
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.10.2010 ke dni 31.10.2010. Do přehledu s kon-

krétnější uvedením navrhované změny byly zařazeny 

poslanecké tisky, které doposud nebyly uvedeny, či 

návrhy, 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. 

541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektři-

nou, zásadách tvorby cen za činnosti ope-

rátora trhu s elektřinou a provedení někte-

rých dalších ustanovení energetického zá-

kona, ve znění pozdějších předpisů 

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

 

Věc: Nová vyhláška má přinést návrh změn Pravidel 

trhu s elektřinou 

 

Proces integrace trhů s elektřinou pokračuje v rámci 

celé Evropy, jako logický další krok se jeví sjednocení 

vnitrodenního trhu s elektřinou mezi Českou republikou 

a okolními státy. Tento proces vyžaduje úpravu pravi-

del trhu s elektřinou především v oblasti pojmosloví, 

časů uzavírek jednotlivých trhů a měny pro vypořádání 

obchodů. 

 

Kromě tohoto se nově navrhovaná úprava pravidel tr-

hu s elektřinou týká též změny finančního jištění u 

operátora trhu tak, aby velikost jištění přímo odpovída-

la velikosti daného subjektu na trhu s elektřinou. Ne-

zbytným předpokladem pro změnu jištění je v případě 

vypořádaní odchylek ve spotřebě elektřiny přechod 

z pracovních dnů na dny kalendářní. 

 

Navrhovatelem vyhlášky Energetický regulační úřad, 

vyhláška se nachází v připomínkovém řízení 

s termínem připomínek 11.11.2010. 

 

 

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k 

plynárenské soustavě 

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

 

Věc: Stanovení podmínek připojení výroben plynu, dis-

tribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a od-

běrných míst zákazníků k plynárenské soustavě a způ-

sob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a 

se zajištěním požadované dodávky plynu 

 

Cílem vyhlášky je zejména nastavit jednotné postupy 

připojování k plynárenské soustavě a nediskriminačně 

upravit přístup provozovatelů plynárenských zařízení 

k žadatelům. Zároveň by nová vyhláška měla reflekto-

vat získané praktické zkušenosti s fungováním pravidel 

pro připojení podle dosavadní právní úpravy, reagovat 

na aktuální problémy a sjednotit používané procesy 

připojování v odvětví elektroenergetiky a v odvětví ply-

nárenství a nastavit tak jednotné požadavky na žada-

tele o připojení k elektroenergetickým a 

k plynárenským soustavám. 

 

Aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem účastníkům 

na trhu s plynem, stanoví vyhláška také podíl žadatele 
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o připojení na oprávněných nákladech spojených 

s připojením a se zajištěním dodávky plynu. Cílem bylo 

navrhnout jednoduchou metodiku ve vztahu 

k žadatelům. Rovněž vyhláška určuje podíl zákazníka 

na nákladech na obnovení dodávky plynu po omezení 

nebo přerušení dodávky plynu z důvodu neoprávněné-

ho odběru, přepravy nebo distribuce plynu. 

 

Navrhovatelem vyhlášky Energetický regulační úřad, 

vyhláška se nachází v připomínkovém řízení 

s termínem připomínek 4.11.2010. 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 

Vl.n.z., o státním rozpočtu na ČR na rok 

2011 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=102 

 

Vládou předkládaný návrh zákona stanoví státní rozpo-

čet s nímž bude ČR hospodařit v roce 2011. Návrh po-

čítá se schodkem 135 mld. Kč, kdy příjmy státního 

rozpočtu má tvořit částka ve výši 1 044 000 908 000 

Kč, zatímco výdaje se vyšplhají k hodnotě 

1 179 000 908 000 Kč. V zákoně je též zohledněná tí-

živá situace posledních let způsobená povodněmi, kte-

rá se v textu promítla ustanovením § 2, v němž je pro-

dlouženo právo postižených krajů a obcí čerpat pro-

středky uvolněné na škody způsobené povodněmi za 

roky 2002 a 2006, které dosud nebyly využity i 

v příštím roce 2011. 

 

 

Novela z. o stavebním spoření 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=116 

 

Vláda předložila poslanecké sněmovně ke schválení 

návrh novely zákona č. 96/1993 Sb., zákona o staveb-

ním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kte-

rým se zcela zásadně mění podmínky stavebního spo-

ření a to nejen pro spoření nově uzavřená po účinnosti 

této novely, ale také a zejména pro spoření uzavřená 

až po jejím vstupu v účinnost. Nově se snižuje výše 

státní podpory stavebního spoření z původních 15 % 

na 10 % při zachování maximálního limitu základu ve 

výši 20 000 Kč. Vláda sama jako navrhovatel přiznává 

v důvodové zprávě, že tato úprava má retroaktivní 

charakter, ovšem hovoří pouze o retroaktivitě nepravé, 

tedy dovolené.  

