
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.11.2010 ke dni 31.12.2010. 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. 

312/2007 Sb., o obsahu a dalších náleži-

tostech zkoušek insolvenčních správců, ve 

znění vyhlášky č. 2/2010 Sb. 

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

 

Věc: Odstranění nedostatků detekovaných aplikací vy-

hlášky při zajišťování a organizaci zkoušek insolvenč-

ních správců 

 

Navrhovaná novela je zaměřena na odstranění nedo-

statků detekovaných aplikací vyhlášky při zajišťování a 

organizaci zkoušek insolvenčních správců. Převažujícím 

principem navrhovaných změn je odlehčení administra-

tivní zátěže ministerstva v procesu organizace zkoušek 

upuštěním od doručování některých písemností a jeho 

nahrazení informováním způsobem umožňujícím dál-

kový přístup a zpřísněním podmínek pro omluvu neú-

časti uchazečů na zkouškách. Současný stav je při stá-

le vysokém počtu uchazečů o zkoušky insolvenčních 

správců nadměrně administrativně zatěžující. Současně 

se upravují lhůty pro informování uchazečů o zkoušce 

tak, aby byl vytvořen delší časový prostor k přípravě ke 

zkoušce a snížen počet uchazečů, kteří se zkoušky in-

solvenčního správce nezúčastní. 

 

Navrhovatelem vyhlášky je Ministerstvo spravedlnosti, 

vyhláška se nachází v připomínkovém řízení 

s termínem připomínek 28.12.2010. 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění poz-

dějších předpisů 

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

 

Věc: Návrh upravuje používání kamerových a jiných 

sledovacích systémů z hlediska ochrany osobních úda-

jů 

 

Návrh vymezuje základní podmínky použití sledovacího 

systému jakožto zpracování osobních údajů, které do 

určité míra zasahuje do práva subjektů údajů na 

ochranu soukromí. Návrh rovněž stanovuje trojí stupeň 

minimalizace zásahu do práv subjektu údajů, komplet-

ně upravuje některá práva subjektů, která rozvíjí oproti 

stávající úpravě a upravuje oznamovací povinnost u 

provozu sledovacích systémů. Předložený návrh se tý-

ká pouze sledovacích systémů provozovaných soukro-

mými osobami a orgány veřejné moci mimo svou zá-

konně vymezenou působnost. 
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Právní předpisy vládou projed-
nané 

 

Novela zákona - občanský zákoník 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=184 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník je transpozicí směrnice 

2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu 

k některým aspektům smluv, ve kterých se sjedná-

vá dočasné užívání ubytovacího zařízení (timeshare), 

dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo vý-

měna. Nutnost nové úpravy vyvolala skutečnost, kdy 

v praxi byly užívány některé smlouvy na nové produk-

ty, které nebyly dosavadní úpravou regulovány. Těžiště 

nové úpravy spočívá zejména v přesnějším vymezení 

produktů v upravované oblasti, ve stanovení minimál-

ního objemu informací, které musí být spotřebiteli po-

skytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením 

smlouvy a následně ve smlouvě, stanovení jazyka, ve 

kterém jsou informace, resp. text smlouvy, poskytová-

ny, a rovněž povinnost poskytovat tyto informace ve 

snadno dostupné formě. Dalším důležitým prvkem 

ochrany spotřebitelů je stanovení lhůty, během níž 

mohou bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, aniž 

by jim na základě toho vznikly jakékoli náklady. Novela 

přináší další změny, jejíž zakotvení vede k silnější 

ochraně spotřebitele, všechny je vyjmenovat je však 

nad možnosti tohoto Legal Update. 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 7-188 

od 1.11.2010 do 22.12.2010 

 

Návrh zákona o nájemném z bytů 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=163 

 

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona, 

kterým má být upraven postup při sjednávání nájem-

ného, jak předpokládá § 696 občanského zákoníku. 

Mezi hlavní důvody pro předložení návrhu nového zá-

kona patří dosavadní absence předpisu, jehož vydání 

předpokládá občanský zákoník v § 696 a snaha o za-

mezení pro domácnosti neúnosného zvyšování nájem-

ného v Praze, Brně a dalších velkých městech. Zákon 

také upravuje postup pro předkládání návrhů na úpra-

vu nájemného, na jeho zvyšování i snižování, a to pro 

pronajímatele i nájemce bytu.  

