení Rady (ES) č. 40/94 (právo uplatnění námitek 

majitele starší ochranné známky vůči zápisu ochranné 

známky nové) proti přihlášce jiné společnosti na zápis 

ochranné známky Společenství. Společnost Calvin Klein 

se domnívala, že nově zapisovaná známka je natolik 

podobná s již dříve zapsanou ochranou známkou spol. 

Calvin Klein, že by mohla vyvolat nebezpečí záměny 

obou známek u cílové veřejnosti. Tyto námitky postup-

ně zamítly dvě instance OHIM (Úřad pro harmonizaci 

na vnitřním trhu) a posléze i Soud prvního stupně 

Evropských společenství společně se Soudním dvorem. 

Obě soudní instance shledaly námitky jako neopod-

statněné jelikož k uplatnění výše zmíněného článku 8 

odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 je třeba 

aby existovalo reálné nebezpečí záměny nově zapiso-

vané a starší ochranné známky u cílové veřejnosti 

v globálním pojetí, jak vyplývá i z předchozí judikatury. 

http://www.nssr.gov.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
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Právní časopisy  

 

Právní rádce 
6/2010 

Zohledněna vydání do 31.8.2010 

 

Veřejné zakázky 

Vydání: 6/2010, str. I 

Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 

 

Autor konstatuje, že podle jeho názoru stále často 

dochází k porušování právní úpravy veřejných zaká-

zek. K omezení tohoto stavu má přispět i jím publi-

kovaný text. Zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakáz-

kách, byl přijat v den, kdy se stala ČR členem EU. 

Zákon transponoval do českého právního řádu pří-

slušné směrnice ES/EU. Na pozdější směrnice pro 

sektorové a veřejné zakázky reagoval zák. 137/2006 

Sb. Článek je koncipován jako „příručka“ k tomuto 

zákonu. 

 

 

K některým aspektům odpovědnosti členů 

statutárních orgánů obchodních společ-

ností a smlouvy o výkonu funkce 

Vydání: 07/2010, str. 23 

Autor: JUDr. Martin Litvan, LL.M. 

 

Autor se zabývá vybranými odpovědnostního vztahu 

člena statutárního orgánu obchodní společnosti či 

družstva, především otázce odpovědnosti za škodu, 

předpokladům vzniku povinnosti k náhradě škody, 

rozsahu této povinnosti a též potížím spojeným 

s prokazováním předpokladů povinnosti k náhradě 

škody především v relaci ke kapitálovým obchodním 

společnostem, a to ve vazbě na smlouvu o výkonu 

funkce. 

 

 

Právní přeměny investičních společností a 

investičních a podílových fondů 

Vydání: 06/2010, str. 4 

Autor: Mgr. Michal Donné 

 

Autor rozlišuje dvě základní kategorie ve vztahu 

k jednotkám kolektivního investování, jako subjek-

tům právních přeměn. Těmi jsou přeměny na základě 

zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev na straně jedné a přeměny 

podle zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 

na straně druhé. Autor se v článku věnuje oběma 

kategoriím. 

 

 

Právní rozhledy 
16/2010 

Zohledněna vydání do 31.8.2010 

 

Nejvyšší soud České republiky: Kdy re-

álné rozdělení nemovitosti v podílovém 

spoluvlastnictví není „dobře možné“ 

Vydání: 16/2010, str. 596 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 

3685/2008 ze dne 3.2.2010 řeší problém reálné roz-

dělitelnosti nemovitosti ve spoluvlastnictví. Je třeba 

rozlišovat mezi neoptimálním rozdělením a nemož-

ným rozdělením. Nemožné je rozdělení v případě, 

pokud by nebylo možno nemovitost dále řádně užívat 

nebo pokud by náklady na rozdělení nemovitosti byly 

nepřiměřeně vysoké. V případě jen značného omeze-

ní jej lze považovat za dobře možné. Rozdělení ne-

brání ani nesouhlas žalované zejména pak v případě, 

kdy ani jedna z účastnic nenavrhne řešení, které by 

lépe respektovalo zájmy strany žalované i žalující. 

V případě přikázání nemovitosti do vlastnictví jen 

jednoho spoluvlastníka je třeba, aby takový spolu-

vlastník prokázal, že je schopen přiměřenou náhradu 

ostatním spoluvlastníkům zaplatit.  

 

Bulletin advokacie 
6/2010 

Zohledněna vydání do 31.8.2010 

 

K převodu obchodního podílu jednočlenné 

společnosti s ručením omezeným, aneb 

zvítězí formalismus? 

Vydání: 6/2010, str. 24 

Autor: Mgr. Kateřina Hajná 

 

Autorka se v souvislosti s převodem obchodního 

podílu ve společnosti s ručením omezeným s jediným 

společníkem zabývá dvěmi praktickými otázkami, 

které se v souvislosti s touto problematikou mohou 
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vyskytnout. Zároveň se pouští do úvahy, zda české 

soudy (popřípadě i odborná literatura) zastávají 

přístup spíše formalističtější, či zda od něj upouští. 

Rozdíl v přístupu zřetelný právě na zmiňovaných 

dvou otázkách, kterým se autorka věnuje. První je 

přistoupení společníka ke společenské smlouvě, 

druhou pak požadavek vyhotovit smlouvu o převodu 

obchodního podílu ve formě notářského zápisu. 

 

 

Soumrak restrukturalizace, úsvit reorga-

nizace? 

Vydání: 6/2010, str. 28 

Autor: JUDr. Michal Žižlavský 

 

Autor v úvodu svého článku konstatuje, že v případě, 

že je podnik v krizi, existují v zásadě dvě možná 

řešení vedoucí k jeho ozdravění. Prvním je restruku-

ralizace, která je ve své podstatě spíše neformálněj-

ším řešením. Tento proces zpravidla nemají pod 

kontrolou věřitelé (pokud ano, hrozí jim riziko diskva-

lifikace, čemuž se autor též věnuje). V článku jsou 

zmíněny výhody, které přináší reorganizace, která je 

„v podstatě restrukturalizací, která probíhá podle 

přesně stanovených pravidel“. 

 

 

 

 

 


