
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.9.2010 ke dni 30.9.2010. 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: 
Právní předpisy projednávané vládou naleznete na: 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf 

Usnesení vlády naleznete na:  

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

t.nsf/web/cs?Open&2010 

 

Právní předpisy projednávané 
vládou 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 

475/2005 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších 

předpisů 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf 

 

Věc: Změna indikativních hodnot technických a eko-

nomických parametrů pro fotovoltaické výrobny. 

 

Předmětem vyhlášky č. 475/2005 Sb., v platném znění, 

je v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 písm. b) bod 1 

zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů spe-

cifikace technických a ekonomických parametrů, kte-

rými jsou podle zákona především náklady na instalo-

vanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního 

obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití 

zařízení. Tyto technické a ekonomické parametry jsou 

stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky a jejich dodržením je 

výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté doby 

návratnosti investic při podpoře výkupními cenami sta-

novenými Energetickým regulačním úřadem. 

 

Navrhovatelem vyhlášky Energetický regulační úřad, 

vyhláška se nachází v připomínkovém řízení 

s termínem připomínek 1.10.2010. 

 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 

365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf 

 

Věc: Změna Pravidel trhu s plynem s účinností od 1. 

ledna 2011 resp. 1. července 2011. 

 

Hlavním cílem vyhlášky je především naplnit požadav-

ky 3. energetického balíčku na zavedení jednotného 

principu rezervace přepravních kapacit, který má do-

pad do organizace trhu s plynem především ze strany 

provozovatele přepravní soustavy a operátora trhu. 

Další úpravy vyhlášky vyplývají převážně 

z dosavadních zkušeností (např. zajištění možnosti pro 

obchodníky reklamovat alokované spotřeby plynu, 

změna v organizaci krátkodobých trhů s plynem). 

 

Navrhovatelem vyhlášky Energetický regulační úřad, 

vyhláška se nachází v připomínkovém řízení 

s termínem připomínek 12.10.2010. 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 

Vl.n.z., kterým se mění zákon č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České re-

publiky, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=70 
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Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České repub-

liky je velmi rozsáhlou novelou, kterou má dojít 

k implementaci práva ES a EU do právního řádu ČR, 

jakož i ke sjednocení legislativy se soudní judikaturou a 

praxí. Konkrétně novela znamená zavedení společných 

sankcí pro zaměstnavatele neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí, vytvoření jasných 

pravidel pro migrační a návratovou politiku vůči cizin-

cům, stanovení vyšší spoluzodpovědnosti pro zaměst-

navatele, kteří budou nadále více zodpovědní za řešení 

situace cizince, kterého propustí před skončením plat-

nosti cizinci vydaného povolení k zaměstnání a další 

změny týkající se vztahu k cizincům a jejich působení 

na českém pracovním trhu.   

 

Novela z. o podpoře využívání obnovitel-

ných zdrojů 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=97 

 

Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitel-

ných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obno-

vitelných zdrojů). Touto novelou má být omezen dosa-

vadní velmi rychlý nárůst počtu fotovoltaických elektrá-

ren. Fotovoltaické elektrárny již připojené do elektri-

zační soustavy mají podle nové úpravy garantované 

právo na podporu podle dosavadních podmínek, stejně 

tak, jako elektrárny uvedené do provozu před 1. led-

nem 2011 a připojené do elektrizační soustavy 

v následujících 12 měsících. Ostatní fotovoltaické elek-

trárny mají nadále nárok na podporu za výrobu elektři-

ny z obnovitelných zdrojů pouze tehdy, splní-li pod-

mínky nově stanovené v § 3 odst. 5 zákona o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů, tj. jejich instalovaný 

výkon nepřesáhne 30 kWp a jsou umístěné na střešní 

konstrukci nebo obvodové zdi budovy spojené se zemí 

pevným základem evidované v katastru nemovitostí.  

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 7-101 

od 1.9.2010 do 30.9.2010 

 

Novela zákona o základních registrech 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=81tisk 

č. 81 

 

Návrh zákona, kterým dochází ke změně zákona č. 

111/2009 Sb., o základních registrech, by měl odstra-

nit nedostatky stávajícího znění zákona, které bylo 

možné identifikovat během dosavadního fungování 

systému tzv. základních registrů. Tento systém by měl 

být páteří rozvoje eGovernmentu v ČR, kdy v sobě 

spojuje registr obyvatel, právnických osob, podnikají-

cích fyzických osob, orgánů veřejné moci, etc. Odstra-

ňované nedostatky spočívají zejména v duplicitě někte-

rých zpracovávaných údajů, nepřístupnosti databáze 

příslušným orgánům veřejné správy, či v úpravě dal-

ších zákonů, např. zákona o Státním fondu kultury 

České republiky, zákona o sdružování, zákona o poby-

tu cizinců, pro jednodušší fungování jednotlivých regis-

trů. 