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.11.2010 do 22.12.2010, do 3. schůze 

 

Novela z. o daňovém poradenství 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=16

7&CT1=0 

 

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č.  

523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře da-

ňových poradců České republiky přináší změnu 

v pravidlech pro svolávání a fungování valné hromady 

Komory daňových poradců tak, aby zákonná úprava 

byla pro takovéto profesní organizace co možná jed-

notná, srozumitelná a aby jejich fungování bylo pře-

hledné. Inspirace této změny pochází z dalších profes-

ních organizací s povinným členstvím v ČR (např. Čes-

ká advokátní komora), kde je zamýšlená úprava zave-

dena již delší dobu a prokázala se její funkčnost. Věcně 

se jedná o zakotvení pravidel pro pravidelné svolávání 

valné hromady, vyloučení možnosti zastoupení člena 

komory na valné hromadě a zrušení omezení usnáše-

níschopnosti valné hromady počtem přítomných členů. 

 

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 31.12.2010 

 

 

 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=184
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=163
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=167&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=167&CT1=0
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 

188/0 Novela z. - občanský 

zákoník 

26.11. 8.12.     

184/0 Novela z. - občanský 

zákoník 

26.11. 8.12. 14.12. 17.12.   

177/0 Novela z. o platebním 

styku 

23.11. 8.12.     

169/0 Vl. n. z. o státním dlu-

hopisovém programu  

9.11. 7.12. 14.12. 17.12.   

158/0 Novela z. o daních 

z příjmů 

1.11. - 2.11. 2.11. 12.11. 23.11. 

157/0 Novela z. o stavebním 

spoření 

29.10. - 2.11. 2.11. 12.11. 26.11. 

155/0 Vl.n.z. v souvislosti 

s úspornými opatření-

mi v působnosti MPSV 

29.10. - 2.11. 2.11. 12.11. 23.11. 

145/0 Novela z. o podpoře 

využívání obnovitel-

ných zdrojů 

14.10. 29.10 3.11. 9.11. 7.12. 15.12. 

143/0 Novela z. o podpoře 

využívání obnovitel-

ných zdrojů 

15.10. VZ     

133/0 Novela z. o platu před-

stavitelů státní moci 

13.10. 29.10. 7.12. 10.12. 16.12. 17.12. 

129/0 Novela z. o dani z při-

dané hodnoty - EU 

12.10. 3.11. 8.12. 17.12.   

120/0  Vl.n.z. v souvislosti 

s úspornými opatření-

mi v působ. MPSV  

8.10. VZ     

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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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. 27.10. 8.12. 15.12. - 23.12. 

101/0 Novela z. o platu před-

stavitelů státní moci 

23.9. VZ     

99/0 Novela z. o trestním 

řízení soudním (trestní 

řád) 

23.9.      

97/0 Novela z. o podpoře 

využívání obnovitel-

ných zdrojů 

20.9. 29.10 - - 3.11. NEP 

84/0 Vl.n.z. o finančním za-

jištění – EU –RJ 

10.9. 22.9. 29.10. 5.11. 9.12. 16.12. 

81/0 Novela z. o základních 

registrech 

10.9. 21.9. 29.10. 5.11. 8.12. 20.12. 

74/0 Novela z. – režim Ev-

rop. společ. pro kont-

rolu vývozu zboží – EU 

- RJ 

7.9. 21.9. - - 27.10. 10.11. 

70/0 Novela z. o pobytu ci-

zinců na území ČR 

3.9. 21.9. 29.10 9.11. (zno-

vu schvále-

no 21.12.) 

VR 23.12. 

45/0  Novela z. o veřejných 

zakázkách 

12.8. 7.9. 21.9. 24.9. (zno-

vu schvále-

no 7.12.) 

VR 20.12. 

29/0 Novela z. o podm. 

prov. vozidel na po-

zem. komunikacích -

 RJ 

 

13.7. ZAM     

26/0 Novela z. o provozu na 

pozemních komunika-

cích 

22.7. 24.9. 14.12.    

25/0 Novela z. o pozemních 

komunikacích - RJ 

22.7. 24.9. 29.10. 5.11. 9.12. 16.12. 