 

Legislativní vývoj této novely byl prozatím zastaven, 

když byl ve druhém čtení dne 27.10.2010 návrh záko-

na vzat zpět.  

 

 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=129 

 

Vláda přijala předmětnou novelu zákona o dani 

z přidané hodnoty zejména z důvodu harmonizace 

právního řádu ČR se zákonodárstvím EU, konkrétně 

směrnicemi 2009/162/EU, 2009/69/ES, které je třeba 

transportovat do vnitřních právních řádů od 1.1.2011 a 

dalších. Novelou má dojít k dosažení plné harmonizace 

v rámci EU, zavedení správných formulací technických 

pojmů a zamezení daňovým úniků spojeným s dovo-

zem zboží. 

 

 

Novela zákona o podpoře využívání obnovi-

telných zdrojů 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=145 

 

V další vládou předkládané novele zákona o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů jsou zahrnuty totožné 

změny, jako tomu bylo v předchozím návrhu, který byl 

označen za sněmovní tisk č. 97, rozeslán 20.9.2010 a 

Poslaneckou sněmovnou schválen dne 29.10.2010 ve 

zrychleném řízení, přičemž byl obratem zaslán ke 

schválení Senátu. Podrobně byl tento návrh zpracován 

v předchozím vydání Legal Update. Nově byl upraven 

systém podpory využívání obnovitelných zdrojů rozší-

řením § 6 o části § 6a a §6b. V tomto rozšíření je nově 

stanovena zásada podpory výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů ve snížené úrovni, přičemž zby-

tek prostředků pro podporu potřebných bude hrazen 

ze státního rozpočtu. Distributorům je tak dáno právo 

žádat na vykoupení elektřiny z obnovitelných zdrojů 

dotace ze státního rozpočtu, čímž má dojít ke snížení 

růstu cen elektřiny. 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 7-145 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=102
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=116
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=129
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=145
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
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od 1.10.2010 do 31.10.2010 

 

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, atd. 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.  

 

 

Novela zákona o podpoře využívání obnovi-

telných zdrojů 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=143 

č. 143 

 

Poslanecký návrh novely zákona o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů přináší dvě hlavní změny. Tou 

první je podmínění podpory výroby elektřiny (dotované 

výkupní ceny, zelené bonusy) zveřejněním struktury 

společnosti výrobce. Návrh stanoví omezení podpory 

pro ty výrobce, jež jsou akciovou společností s akciemi 

na majitele. Druhou změnou je zdanění podpory využí-

vání obnovitelných zdrojů. Ke zdanění má v rozmezí let 

2006 – 2010 dojít následujícím způsobem: 

 

Sazba daně z elektřiny z velkých slunečních elektráren 

činí 

a) 265,00 Kč/MWh u výroben uvedených do provozu v 

roce 2006, 

b) 1345,00 Kč/MWh u výroben uvedených do provozu 

v roce 2007, 

c) 2020,00 Kč/MWh u výroben uvedených do provozu 

v roce 2008, 

d) 3840,00 Kč/MWh u výroben uvedených do provozu 

v roce 2009 a 

e) 6075,00 Kč/MWh u výroben uvedených do provozu 

v roce 2010. 

 

Tímto zdaněním má být zamezeno ve zvyšování cen 

elektřiny pro podniky a domácnosti. 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.10.2010 do 31.10.2010, 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 31.10.2010 

 

 

 

 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=81tisk%20
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=99
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=143
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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Přehled připravovaných práv-
ních předpisů 

 

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

157/0 Novela z. o stavebním 

spoření 

29.10.      

155/0 Vl.n.z. v souvislosti 

s úspornými opatření-

mi v působnosti MPSV 

29.10.      

145/0 Novela z. o podpoře 

využívání obnovitel-

ných zdrojů 

14.10. 29.10     

143/0 Novela z. o podpoře 

využívání obnovitel-

ných zdrojů 

15.10.      

133/0 Novela z. o platu před-

stavitelů státní moci 

13.10.      

129/0 Novela z. o dani z při-

dané hodnoty - EU 

12.10.      

120/0  Vl.n.z. v souvislosti 

s úspornými opatření-

mi v působ. MPSV  

8.10. VZ     

116/0 Novela z. o stavebním 

spoření 

12.10. 26.10. VZ    

102/0 Vl.n.z. o státním roz-

počtu na ČR na rok 

2011 

30.9.      

101/0 Novela z. o platu před-

stavitelů státní moci 

23.9.      

99/0 Novela z. o trestním 

řízení soudním (trestní 

řád) 

23.9.      