 

 

Novela zákona o trestním řízení soudním 

(trestní řád) 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=99 

tisk č. 99 

 

Novela trestního řádu předkládaná skupinou poslanců 

ČR přináší do českého právního řádu velmi důležitý in-

stitut korunního svědka. Tato změna má významnou 

měrou posloužit k odhalování a potlačování organizo-

vaného zločinu, jakož i korupce v ČR. Dle znění úpravy 

bude možné přerušit trestní stíhání obviněného, pokud 

se přizná k činu, zaváže se vydat prospěch, nahradit 

škodu a podá informace o organizované kriminalitě, 

jakož i trestní stíhání zcela zastavit, pokud obviněný 

podá svědectví, které významně přispěje k objasnění 

organizované kriminality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=97
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=81tisk%20
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=99
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Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.9.2010 do 30.9.2010, do 23. 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 30.9.2010 

 

 

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů 

 

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

101/0 Novela z. o platu představitelů 

státní moci 

23.9.      

99/0 Novela z. o trestním řízení 

soudním (trestní řád) 

23.9.      

97/0 Novela z. o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů 

20.9. OR     

84/0 Vl.n.z. o finančním zajištění – 

EU –RJ 

10.9. 22.9. OR    

81/0 Novela z. o základních 

registrech 

10.9. 21.9. OR    

74/0 Novela z. – režim Evrop. společ. 

pro kontrolu vývozu 

zboží – EU - RJ 

7.9. 21.9.     

70/0 Novela z. o pobytu cizinců na 

území ČR 

3.9. 21.9. OR    

45/1  Novela z. o veřejných 

zakázkách 

12.8. 7.9. 21.9. 24.9.   

29/0 Novela z. o podm. prov. vozidel 

na pozem. komunika-

cích - RJ 

 

13.7. 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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26/0 Novela z. o provozu na 

pozemních komunika-

cích 

22.7. 24.9. OR    

25/0 Novela z. o pozemních 

komunikacích - RJ 

22.7. 24.9. OR    

24/0 Novela z. o urychlení výstavby 

dopravní infrastruktu-

ry 

 

22.7. 24.9. OR    

23/0 Novela z. o hlavním městě 

Praze - RJ 

 

13.7. OR     

22/0 N.z. o zrušení listinných akcií 

na majitele 

 

13.7. OR     

17/0 Novela z. o účetnictví - EU 

 

2.7. 22.9. OR    

11/0 Novela z. Ústava České 

republiky 

24.6. 21.9. OR    

9/0 Novela z. o veřejném 

zdravotním pojištění -

 RJ 

15.6. ZAM     

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, ZAM - zamítnuto 

 

 

 

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č.93-103; od 1.9.2010 do 30.9.2010 

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

sbirky-zakonu-93409.aspx 

 

 

Přehled přijatých práv-
ních předpisů 

 

I přes velmi plodnou činnost našich zákono-

dárců, což dokládá kromě množství připra-

vovaných právních předpisů i nebývalý zá-

jem médií, nedostál žádný z projednávaných 

právních předpisů takového stupně legisla-

tivního vývoje, aby mohl být zařazen mezi 

přijaté právní předpisy. Z toho důvodu zů-

stává v našem Legal Updatu kategorie Přija-

tých právních předpisů protentokrát prázd-

ná.  

 

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

zpravy.html 

zkontrolováno do 30. 9. 2010 

 

Měsíční monitorovací zpráva za srpen 

2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7174 

Uveřejněno dne 15.9.2010 

 

Český telekomunikační úřad vydal 15. září 2010 

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc srpen 

2010. V té se primárně zabývá stížnostmi uživate-

lů a účastníků služeb elektronických komunikací 

za I pololetí roku 2010. Ve své zprávě k tomu 

ČTU konstatuje, že nejvíce stížností bylo zazna-

http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-93409.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-93409.aspx
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7174
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7174
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menáno u vyúčtování cen za služby. Dále ČTU 

informuje, že v rámci procesu přechodu na digi-

tální televizní vysílání byl dne 31. srpna 2010 za-

hájen provoz digitálních vysílačů v lokalitě Trut-

nov 60, 61 pro vysílače 2 a 3 a současně byl 

ukončen provoz analogového vysílače Liberec 60. 

 

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

zkontrolováno do 30.9.2010 

 

Energetický a průmyslový holding zís-

kává společnou kontrolu nad Pražskou 

teplárenskou Holding 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-

souteze/energeticky-a-prumyslovy-holding-

ziskava-spolecnou-kontrolu-nad-prazskou-

teplarenskou-holdi/ 

Uveřejněno dne 20.9.2010 

 

ÚOHS povolil vznik společné kontroly nad společ-

ností Pražská teplárenská Holding, a.s. Většinový 

51% podíl na základním kapitálu této společnosti 

vlastní Hlavní město Praha a zbývající akcie před-

stavující 49% podíl základního kapitálu získá 

Energetický a průmyslový holding prostřednictvím 

jím výlučně kontrolované společnosti Honor In-

vest. ÚOHS k tomu pouze konstatoval, že takové 

spojení soutěžitelů podstatně nenaruší hospodář-

skou soutěž.  