24/0 Novela z. o urychlení 

výstavby dopravní in-

frastrkutury 

 

22.7. 24.9. OR    
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22/0 N.z. o zrušení listin-

ných akcií na majitele 

 

13.7. ZAM     

17/0 Novela z. o účetnictví -

 EU 

 

2.7. 22.9. 29.10 5.11. 9.12. 16.12. 

8/0 Návrh ústavního záko-

na o celostátním refe-

rendu 

15.6. ZAM     

7/0 Novela z. Ústava  

České republiky 

15.6. ZAM     

 

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

 

 

 

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č. 93-151; od 1.11.2010 do 31.12.2010 

na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

 

Novela zákona o podpoře využívání obno-

vitelných zdrojů (sněmovní tisk č. 145) 

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

 

V našem Legal Update se tato novela zákona o pod-

poře využívání obnovitelných zdrojů objevila již něko-

likrát a ani v tomto vydání tomu nebude jinak. Od 

předchozího vydání Legal Update byl tento návrh 

opět pozměněn. Nově byl návrh zákona upraven po-

změňovacími návrhy ve druhém čtení, kdy došlo 

k vložení zcela nové hlavy (Hlava III, paragrafy 7a až 

7i) do původního návrhu. Nově se tak stanoví odvody 

elektřiny ze slunečního záření. Předmětem odvodů je 

elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 

1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uve-

deném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. 

prosince 2010. Od odvodů jsou osvobozeny výrobny 

elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, 

které jsou umístěny na střešní konstrukci nebo obvo-

dové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným zá-

kladem evidované v katastru nemovitostí. Pro ostatní 

činí sazba odvodů 26 % v případě hrazení formou 

výkupní ceny nebo 28 % v případě hrazení formou 

zeleného bonusu. Dne 28. prosince 2010 byl zákon 

vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 402/2010 

Sb. Účinnosti zákon nabývá 1. ledna 2011 s výjimkou 

vybraných ustanovení, která nabývají účinnosti dnem 

vyhlášení.  

 

 

Novela zákona o podpoře využívání obno-

vitelných zdrojů (sněmovní tisk č. 97) 

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

 

Legislativním procesem úspěšně prošel, byť prezi-

dentem nebyl podepsán návrh zákona, kterým se 

mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elek-

třiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpo-

ře využívání obnovitelných zdrojů). Touto novelou 

má být omezen dosavadní velmi rychlý nárůst počtu 

fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické elektrárny 

již připojené do elektrizační soustavy mají podle nové 

úpravy garantované právo na podporu podle dosa-

vadních podmínek, stejně tak, jako elektrárny uve-

dené do provozu před 1. lednem 2011 a připojené do 

elektrizační soustavy v následujících 12 měsících. 

Ostatní fotovoltaické elektrárny mají nadále nárok na 

podporu za výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů 

pouze tehdy, splní-li podmínky 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 ob-

vodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným 

základem evidované v katastru nemovitostí. Zákon 

byl vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR dne 30. listopadu 

2010 v částce 120 pod číslem 330/2010 Sb. 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=145
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=97
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Vládní návrh zákona v souvislosti s 

úspornými opatřeními v působnosti MPSV 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=155 

 

Vládou předložený návrh zákona vychází z jejího 

Programového prohlášení, v němž se vláda zavázala 

citlivým způsobem zkrátit některé druhy sociálních 

dávek a zvýšit účinnost kontrolní činnosti, aby nedo-

cházelo ke zneužívání dohod o provedení práce. 

V této souvislosti se stanoví náhradový poměr nemo-

cenského pojištění ve stejné míře, jako pro rok 2010, 

tj. na 60 % denního vyměřovacího základu, avšak na 

dobu max. 63 dnů ode dne vzniku nároku na výplatu 

nemocenského. S účinností na tři roky, tj. od 1. led-

na 2011 do konce roku 2013, se prodlužuje období, 

ve kterém poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci ná-

hradu mzdy v souvislosti s uznáním dočasné pracovní 

neschopnosti nebo nařízením karantény zaměstnanci. 

Stávající doba prvních 14 kalendářních dnů nemoci 

(karantény) zaměstnance bude činit prvních 21 ka-

lendářních dnů nemoci (karantény) zaměstnance. 