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=129&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=129&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=120
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=120&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=120&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=120&CT1=0
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97/0 Novela z. o podpoře 

využívání obnovitel-

ných zdrojů 

20.9. OR     

84/0 Vl.n.z. o finančním za-

jištění – EU –RJ 

10.9. 22.9. OR    

81/0 Novela z. o základních 

registrech 

10.9. 21.9. OR    

74/0 Novela z. – režim Ev-

rop. společ. pro kont-

rolu vývozu zboží – EU 

- RJ 

7.9. 21.9.     

70/0 Novela z. o pobytu ci-

zinců 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 po-

zem. komunikacích -

 RJ 

 

13.7. OR     

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 in-

frastruktury 

 

22.7. 24.9. 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. 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     
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7/0 Novela z. Ústava  

České republiky 

15.6. OR     

 

Pozn.: VR- vráceno PS; OR- obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět 

 

 

 

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č.93-103; od 1.10.2010 do 31.10.2010 

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

zakonu-93409.aspx 

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

 

I přes velmi plodnou činnost našich zákonodár-

ců, což dokládá kromě množství připravovaných 

právních předpisů i nebývalý zájem médií, ne-

dostál žádný z projednávaných právních předpi-

sů takového stupně legislativního vývoje, aby 

mohl být zařazen mezi přijaté právní předpisy. 

V těchto a následujících dnech však stále probí-

há 7. schůze Poslanecké sněmovny ČR a je 

pravděpodobné, že během tohoto jednání bu-

dou některé podstatné návrhy přijaty. Legisla-

tivní scénu budeme nadále podrobně sledovat a 

v dalším vydání Legal Update Vám přineseme 

podrobnou analýzu nově přijatých právních 

předpisů. Prozatím však zůstává kategorie Přija-

tých právních předpisů stále prázdná.  

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 10. 2010 

 

ÚOHS pořádá sérii podzimních konferencí 

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

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

porada-serii-podzimnich-konferenci/ 

Uveřejněno dne 6.10.2010 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 

v tomto a příštím měsíci několik konferencí, které se 

týkají všech oblastí jeho působnosti (hospodářské 

soutěže, veřejných zakázek, veřejné podpory 

i významné tržní síly). První z nich, Podzimní konfe-

rence o veřejných zakázkách, se koná ve dnech 25 - 

26. října 2010. Tématem další přednášky plánované 

na 10. listopadu bude nová působnost ÚOHS založe-

ná zákonem o významné tržní síle a jejím zneužití. 

Ihned poté, ve dnech 11 a 12 listopadu bude nava-

zovat tradiční Svatomartinská konference – Poslední 

trendy a vývoj soutěžního práva 2010. Vystoupí řada 

českých i zahraničních přednášejících a hovořit se 

bude na aktuální témata z oblasti energetiky, novi-

nek v hospodářské soutěži, či o problematice spra-

vedlivého procesu.  

 

 

ÚOHS iniciativně zřídil odbornou skupinu 

k zákonu o významné tržní síle 

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

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

iniciativne-zridil-odbornou-skupinu-k-zakonu-o-

vyznamne-trzni-sile/ 

Uveřejněno dne 20. října 2010 

 

Na základě řady odborných i laických diskusí 

k zákonu o významné tržní síle byla z iniciativy Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže a ve spolupráci 

s MPO, MZE a MFI zřízena odborná pracovní skupina, 

jejímž úkolem je příprava ideového zadání fungování 

tohoto zákona pro Vládu České republiky. Konečným 

cílem má být zefektivnění zákona o významné tržní 

síle ve prospěch spotřebitele. 

 

 

Informační list ÚOHS a veřejnost 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-

souteze/informacni-list-uohs-a-verejnost/ 

Uveřejněno dne 27. října 2010 

http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-93409.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-93409.aspx
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-porada-serii-podzimnich-konferenci/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-porada-serii-podzimnich-konferenci/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-porada-serii-podzimnich-konferenci/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-iniciativne-zridil-odbornou-skupinu-k-zakonu-o-vyznamne-trzni-sile/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-iniciativne-zridil-odbornou-skupinu-k-zakonu-o-vyznamne-trzni-sile/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-iniciativne-zridil-odbornou-skupinu-k-zakonu-o-vyznamne-trzni-sile/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-iniciativne-zridil-odbornou-skupinu-k-zakonu-o-vyznamne-trzni-sile/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/informacni-list-uohs-a-verejnost/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/informacni-list-uohs-a-verejnost/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/informacni-list-uohs-a-verejnost/
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ÚOHS vydává čtvrtý letošní informační list, v němž 

přináší řadu podrobných návodů pro různé způsoby 

komunikace mezi veřejností a ÚOHS. Lze v něm najít 

například detailní popis, jakým způsobem podat pod-

nět k Úřadu, jak žádat o informaci podle zákona 

č. 106/1999 Sb. či jak podat návrh na přezkoumání 

rozhodnutí zadavatele dle platné právní úpravy ve-

řejných zakázek. Soutěžitelé, kteří se chystají usku-

tečnit fúzi, se zde dozvědí podrobnosti 

o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžite-

lů a podobně poskytovatelé veřejné podpory zde na-

jdou podrobný návod na zápis do registru podpor de 

minimis. V elektronické podobě lze informační list 

nalézt na výše uvedeném odkazu.  