 

 

Úřad pokutoval kartel výrobců obrazovek 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/urad-

pokutoval-kartel-vyrobcu-obrazovek/ 

Uveřejněno dne 13.9.2010 

 

ÚOHS se v řízení v prvním stupni ve věci nedovo-

leného spojení výrobců barevných obrazovek pro 

televizory společností Samsung SDI Co., Ltd., 

Chunghwa Picture Tubes, Ltd., Koninklijke Philips 

Electronics N.V., Technicolor S.A., Panasonic Cor-

poration, MT Picture Display Co., Ltd., Toshiba 

Corporation a LG Electronics, Inc. vyjádřil tak, že 

tyto společnosti v letech 1998-2004 uzavřely 

a plnily kartelovou dohodu na tomto trhu. Úřad 

začal tento kartel řešit na základě žádostí 

o aplikaci tzv. leniency programu, který umožňuje 

soutěžiteli, který nahlásí antimonopolnímu úřadu 

existenci zakázané dohody a dodá dostatečné 

důkazy, amnestii sankce či její části ze strany 

ÚOHS. Z tohoto důvodu byla zcela prominuta po-

kuta společnosti Samsung a o polovinu byla sní-

žena sankce pro společnost Chungwa. 

http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/energeticky-a-prumyslovy-holding-ziskava-spolecnou-kontrolu-nad-prazskou-teplarenskou-holdi/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/energeticky-a-prumyslovy-holding-ziskava-spolecnou-kontrolu-nad-prazskou-teplarenskou-holdi/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/energeticky-a-prumyslovy-holding-ziskava-spolecnou-kontrolu-nad-prazskou-teplarenskou-holdi/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/energeticky-a-prumyslovy-holding-ziskava-spolecnou-kontrolu-nad-prazskou-teplarenskou-holdi/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/energeticky-a-prumyslovy-holding-ziskava-spolecnou-kontrolu-nad-prazskou-teplarenskou-holdi/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/urad-pokutoval-kartel-vyrobcu-obrazovek/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/urad-pokutoval-kartel-vyrobcu-obrazovek/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/urad-pokutoval-kartel-vyrobcu-obrazovek/
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Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

rehlad_detail&SummaryType=2 

zkontrolováno do 30.9.2010 

 

Novela zákona o státním dluhu a stát-

ních zárukách 

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 386/2002 Z. 

z. o státním dluhu a státních zárukách a některé další 

zákony 

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

akon&MasterID=3405#IIICit 

tisk č. 80 

Datum doručení: 8. 9. 2010, datum schválení: 10. 9. 

2010  

 

Zákon byl vypracován Ministerstvem financí SR 

na základě usnesení vlády ze dne 15.7.2010 

k návrhu schválení majetkové účasti Slovenské 

republiky v Evropském finančním stabilizačním 

nástroji a k návrhu na uzavření Rámcové smlouvy 

o Evropském finančním stabilizačním nástroji. 

Tento nástroj je součástí komplexních opatření, o 

kterých bylo rozhodnuto Radou ECOFINu 

v květnu tohoto roku, v důsledku finanční nesta-

bility systémů členských států. V případě, že člen-

ský stát požádá v rámci tohoto nástroje o finanč-

ní pomoc, uskuteční tento orgán emisi dluhopisů, 

díky kterým se získají potřebné peněžní prostřed-

ky na poskytnutí vratné půjčky danému členské-

mu státu. Přistoupení k Evropskému finančnímu 

stabilizačnímu nástroji si vyžádalo úpravu tuzem-

ské legislativy ve formě tohoto zákona. 

 

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

rehlad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 30.9.2010 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a do-

plňuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 

z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů 

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

akon&MasterID=3417 

tisk č. 94 

datum doručení: 24. 9. 2010  

 

Návrhem tohoto zákona se má dočasně zvýšit 

základní sazba daně z 19% na 20% a zrušit sní-

žená sazba daně 6%, která se od 1.5.2010 uplat-

ňuje na místní výrobu a prodej určitých druhů 

potravinářských produktů, tzv. „prodeje z dvora“ 

(např. maso, mléko, ryby, vejce, med), přičemž 

snížená sazba daně ve výši 10%, která se uplat-

ňuje na léky a vybrané druhy zdravotnických po-

můcek a knihy, zůstává tímto zákonem nedotče-

na.  