V zákoníku práce dochází novelou k zakotvení povin-

nosti uzavřít dohodu o provedení práce nadále pouze 

v písemné formě, jinak se bude považovat za neplat-

nou. Tímto má být zamezeno tzv. práci na černo. 

Další důležitou změnou je úprava zákona o státní so-

ciální podpoře, a to zejména podmínek pro získání 

nároku na porodné, který se nově přiznává jen prvo-

rodičkám, přičemž příjem rodiny nesmí přesáhnout 

2,4násobek životního minima. Úprava postihla i po-

skytování rodičovského příspěvku, a to zejména ve 

vztahu k čtyřleté variantě čerpání.  

Zákon byl vyhlášen 8. prosince 2010 ve Sbírce záko-

nů ČR v částce 127 pod číslem 347/2010 Sb. 

 

 

 

Novela z. o daních z příjmů 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=158 

 

Návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů reaguje na změny v legislativním vývoji EU. 

Novelou má být v první řadě dosaženo harmonizace 

českého vnitrostátního práva s předpisy EU. Dalším 

z cílů novely je první konkretizace záměrů Koaliční 

smlouvy a souvisejících záměrů, jakož i zpřesnění a 

doplnění zákona o daních z příjmů a zákona o rezer-

vách tak, aby byly lépe využitelné v praxi, a to jak 

pro poplatníky, tak i správce daně.  

Navrhované změny se projeví především 

v odstranění mezer zákona, potlačení negativních 

daňových optimalizací a jeho zjednodušením, které 

bude mít odraz zejména ve snížení administrativní 

zátěže, jak na straně poplatníků, tak na straně 

správců daně. Zákon byl vyhlášen 8. prosince 2010 

ve Sbírce zákonů ČR v částce 127 pod číslem 

346/2010 Sb. 

 

 

Novela z. - režim ES pro kontrolu vývozu 

zboží 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=7

4&CT1=0 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských 

společenství pro kontrolu vývozu zboží a tech-

nologií dvojího užití byl vládou zařazen do le-

gislativního procesu a následně přijat z důvodu 

implementace změn do právního řádu ČR, které 

přináší nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Toto 

nařízení již vstoupilo v platnost a bylo nutné 

příslušný implementační právní předpis přijmout 

co nejrychleji, aby se ČR vyhnula možným 

sankcím ze strany EU. Mezi nejvýznamnější 

změny, které zákon přináší, můžeme řadit rozší-

ření kontroly nakládání se zbožím dvojího použi-

tí z dosavadní kontroly vývozu a přepravy i na 

oblast tranzitu a poskytování zprostředkovatel-

ských služeb. Jakožto doplňkové lze hodnotit 

změny související s podmínkami použití Všeo-

becného vývozního povolení Společenství a ná-

rodních všeobecných vývozních povolení a vy-

dání nových formulářů jednotlivých povolení 

vydávaných podle předmětného nařízení ES. 

Zákon byl vyhlášen 7. prosince 2010 ve Sbírce záko-

nů ČR v částce 126 pod číslem 343/2010 Sb. 

 

 

Novela z. o oběhu osiva a sadby 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=8

2&CT1=0 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sad-

by pěstovaných rostlin a o změně některých zá-

konů (zákon o oběhu osiva a sadby) byl přijat 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=155
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=158
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=74&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=74&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=82&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=82&CT1=0
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zejména z důvodu nutnosti transportovat nově 

přijaté přepisy Evropské unie do vnitrostátního 

právního řádu ČR. Předmětnými předpisy EU 

jsou směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 

2008 a směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 

26. listopadu 2009. Je příznačné, že tento ná-

vrh zákona byl schválen mezi prvními, neboť 

transpoziční lhůty obou směrnic byly ohraničené 

rokem 2010.  

Zákon byl vyhlášen 30. listopadu 2010 ve Sbírce zá-

konů ČR v částce 120 pod číslem 331/2010 Sb. 

 

 

 

Vládní návrh zákona o finančním zajištění 

- EU 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=84 

 

Návrhem zákona se do českého právního řádu 

promítá směrnice EP a Rady (ES) č. 2002/47 ze dne 

6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění a čl. 