 

 

ČTU rozhodl o snížení počtu veřejných te-

lefonních automatů provozovaných v 

rámci univerzální služby pro rok 2011 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7243 

Uveřejněno dne 11.10.2010 

 

ČTU dne 29.9.2010 rozhodl o změně rozhodnutí o 

uložení povinnosti poskytovat služby veřejných tele-

fonních automatů (dále jen „VTA“) Na základě vý-

sledků průzkumu provedeného v roce 2007, který 

ukázal znatelný pokles zájmu o využívání VTA rozho-

dl ČTU o snížení počtu VTA provozovaných společ-

ností Telefonica O2 Czech Republic a.s. pro rok 2011.  

 

 

 

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

rehlad_detail&SummaryType=2 

zkontrolováno do 31.10.2010 

 

Žádné relevantní schválené zákony ve sle-

dovaném období. 

 

 

 

 

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

rehlad_detail&SummaryType=1 

zkontrolováno do 31.10.2010 

 

Návrh poslance NRSR Ľudovíta 

JURČÍKA na vydání zákona, kterým se 

mění a doplňuje zákon č. 309/2009 Z. 

z. o podpoře obnovitelných zdrojů 

energie a vysoce účinné kombinované 

výroby a o změně a doplnění některých 

zákonů 

 

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

akon&MasterID=3470 

tisk č. 145 

datum doručení: 15. 10. 2010  

 

Návrh této novely zákona o obnovitelných zdro-

jích energie vznikl s cílem reagovat na výrazné 

snížení nákladů na technologie potřebné pro vy-

budování zařízení k výrobě elektřiny z obnovitel-

ných zdrojů, zejména pak solárních elektráren. 

Zákon upravuje podmínky pro stanovení výkup-

ních cen Úřadem pro regulaci síťových odvětví, a 

to tak, aby nedošlo k poklesu doby návratnosti 

nákladů pod 12 let, tudíž takto může dojít 

k meziročnímu poklesu výkupních cen o více než 

10%, jak je garantováno současnou právní úpra-

vou.  

 

Dále je třeba vzít v potaz nestabilitu výše dodá-

vané elektřiny do sítě, což může způsobit pokles 

spolehlivosti a bezpečnosti národní elektrizační 

soustavy. Z toho důvodu se také navrhuje snížení 

hranice instalovaného výkonu zařízení pro výrobu 

elektřiny, do které přebírá zodpovědnost za od-

chylku elektřiny dodané do sítě a elektřiny sku-

tečně poptávané od konečných spotřebitelů pro-

vozovatel regionální distribuční soustavy. Pro vý-

robce elektřiny ze sluneční energie by tak tato 

změna znamenala to, že by zodpovědnost za od-

chylku elektřiny měl provozovatel distribuční sou-

stavy jen u zařízení s instalovaným výkonem do 

100 kW, v jiném případě zodpovědnost nese vý-

robce. 

 

Návrh novely zákona se také snaží o zpřesnění 

pojmu „rekonstrukce nebo modernizace techno-

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7243
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7243
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/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
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logické části zařízení výrobce elektřiny“, přičemž 

náklady podle navrhované úpravy by měly pře-

sáhnou 50 % nákladů na pořízení nové porovna-

telné technologické části zařízení výrobce elektři-

ny, aby mohla být garantována podpora podle § 

3odst. 6 zákona.  Podpora ve formě doplatku se 

také nově ve vztahu k výrobnám elektřiny ze slu-

neční energie omezuje jen na zařízení do výše 

instalovaného výkonu 100 kW, které jsou umíst-

něny na střešních konstrukcích nebo na obvod-

ních stěnách budovy. 

 

Návrhem zákona se také stanoví povinnost pro 

Úřad pro regulaci síťových odvětví stanovit vý-

kupní ceny ve svém všeobecně závazné právním 

předpise v souladu s navrhovanými změnami do 

31.1.2011 s tím, že nové ceny by byly účinné od 

1.4.2011.  