 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a do-

plňuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používání 

elektronické registrační pokladny a o změ-

ně a doplnění zákona SNR č. 511/1992 Zb. 

o správě daní a poplatků a o změnách 

v soustavě územních finančních orgánů ve 

znění pozdějších předpisů  

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

akon&MasterID=3436 

tisk č. 100 

datum doručení: 24. 9. 2010  

 

Návrh zákona má za cíl prodloužit období, po do-

bu kterého mohou podnikatelé používat elektro-

nickou registrační pokladnu podle předpisu před 

účinností zákona č. 289/2008 Z. z. ve znění poz-

dějších předpisů. Dále se navrhuje, aby podnika-

telé, kterým vznikne povinnost používat elektro-

nickou registrační pokladnu po 31.12.2010, pou-

žívali pouze takové pokladny, které splňují pod-

mínky uvedené v zákoně č. 289/2008 Z. z. ve 

znění pozdějších předpisů. Jde také o zajištění 

rovnoprávnosti mezi podnikateli působícími na 

slovenském trhu tím, že povinnost používat elek-

tronickou registrační pokladnu je po splnění 

podmínek dána i zahraničním podnikatelům. Sta-

novují se také povinné údaje na dokladu, který je 

výstupem z takové pokladny. 

 

 

 

 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=2
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=2
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3405#IIICit
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3405#IIICit
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3417
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3417
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1127
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3436
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3436
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1127
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Regulace SR 
http://www.antimon.gov.sk 

zkontrolováno do 31.9.2010 

 

Další sporný a nestandardní rozsudek Kraj-

ského soudu v Bratislavě 

http://www.antimon.gov.sk/408/4042/dalsi-

sporny-a-nestandardny-rozsudok-krajskeho-

sudu-v-bratislave.axd 

 

Dne 23.9.2010 senát Krajského soudu 

v Bratislavě zrušil rozhodnutí Protimonopolního 

úradu SR ve věci kartelové dohody mezi bankami 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Československá ob-

chodná banka, a.s. a Všeobecná úverová banka , 

a.s. I přes návrh Protimonopolního úřadu SR ne-

došlo ke spojení řízení ve věci každé z těchto 

bank, tudíž jiný senát Krajského soudu 

v Bratislavě nyní jedná o věci již v podstatě roz-

hodnuté. Dle vyjádření Protimonopolního úřadu 

SR se tak děje v rozporu s procesními ustanove-

ními Občanského soudního řádu jakož i v rozporu 

s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU. Dů-

vodem pro zrušení rozhodnutí soudem bylo nedo-

statečné odůvodnění, přičemž není uvedeno, 

v čem konkrétně má být rozhodnutí doplněno. 

Protimonopolní úřad SR podá proti všem těmto 

rozhodnutím Krajského soudu v Bratislavě odvo-

lání. 

 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1.9. – 30.9.2010 

dle zveřejnění 

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

 

Povinnost informovat Komisi o 

investičních projektech do energetické 

infrastruktury v rámci Evropské unie 

http://eur-

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

:L:2010:248:0036:0056:CS:PDF 

 

Dne 21.9.2010 vydala Evropská Komise nařízení, kte-

rým se provádí nařízení Rady č. 617/2010 o povin-

nosti informovat Komisi o investičních projektech do 

energetické infrastruktury v rámci Evropské unie. Dle 

tohoto nařízení mají podniky rozhodující o investič-

ních projektech nebo provádějící investiční projekty 

povinnost vždy do 1. června každého roku oznámit 

příslušnému členskému státu informace odrážející 

situaci investičních projektů k 31. březnu příslušného 

roku. Prvním rokem, od kterého začnou členské státy 

tyto informace shromažďovat, bude rok 2011. 

 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu  

zkontrolováno od 1.9.2010 do 30.9.2010 viz. Da-

tabáze NSS na 

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

neni-

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

l122;ml120; 

 

Podobnost kombinované ochranné 

známky 

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

neni&id=23502&mark= 

9 As 34/2010 - 62, ze dne 8.9. 2010 

 

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k podobnosti (a 

odlišení) kombinovaných známek. Tento typ 

ochranných známek je specifický tím, že je v něm 

spojen jak prvek slovní, tak prvek obrazový (pří-

padně prostorový) v jeden celek. 

 

Pokud hodnotíme celkový dojem kombinovaných 

známek (jakým daná známka působí), které 

v sobě zahrnují jak část obrazovou (která vzbuzu-

je určitý dojem zrakový) a část slovní (která 

vzbuzuje určitý dojem sluchový), je nutno mít na 

zřeteli obě části této známky. Jedna či druhá část 

může ve známce převládat a tím ovlivnit její cel-

kové vnímání spotřebitelem. Při hodnocení po-

dobnosti známky je třeba vědět, že celkový do-

jem předmětné známky může vytvořit jen první či 

druhá z jejích částí (např. jen část obrazová) či 

obě společně.  

 

Pro podobnost známek je tedy zásadní, „co vy-

tváří celkový dojem“ – tím může být část obrazo-

vá či slovní sama o sobě nebo to může být sou-

hrn obou složek. 

 

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/408/4042/dalsi-sporny-a-nestandardny-rozsudok-krajskeho-sudu-v-bratislave.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4042/dalsi-sporny-a-nestandardny-rozsudok-krajskeho-sudu-v-bratislave.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4042/dalsi-sporny-a-nestandardny-rozsudok-krajskeho-sudu-v-bratislave.axd
http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0036:0056:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0036:0056:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0036:0056:CS:PDF
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
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Judikatura Nejvyššího 
soudu 

zkontrolováno do 30.9.2010 

http://www.nsoud.cz/ 

 

K usnášeníschopnosti valné hromady akci-

ové společnosti 

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

atu-

ra_prevedena2.nsf/WebSearch/A00A3654062E1

EFCC125779200427385?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 

211/2009, ze dne 24. 8. 2010 

 

K výkonu působnosti valné hromady není opráv-

něno jakékoli shromáždění akcionářů akciové 

společnosti, ale jen takové shromáždění, které 

splňuje předpoklady stanovené zákonem, což lze 

vyvodit z ustanovení obchodního zákoníku o ur-

čeném postupu pro svolání valné hromady, volby 

jejích orgánů a její vedení a řízení. Pro přijímání 

rozhodnutí valnou hromadou je třeba splnění ur-

čitých předpokladů, kterým je i skutečnost, aby 

bylo konkrétní jednání valné hromady řádným 

způsobem ustaveno, tj. aby bylo řádně svoláno, 

zahájeno a vedeno (srov. NS 29 Cdo 9/2009). 

Pokud soud předběžným opatřením zakázal ko-

nání valné hromady a předseda představenstva 

takové společnosti toto respektoval a jednání val-

né hromady odmítl zahájit, nebylo jednání valné 

hromady zákonem stanoveným způsobem usta-

veno a rozhodnutí tam následně přijatá akcionáři 

společnosti nejsou rozhodnutími valné hromady a 

nemají proto právní účinky vyplývající z usnesení 

valné hromady. 

 

 

K překážce přípustnosti dovolání podle § 

237 odst. 2 písm. a) OSŘ  

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

atu-

ra_prevedena2.nsf/WebSearch/A85B4027E9A61

362C125779D002B6D86?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 

1693/2008, ze dne 8. 9. 2010 

 

Pokud je věc, která je předmětem napadeného 

rozhodnutí odvolacího soudu, považována za věc 

občanskoprávní, nikoli obchodněprávní, neužije 

se ustanovení o hranici 50.000,- Kč jako překážky 

přípustnosti dovolání. To lze analogicky vyvodit i 

v případech, že následný věcný přezkum dovolání 

může vést na základě obsahu dovolacích námitek, 

nebo dokonce povede, k závěru, že o věc ob-

chodní ve skutečnosti šlo. 

 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.9.2010 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

 

Usnesení Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR jako možný zásah moci 

zákonodárné do moci soudní nebo jen 

politická deklarace 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=384

1 

 

Dne 7.9.2010 rozhodl Ústavní soud ČR o odmít-

nutí ústavní stížnosti společnosti RPG Industrie SE 

proti usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR jako neopodstatněné.  

Společnost RPG Industrie SE se domáhala toho, 

aby Ústavní soud ČR prohlásil usnesení ze 66. 

schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za 

protiústavní, jelikož jím mělo dojít k narušení děl-

by státní moci, principu legality výkonu veřejné 

moci, atd. Ústavní soud ČR však dané usnesení 

vyhodnotil jen jako podnět, resp. doporučení, a 

politickou deklaraci, které podle jeho názoru ne-

zakládá zásah do nezávislosti soudnictví. 

 

 

Omezení soudců k vystupování před 

soudem jako zástupce účastníka řízení 

neodporuje ústavnímu pořádku ČR 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=385

1 

 

Ústavní soud ČR se dne 7.9.2010 zabýval ná-

vrhem Nejvyššího soudu ČR na zrušení ustanove-

ní § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., 

(zákon o soudech a soudcích), dle kterého soud-

ce nesmí zastupovat účastníky soudního řízení 

http://www.nsoud.cz/
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A00A3654062E1EFCC125779200427385?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A00A3654062E1EFCC125779200427385?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A00A3654062E1EFCC125779200427385?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A00A3654062E1EFCC125779200427385?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A85B4027E9A61362C125779D002B6D86?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A85B4027E9A61362C125779D002B6D86?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A85B4027E9A61362C125779D002B6D86?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A85B4027E9A61362C125779D002B6D86?openDocument
http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=3841
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=3841
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=3851
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=3851
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nebo jako zmocněnec poškozeného nebo zúčast-

něné osoby v soudním nebo správním řízení, s 

výjimkou zákonného zastoupení a případů, v 

nichž půjde o zastupování dalšího účastníka říze-

ní, v němž je účastníkem i sám soudce. Dle názo-

ru Ústavního soudu ČR postavení soudce vyžadu-

je určitou míru morální bezúhonnosti, která se 

mimo jiné projevuje v omezení soudců vykonávat 

jinou výdělečnou činnost (až na výjimky) a po-

vinnosti neohrožovat a nenarušovat důvěru 

v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování 

soudů. Ústavní soud ČR tak tuto stížnost jako ne-

důvodnou zamítl. 