 

 

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

zkontrolováno do 31.10.2010 

 

Protimonopolní úřad SR schválil sloučení 

společností IMBEA IMMOEAST, Aviso Zeta 

Bank a Aviso Delta 

http://www.antimon.gov.sk/134/4060/protimo

nopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciu-

podnikatelov-imbea-immoeast-aviso-zeta-bank-

a-aviso-delta.axd 

 

Dne 1.10.2010 nabylo účinnosti rozhodnutí odbo-

ru fúzí Protimonopolního úřadu SR o schválení 

sloučení výše uvedených společností spočívající 

v získání přímé výlučné kontroly společnosti IM-

BEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung AG nad 

podniky společnosti Aviso Delta GmbH a Aviso 

Zeta Bank AG. Předmětem činnosti společnosti 

IMBEA IMMOEAST je především investiční činnost 

v oblasti nemovitostí, společnost Aviso Delta se 

zabývá poradenstvím v oblasti manažerských slu-

žeb a společnost Aviso Zeta Bank působí v oblasti 

developingu nemovitostí. Všechny tři společnosti 

se účastní prostřednictvím svých společností pod-

nikatelského prostředí na Slovensku. Protimono-

polní úřad dospěl k závěru, že fúzí těchto společ-

ností nedochází k vytvoření nebo upevnění domi-

nantního postavení společnosti IMBEA IMMOEAST 

na slovenském trhu, a tedy fúzi schválil. 

 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1.10. – 31.10.2010 

dle zveřejnění 

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

 

V období mezi 1. 10. – 31. 10. 2010 nebyla zve-

řejněna žádná relevantní judikatura. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu  

zkontrolováno do 31.10.2010 viz. Databáze NSS 

na 

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

neni-

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

l122;ml120; 

 

V období mezi 1. 10. – 31. 10. 2010 nebyla zve-

řejněna žádná relevantní judikatura. 

 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu 

zkontrolováno do 31.10.2010 

http://www.nsoud.cz/ 

 

K zákonnému zastoupení podnikatele dle § 

15 ObchZ statutárním orgánem 

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

atura_prevedena2.nsf/WebSearch/E49547F1E1

151A41C12577C30021984F?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 

3540/2008, ze dne 23. 9. 2010 

 

Při splnění podmínek stanovených v § 15 

ObchZ obecně platí, že taková osoba je 

oprávněna jednat (tj. činit veškeré úkony, k 

nimž při činnosti, kterou byla pověřena, ob-

vykle dochází) za podnikatele samostatně, 

jako tzv. zákonný zástupce. Je-li však osoba, 

u které jsou jinak splněny podmínky ustano-

vení § 15 ObchZ, současně statutárním or-

gánem či členem statutárního orgánu podni-

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.nsoud.cz/
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.nsoud.cz/
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/E49547F1E1151A41C12577C30021984F?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/E49547F1E1151A41C12577C30021984F?openDocument
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/E49547F1E1151A41C12577C30021984F?openDocument
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katele - právnické osoby, nemůže být sou-

časně zákonným zástupcem této osoby. 

Mohlo by tak dojít k případnému zneužití 

jednatelského oprávnění, zejména pak v pří-

padě, kdy člen statutárního orgánu může z 

titulu své funkce činit úkony jménem práv-

nické osoby pouze společně s další osobou, 

čímž si společníci či členové právnické osoby 

zajišťují kontrolu před zneužitím jednatel-

ského oprávnění statutárního orgánu. Jako 

osoba splňující podmínky zákonného zastou-

pení by však takto člen statutárního orgánu 

omezen nebyl a právní úkony by mohl činit 

samostatně.  

 

 

K přesunu důkazního břemene při uznání 

závazku dle § 323 odst. 1 ObchZ  

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

atura_prevedena2.nsf/WebSearch/339492E241

C5CD79C12577B5003DDC73?openDocument  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 

170/2010, ze dne 23. 9. 2010 

 

Podle § 323 odst. 1 ObchZ se uznáním dluhu 

zakládá vyvratitelná právní domněnka o 

existenci uznaného závazku v době uznání. 

Důsledkem uznání závazku je tedy přesun 

důkazní povinnosti (důkazního břemene) z 

věřitele na dlužníka, na němž tak je, aby 

prokázal, že závazek nevznikl, zanikl či byl 

převeden na jiného. 

Skutečnost, která vytváří vyvratitelnou práv-

ní domněnku, není předmětem procesního 

dokazování, a nebyla-li v řízení domněnka 

existence uznaného závazku vyvrácena, 

soud musí mít podle ustanovení § 133 OSŘ 

skutečnost za prokázanou. V řízení tedy mo-

hou nastat jen dvě možné situace – buď pla-

tí skutečnost, které svědčí vyvratitelná do-

mněnka, za prokázanou, anebo vyšel v řízení 

najevo její opak. Nelze však v případě plat-

ného uznání závazku konstatovat, že opráv-

něný věřitel neunesl ohledně skutečnosti, 

které svědčí vyvratitelná právní domněnka, 

důkazní břemeno. 