 

 

Judikatura  
Najvyššieho súdu:  

zkontrolováno ode dne zveřejnění do 30.9.2010 

http://www.nssr.gov.sk 

 

Předložení plné moci k zastupování v 

odvolací lhůtě 

Rozhodnutí Najvyššieho súdu ze dne 9. 

září 2010, sp. zn. 8Sžf/10/2010 

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

nutia 

 

V daném případě nebyla soudu předložena plná 

moc pro zastupování udělená advokátu žalobcem. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o řízení, v němž 

bylo zastoupení advokátem povinné, soud vyzval 

žalobce k předložení předmětné plné moci. Ža-

lobce na tuto výzvu nereagoval, načež soud řízení 

zastavil. 

Žalobce následně podal proti tomuto rozhodnutí 

v zákonné lhůtě odvolání k Najvyššiemu súdu 

Slovenskej republiky, přičemž navrhl předmětné 

usnesení krajského soudu zrušit a pokračovat 

v řízení. K odvolání přiložil plnou moc udělenou 

Mgr. T. D. k zastupování v projednávané věci. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodl, že 

vzhledem k tomu, že žalobce ve lhůtě pro podání 

odvolání odstranil vadu řízení tím, že předložil pl-

nou moc pro zastupování udělenou advokátovi 

Mgr. T. D., krajskému soudu nebrání nic v řízení, 

neboť vada řízení byla odstraněna. Tento soud 

měl tedy v dalším řízení jednat se žalobcem, jeho 

právním zástupcem a žalovaným. 

 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.9.2010 do 30.9.2010 

http://eur-

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

 

 

Při splnění dalších podmínek, samotný 

přechod zaměstnanců v důsledku 

převodu části podniku neznamená, že 

by přešlým zaměstnancům zaniklo 

právo zastupovat své bývalé kolegy u 

bývalého zaměstnavatele. Nový 

zaměstnavatel toto musí respektovat a 

přiznat i pracovní volno k plnění těchto 

povinností. 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE

LEX:62009J0151:EN:HTML 

 

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o předběžné 

otázce na základě článku 234 ES o výkladu čl. 6 

odst. 1 směrnice Rady 2001/23/ES o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se 

zachování práv zaměstnanců v případě převodů 

podniků, závodů nebo částí podniků nebo závo-

dů. Podstatou řízení bylo rozhodnutí o žalobě po-

dané proti rozhodnutím španělským institucím, 

které odmítaly uznat postavení zákonných zá-

stupců zaměstnanců osobám zvoleným za účelem 

plnění této funkce v původních podnicích. Noví 

zaměstnavatelé odmítli těmto zástupcům přiznat 

pracovní volno k výkonu zastupitelské činnosti 

s odůvodněním, že tito zaměstnanci nevykonávají 

své funkce z důvodu svého pracovněprávního 

vztahu u svých zaměstnavatelů. Soudní dvůr Ev-

ropské unie však judikoval, že převáděná hospo-

dářská jednotka si zachová samostatnost ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 shora uvedené směrnice, po-

kud se pravomoci přiznané vedoucím pracovní-

kům této jednotky v rámci organizačních struktur 

převodce, tzn. pravomoc poměrně svobodně a 

nezávisle organizovat práci v rámci uvedené jed-

notky, což je zejména pravomoc vydávat příkazy 

a pokyny, rozdělovat úkoly podřízeným pracovní-

kům a rozhodovat o využití hmotných prostředků, 

a to bez přímého zásahu jiných organizačních 

struktur zaměstnavatele, v podstatě v rámci or-

http://www.nssr.gov.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0151:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0151:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0151:EN:HTML
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ganizačních struktur nabyvatele nezměnily. Prostá 

změna nejvýše nadřízených samostatnost převá-

děné jednotky tak nenarušuje kromě případů, kdy 

by noví vedoucí měli pravomoc přímo organizovat 

činnost zaměstnanců této jednotky. 

 

 

K rozhodování o určení mimosmluvní 

odpovědnosti Evropských společenství 

je příslušný Soudní dvůr Evropské unie 

i v případě, že toto řízení probíhá 

v rámci insolvenčního řízení dle práva 

členského státu. 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE

LEX:62009J0377:CS:HTML 

 

Soudní dvůr Evropské unie se vyjádřil ke své pra-

vomoci rozhodnout o žalobě na určení mi-

mosmluvní odpovědnosti podané proti Evropské-

mu společenství z titulu náhrady škody, které se 

měla Evropská komise dopustit tím, že společnos-

ti, jejíž insolvenční správce žalobu podal, nařídila 

zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Po nespl-

nění těchto požadavků Evropská komise smlouvu 

se společností neprodloužila, následkem čehož 

tato skončila v úpadku. Podstatou předběžné 

otázky bylo zjistit, jestli žaloba na určení odpo-

vědnosti směrující proti Společenství a založená 

na vnitrostátních právních předpisech stanovících 

zvláštní právní režim představuje žalobu na urče-

ní mimosmluvní odpovědnosti ve smyslu čl. 288 

ES, která podle čl. 235 ES nespadá do pravomoci 

vnitrostátních soudů, nebo jestli jsou 

k projednání dané otázky příslušné vnitrostátní 

soudy. Soudní dvůr EU danou otázku rozhodl tak, 

že i když insolveční řízení je upraveno speciálním 

procesním řízením, nic to nemění na skutečnosti, 

že pro mimosmluvní odpovědnost Evropských 

společenství je k projednání příslušný Soudní 

dvůr EU, nikoliv vnitrostátní soudy. 

 

 

Ochrana komunikace mezi klientem a 

advokátem se vztahuje jen na tzv. 

nezávislé advokáty. Komunikace 

interních advokátů v této souvislosti 

požívá stejné ochrany jako komunikace 

mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. 

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

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

it=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur

=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurt

fp&docj=docj&alldocnorec=alldocnorec&docnoj

=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typ

eord=ALL&docnodecision=docnodecision&allco

mmjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclo

se&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=09&ydatefs=

2010&ddatefe=27&mdatefe=09&ydatefe=2010

&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 14.9.2010 

o kasační žalobě společností Akzo Nobel Chemi-

cals Ltd a Akcros Chemicals Ltd proti rozsudku 

soudu prvního stupně Evropských společenství. 

Podstata řízení se týkala ochrany komunikace 

mezi klientem a advokátem. Skutkový základ pří-

padu spočíval v tom, že dne 10.2.2003 podnikli 

pracovníci britského úřadu pro ochranu hospo-

dářské soutěže šetření u dceřiných společností 

žalobkyň. Během šetření vznikl spor o to, jestli 

mohou pracovníci úřadu nahlédnout do pěti do-

kumentů, o kterých ředitel společnosti prohlásil, 

že obsahují komunikaci mezi společností a advo-

kátem. Soudní dvůr EU zde judikoval, že ochrana 

tajemství dopravovaných zpráv mezi klientem a 

advokátem se vztahuje jen na tzv. nezávislé ad-

vokáty, tj. nikoliv na interní advokáty, kteří sice 

jsou zapsaní v seznamu advokátů a nejsou 

k zaměstnavateli v typickém pracovním poměru, 

nicméně dosahuje stejného stupně nezávislosti 

jako externí advokát. Komunikaci mezi ním a jeho 

klientem/zaměstnavatelem je pak třeba považo-

vat za komunikaci jako mezi zaměstnavatelem a 

podnikovým právníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní časopisy  
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&docj=docj&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=09&ydatefs=2010&ddatefe=27&mdatefe=09&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&docj=docj&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=09&ydatefs=2010&ddatefe=27&mdatefe=09&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&docj=docj&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=1&mdatefs=09&ydatefs=2010&ddatefe=27&mdatefe=09&ydatefe=2010&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Právní rádce 
9/2010 

Zohledněna vydání do 30.9.2010 

Odpovědnost za vady software 

Vydání: 09/2010, str. 4 

Autoři: Mgr. Ondřej Knebl, Mgr. Michaela Šurma-

nová 

 

Přestože je téma v dnešní velmi aktuální a v praxi 

frekventované, není platnými předpisy dostatečně 

řešeno. Jde především o otázky vztahu mezi 

funkcionalitou software a vadou v právním smys-

lu, zda existuje povinnost dodat software bez vad 

a zda existuje případná odpovědnost za vady 

software. Článek se zabývá těmito otázkami pře-

devším pro oblast obchodněprávních vztahů a 

nabízí na ně odpovědi. 

 

 

Ke zvláštním ustanovením pro závaz-

kové vztahy v mezinárodním obchodu 

Vydání: 9/2010, str. 18 

Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 

 

Článek je věnován ustanovením pro závazkové 

vztahy v mezinárodním obchodu. Tato ustanovení 

se nacházejí v §§ 729 - 755 obchodního zákoní-

ku, přičemž slovenská úprava je do značné míry 

shodná. V článku jsou mimo jiné podrobněji pro-

brány měny a úroky, úřední povolení, územní ob-

last pro smlouvu, měnová doložka, výhradní pro-

dej či vícestranné výměnné obchody. Zmíněná 

ustanovení se použijí, pokud mezinárodní smlou-

va (uveřejněná ve Sbírce zákonů a závazná pro 

ČR) neobsahuje odlišnou úpravu. 

 

 

Několik poznámek k zákonu č. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpra-

vách a pozemkových úřadech 

Vydání: 09/2010, str. 23 

Autoři: Mgr. Eva Vávrová, Mgr. David Vávra 

 

Autoři se v článku nepodávají komplexní popis 

řízení o pozemkových úpravách, ale zabývají se 

pouze některými otázkami vyplývajícími ze vztahu 

zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpra-

vách a pozemkových úřadech, ve znění pozděj-

ších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Řízení 

o pozemkových úpravách není klasickým správ-

ním řízením, ale existují zde určité odlišnosti. 