 

 

 

K promlčení v případě absolutně neplatné 

kupní smlouvy  

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

atura_prevedena2.nsf/WebSearch/883B7149F4

46501DC125776200276798?openDocument  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 

2250/2009, ze dne 14. 7. 2010 

 

Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena a 

kupující tedy není vlastníkem věci, i když za-

platil kupní cenu, prodávající je povinen 

kupní cenu mu vrátit. 

 

Z uvedeného vyplývá, že u absolutně ne-

platné části kupní smlouvy vznikl mezi ža-

lobkyní a žalovaným synallagmatický záva-

zek ve smyslu § 457 ObčZ, neboť obě 

smluvní strany si podle kupní smlouvy plnily, 

tj. prodávající obdržel kupní cenu a vlastnic-

ké právo kupujícího bylo zapsáno v katastru 

nemovitostí, a byly tedy povinny si tato pl-

nění způsobem podle § 457 ObčZ vzájemně 

vrátit. Rozhodující je vždy, co bylo podle 

smlouvy plněno a o co se tedy každý z nich 

obohatil v době, kdy bezdůvodné obohacení 

vzniklo.  

 

Aplikací § 107 odst. 3 ObčZ, na základě kte-

rého „jsou-li účastníci neplatné nebo zrušené 

smlouvy povinni vzájemně si vrátit vše, co 

podle ní dostali, přihlédne soud k námitce 

promlčení jen tehdy, jestliže by i druhý 

účastník mohl promlčení namítat“, není roz-

hodující, že se převod vlastnictví právě z dů-

vodu neplatnosti smlouvy neuskutečnil a ku-

pující tak vlastnictví k věci podle smlouvy 

platně nenabyl, a není rozhodující ani ta 

okolnost, zda se již kupující fakticky ujal 

držby věci či nikoliv. § 107 odst. 3 ObčZ se 

vztahuje na všechny případy, kde synallag-

matický vztah vznikl ze zákona. Ostatně 

opačný závěr, totiž že v případě absolutně 

neplatné kupní smlouvy nejde o synallagma-

tický vztah dle § 457 ObčZ, by činil ustano-

vení § 107 odst. 3 ObčZ v části týkající se 

„neplatné smlouvy“ zcela nadbytečným. 

 

Judikatura  
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Ústavního soudu 
zkontrolováno do 31.10.2010 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

 

Ústavní soud zamítl návrh na změnu 

exekučního řádu 

Ustanovení § 89 exekučního řádu je nutné 

vykládat tak, že pokud dojde k zastavení 

exekuce pro nemajetnost povinného, je 

oprávněný povinen hradit náklady exekuce dle 

míry svého zavinění na zastavení exekuce.  

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=3942 

Dne 5. října 2010 zamítl Ústavní soud ČR návrh na 

zrušení druhé věty ust. § 89 exekučního řádu, dle 

které v případě zastavení  exekuce pro nemajetnost 

povinného hradí paušálně určené či účelně vynalože-

né výdaje exekutorovi oprávněný. Navrhovatel se 

domníval, že toto ustanovení porušuje jeho právo na 

spravedlivý proces, protože je povinností státu, aby 

zajistil vymahatelnost práva, bez ohledu na solvent-

nost povinného. Ústavní soud ČR se k návrhu vyjádřil 

v tom smyslu, že jelikož při exekučním řízení se pou-

žívá také občanský soudní řád, nelze ust. § 89 exe-

kučního řádu vykládat izolovaně, ale pouze v tom 

smyslu, že rozsah náhrady nákladů exekuce se odvíjí 

podle míry zavinění na jejím zastavení. 

 

 

Judikatura  
Najvyššieho súdu:  

zkontrolováno ode dne zveřejnění do 31.10.2010 

http://www.nssr.gov.sk 

 

V období mezi 1. 10. – 31. 10. 2010 nebyla zve-

řejněna žádná relevantní judikatura. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.10.2010 do 31.10.2010 

http://eur-

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

 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie 

o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce 

- Carmen Media Group Ltd v. Land 

Schleswig-Holstein, Innenminister des 

Landes Schleswig-Holstein. 

K možnosti zakázat provozování hazardních her 

přes internet. 

http://eur-

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

:62008J0046:CS:HTML  

Dne 8. září 2010 rozhodl Soudní dvůr Evropské unie 

ve věci předběžné otázky položené německým 

správním soudem ohledně možnosti omezení provo-

zování hazardních her přes internet. SDEU 

v odpovědi na tuto otázku judikoval, že vnitrostátní 

úprava může zakazovat pořádání a zprostředkování 

hazardních her na internetu za účelem předcházení 

rozšiřování závislosti, i když provozování těchto her 

„tradičním způsobem“ je povoleno na základě veřej-

noprávní licence. 