 

Právní rozhledy 
18/2010 

Zohledněna vydání do 30.9.2010 

 

Právní následky porušení smluvní for-

my právních úkonů v civilním právu de 

lege lata a de lege ferenda 

Vydání: 18/2010, str. 643 

Autor: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.  

 

Autor konstatuje, že podle platné právní úpravy 

je následkem porušení smluvní formy relativní 

neplatnost právního úkonu. Ta však není vhod-

ným ani adekvátním následkem porušení smluvní 

formy a vede k řadě problematických právních 

důsledků. Tyto nedostatky v mnohém přebírá i 

návrh nového občanského zákoníku. 

V článku je mimo jiné probrána právní povaha 

formy právních úkonů, absolutní a relativní ne-

platnost jako následek porušení formy, adekvátní 

následky porušení smluvní formy a též následky 

porušení smluvní formy de lege ferenda. 

 

 

Změny v insolvenčním zákoně 

Vydání: 18/2010, str. 667 

Autor: Mgr. Jana Payne, M. iur.comp.  

 

Autorka se zabývá zrušením (s účinností ke dni 

1.4.2011) části § 192 odst. 1 InsZ plénem Ústav-

ního soudu dne 1.7.2010. Rušené ustanovení 

stanoví, že „Dlužník a insolvenční správce mohou 

popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených 

pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají.“ 

Tito věřitelé pak přicházejí o základní právo na 

soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základ-

ních práv a svobod. 

V článku je obsažen historický vývoj této proble-

matiky, vznik současného stavu a je rozebrán i 

výše řečený nález. Na konci je zmíněn i další ne-

dávný judikát Ústavního soudu (ze dne 

27.7.2010), kterým byla s okamžitou účinností 
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zrušena část věty druhé za středníkem v § 399 

odst. 2, která stanovila, že „jestliže se [dlužník] 

bez omluvy nedostaví nebo neshledá-li insolvenč-

ní soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že 

vzal oddlužení zpět“. 

 

 

Neoprávněná stavba podzemního ve-

dení veřejné telekomunikační sítě. K 

problematice vyvlastnění pozemku pro 

zřízení infrastrukturní sítě 

Vydání: 18/2010, str. 676 

Autor: JUDr. Jiří Spáčil  

 

Jako jeden z vybraných judikátů je v tomto čísle 

Právních rozhledů zveřejněno usnesení Nejvyšší-

ho soudu České republiky ze dne 20.4.2010, sp. 

zn. 22 Cdo 692/2010. 

Soud zde mimo jiné říká, že jestliže stavebník zří-

dí stavbu podzemního vedení veřejné telekomu-

nikační sítě na cizím pozemku, ač na to nemá 

právo, je vypořádání právního vztahu vzniklého 

v důsledku této neoprávněné stavby podle § 135c 

ObčZ v pravomoci soudu. 

V poznámce zařazené po samotném judikátu se 

autor zabývá skutečností, že v poslední době jsou 

časté případy, kdy stavba infrastrukturní sítě, jejíž 

zřízení je jinak nepochybně ve veřejném zájmu, 

je umístěna na pozemku bez právního důvodu a 

někdy i přes výslovný odpor vlastníka.  

 

Bulletin advokacie 
9/2010 

Zohledněna vydání do 30.9.2010 

 

Odepření popěrného práva insolvenč-

ním věřitelům je protiústavní 

Vydání: 9/2010, str. 43 

Autor: Mgr. Martin Jasenský 

 

Autor článku se zabývá dopadem nálezu Ústavní-

ho soudu ze dne 1. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 

14/10, kterým bylo s účinností ke dni 31.3.2011 

zrušeno ustanovení § 192 odst. 1 věta první, 

včetně věty za středníkem, zák. č. 182/2006 Sb.,  

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění: „Dlužník a insolvenční správce 

mohou popírat pravost, výši a pořadí všech při-

hlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto 

právo nemají.“ Nález má významným způsobem 

ovlivnit podobu insolvenčního procesu v České 

republice. 

 

 

Nemožnost plnění – zánik závazku 

Vydání: 9/2010, str. 59 

Autor: neuveden 

 

V rubrice “z judikatury“ je tentokrát uveřejněn 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

29.10.2009, č.j. 23 Cdo 4092/2007.  Soud se zde 

zabýval případem, kdy objednatel neumožnil zho-

toviteli provést a dokončit dílo. Místo něho nechal 

dílo dokončit třetí osobou a samotnému zhotovi-

teli sdělil, že jeho přítomnost na předmětné stav-

bě je nežádoucí. Soud došel k závěru, že zde do-

šlo k zániku závazku pro nemožnost plnění. Tím 

nastávají účinky obdobné jako při odstoupení od 

smlouvy. 

 

 