 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie 

o předběžné otázce ve věci sociálního po-

jištění. 

Předchozí oznámení o záměru pracovat v jiném 

členském státě odporuje Smlouvě o fungování 

Evropské unie. Povinnost zpřístupnit orgánům 

hostujícího státu kopie dokumentů dle jeho 

předpisů pro právo sociálního zabezpečení a 

pracovní právo však evropskému právu neodpo-

ruje. 

http://eur-

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

:62008J0515:CS:HTML  

Dne 7. října rozhodl Soudní dvůr Evropské unie ve 

věci předběžné otázky o souladu belgické úpravy 

provádějící směrnici 96/71 o vysílání pracovníků 

v rámci poskytování služeb. V konkrétním případě se 

jednalo o vysílání portugalských pracovníků do bel-

gických loděnic, u kterých nebylo podáno předběžné 

oznámení o vyslání dle belgických norem a navíc do-

šlo k několika pochybením ohledně minimální mzdy a 

odměny za práci přesčas. SDEU v daném případě do-

šel k závěru, že povinnost žádat o předběžné ozná-

mení je způsobilá omezit svobodné poskytování slu-

žeb v rámci Evropské unie, a tudíž není v souladu 

s evropským právem. Naopak v zájmu o ochrany 

zaměstnance lze požadavek na zaslání kopií doku-

mentů ohledně sociálního zabezpečení a pracovních 

podkladů považovat za méně omezující a v souladu 

s právem Evropské unie. 

http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=3942
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:62008J0046:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0046:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0046:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0515:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0515:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0515:CS:HTML
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie 

o předběžné otázce ohledně odpovědnosti 

za škodu z protiprávního zadání veřejné 

zakázky. 

Odpovědnost za škodu z protiprávně zadané 

veřejné zakázky nemůže být omezena na poža-

davek zavinění, a to ani v případě, kdy je zavi-

nění na straně zadavatele předpokládáno. 

http://eur-

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

:62009J0314:CS:HTML  

Dne 30. září 2010 rozhodl Soudní dvůr Evropské unie 

ve věci předběžné otázky položené Oberster Gericht-

shof ohledně odpovědnosti za škodu z protiprávně 

zadané veřejné zakázky. Podstatou sporu byla veřej-

ná zakázka formou otevřeného řízení na dodání as-

faltu pro město Gratz. Soutěž vyhrála společnost, 

která však neměla na dobu začátku dodávky potřeb-

né výrobní prostředky. Soutěž tak napadlo sdružení 

zájemců, které skončilo na druhém místě. Během 

následného soudního sporu došlo nakonec k uzavření 

smlouvy mezi městem Gratz a vítězem veřejné sou-

těže, nicméně konečným rozsudkem bylo řečeno, že 

k nabídka vítěze měla být ze soutěže rovnou vyřaze-

na. Sdružení zájemců se tak obrátilo na soud 

s žalobou na náhradu škody, kde se však zadavatel 

snažil prokázat okolnosti vylučující jeho odpovědnost 

dle rakouského občanského zákoníku. Rakouský 

Oberster Gerichtshof se proto obrátil na SDEU 

s předběžnou otázkou, jestli není použití daného 

ustanovení v rozporu se Směrnicí 89/665/EHS o ve-

řejných zakázkách. SDEU zde dospěl k názoru, že při 

zadávání veřejných zakázek nelze odpovědnost pod-

miňovat zaviněním zadavatele, i když presumova-

ným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní časopisy  

 

Právní rádce 
10/2010 

Zohledněna vydání do 31.10.2010 

 

Rozhodčí doložky arbitrážních center 

ve světle recentní judikatury 

Vydání: 10/2010, str. 4 

Autor: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. 

 

Autor svým článkem přispívá k diskusi o tzv. ar-

bitrážních centrech, resp. o snaze omezovat pů-

sobnost rozhodčích doložek, které zakládají pra-

vomoc ad hoc rozhodců sdružených v právnic-

kých osobách nazývaných běžně jako arbitrážní 

centra. V článku je mimo jiné reagováno na 

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

28.5.2009, podle něhož je neplatná rozhodčí do-

ložka sjednaná ve prospěch arbitrážního centra. 

Toto rozhodnutí je autorem kritizováno a 

v souvislosti s tímto je i blíže popsána činnost ar-

bitrážního centra. 

 

 

Veřejné zakázky: Může či musí zadava-

tel požadovat dodatečné objasnění 

kvalifikačních dokladů? 

Vydání: 10/2010, str. 18 

Autor: JUDr. Tomáš Grulich, Ph.D. 

 

V rámci novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o ve-

řejných zakázkách (účinná ke dni 1. ledna 2010) 

došlo k úpravě § 59 odst. 4 tohoto zákona. Toto 

ustanovení určuje, že (veřejný) zadavatel může 

požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil 

předložené informace či doklady anebo předložil 

další dodatečné informace či doklady prokazující 

splnění kvalifikace. 

Výklad tohoto ustanovení je obecně bezrozporný 

– i Úřad na ochranu hospodářské soutěže, jakož-

to orgán dohledu, ho chápe tím způsobem, že 

zadavateli dává pouze oprávnění (a nikoli povin-

nost) umožnit dodavateli dodatečné objasnění 

informací a dokladů předložených k prokázání 

splnění kvalifikace. 

Autor s tímto výkladem polemizuje a podává ar-

gumenty, podle kterých by zmíněné ustanovení 

mělo být vnímáno nikoli jako „pouhé“oprávnění 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0314:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0314:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0314:CS:HTML
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zadavatele, nýbrž že jde dokonce o jeho povin-

nost. 

 

 

Kupní smlouva (podle obchodního zá-

koníku) 

Vydání: 10/2010, str. I 

Autor: Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 

 

Obsahem pravidelné rubriky „Praktická příručka“ 

je tentokrát problematika kupní smlouvy. Autor 

se zabývá různými aspekty kupní smlouvy – poté, 

co rozebere základní ustanovení, soustředí pozor-

nost též na povinnosti prodávajícího a kupujícího, 

dodání zboží (kde zmiňuje i doložky INCO-

TERMS), doklady vztahující se ke zboží, rozdíly 

mezi zbožím individuálním a druhově určeným, či 

dodávky energií.  

Řešeno je i nebezpečí škody na zboží, jeho ucho-

vání a v souvislosti s náhradou škody též zvláštní 

ustanovení, které se jí zabývají. 

Obsažena jsou i ujednání v souvislosti s kupní 

smlouvou. 

 

Právní rozhledy 
19,20/2010 

Zohledněna vydání do 31.10.2010 

 

Problematika elektronického podpisu 

v soudní praxi 

Vydání: 19/2010, str. 689 

Autoři: RNDr. Ing. Jiří Peterka, Mgr. Jan Podaný  

 

Autoři konstatují nedostatky projektu elektroniza-

ce justice ohledně nastavení postupů při naklá-

dání s elektronickými dokumenty, zajištění digi-

tální kontinuity atd. 

Cílem jejich článku má být přiblížení problematiky 

elektronického podpisu, vytváření a posuzování 

elektronických dokumentů, fungování elektronic-

kých podatelen a řešení aktuálních otázek s tím 

spojených, včetně problematiky datových schrá-

nek a zpráv doručovaných skrze datové schránky. 

 

 

Nejvyšší soud české republiky: K po-

vinnosti likvidátora plnit své povinnosti 

po zániku funkce 

Vydání: 20/2010, str. 752 

Autor: neuveden  

 

Jako jeden z vybraných judikátů je v tomto čísle 

Právních rozhledů zveřejněn rozsudek Nejvyššího 

soudu České republiky ze dne 18.5.2010, sp. zn. 

29 Cdo 1689/2009. 

Soud ve svém rozhodnutí mimo jiné uvádí, že 

„neplyne-li z uzavřené smlouvy o výkonu funkce 

či jiných zákonných ustanovení něco jiného, je 

osoba vykonávající likvidátora společnosti po zá-

niku funkce povinna plnit povinnosti likvidátora 

zásadně pouze tehdy, odstoupí-li ze své funkce 

podle § 66 odst. 1 ObchZ, jde-li o opatření, bez 

jejichž přijetí by společnosti hrozila škoda, nemů-

že-li tato opatření společnost učinit pomocí jiných 

osob a požádá-li společnost likvidátora o to, aby 

potřebná opatření učinil.  

 

Bulletin advokacie 
10/2010 

Zohledněna vydání do 31.10.2010 

 

K překážce výkonu funkce dle § 38l ob-

chodního zákoníku 

Vydání: 10/2010, str. 45 

Autor: JUDr. Vladimír Szabo 

 

Článek je rozborem § 38l obchodního zákoníku, 

který má zabránit či alespoň ztížit působení v or-

gánech právnických osob těm, kteří se v minulosti 

podíleli na řízení nebo kontrole společnosti, na 

jejíž majetek byl vyhlášen konkurs. 

Podle autora je výklad tohoto ustanovení poně-

kud problematický a ve svém článku přináší tři 

jeho možné verze. 

Autor v závěru též poukazuje na to, že ač zmíně-

né ustanovení nemusí být považováno na první 

pohled za klíčové, může jeho sporný výklad 

v praxi přinést problémy a nepříjemné důsledky 

pro mnohé společnosti. 

 

 