2 a 3 směrnice EP a Rady 2009/44/ES, kterou se 

mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování 

v platebních systémech a v systémech vypořádání 

obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o 

dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propo-

jené systémy a pohledávky z úvěru a čl. 9 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvo-

latelnosti zúčtování v platebních systémech a v sys-

témech vypořádání obchodů s cennými papíry ve 

znění směrnice 2009/44/ES.  

 

Finanční zajištění je způsob zabezpečení pohledávek 

finančního charakteru, které vznikají zejména při ob-

chodech na finančních trzích. Nabízí se tak širší mož-

nost pro věřitele vydobýt své pohledávky vůči dlužní-

kům. Zajištění je možné použít při obchodech, jejichž 

předmětem jsou peněžní prostředky, investiční ná-

stroje, povolenky na emise skleníkových plynů nebo 

komodity. Dosud bylo finanční zajištění upraveno v 

obchodním zákoníku v ustanoveních § 323a až 323j, 

které se s účinností tohoto zákona, resp. zákona o 

změně souvisejících předpisů, zrušují. Finanční zajiš-

tění je svou povahou vymezeno jako zástavní právo k 

finančnímu kolaterálu nebo převod finančního kolate-

rálu ve prospěch jeho příjemce. Finančním kolaterá-

lem se dle tohoto zákona rozumí finanční nástroj, 

peněžní prostředky, peněžní pohledávka či samostat-

ně převoditelné právo jinak spojené s finančním ná-

strojem.  

 

Zákon byl vyhlášen 29. prosince 2010 ve Sbírce zá-

konů ČR v částce 145 pod číslem 408/2010 Sb. Změ-

na souvisejících předpisů byla současně vyhlášena ve 

Sbírce zákonů ČR jako zákon č. 409/2010 Sb. 

 

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 12. 2010 

 

STUDENT AGENCY dostala pokutu 

za zneužití dominance 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/student-

agency-dostala-pokutu-za-zneuziti-dominance/ 

Uveřejněno dne 3.11.2010 

 

ÚOHS uložil dne 3. listopadu 2010 společnosti STU-

DENT AGENCY, s.r.o. pokutu ve výši 6 185 000 Kč 

za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

Tohoto porušení se STUDENT AGENCY s.r.o. dopusti-

la v období 1.12.2007 - 1.3.2008, kdy zneužila své 

dominantní postavení na trhu poskytování služeb ve-

řejné linkové osobní autobusové dopravy (linka Pra-

ha - Brno). V uvedeném období STUDENT AGENCY 

.s.r.o. uplatňovala nepřiměřeně nízké, tzv. predátor-

ské ceny s úmyslem vytlačit konkurenční společnost 

ASIANA z této autobusové linky. Tyto podnákladové 

ceny společnost STUDENT AGENCY s.r.o. po vytlače-

ní konkurence z relevantního trhu opět navýšila nad 

úroveň před započetím konkurenčního boje. Rozhod-

nutí ÚOHS není doposud pravomocné lze proti němu 

podat rozklad. 

  

 

Plánovaná Svatomartinská konference 

proběhla za mimořádného zájmu 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-

souteze/svatomartinska-konference-probehla-za-

mimoradneho-zajmu/ 

Uveřejněno dne 12. listopadu 2010 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=84
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/student-agency-dostala-pokutu-za-zneuziti-dominance/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/student-agency-dostala-pokutu-za-zneuziti-dominance/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/student-agency-dostala-pokutu-za-zneuziti-dominance/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/svatomartinska-konference-probehla-za-mimoradneho-zajmu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/svatomartinska-konference-probehla-za-mimoradneho-zajmu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/svatomartinska-konference-probehla-za-mimoradneho-zajmu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/svatomartinska-konference-probehla-za-mimoradneho-zajmu/
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V pátek 12. 11. 2010 byla ukončena Svatomartinská 

konference 2010 o jejímž konání jsme informovali 

v předchozích vydání Legal Update. Konference se 

zúčastnila elita české soutěžní scény i řada zahranič-

ních expertů a diskutováno bylo mimo jiné i aktuální 

téma hospodářské soutěže v energetice, zejména 

vztahy sektorového regulátora a soutěžního orgánu. 

či připravované novely energetického zákona.  

 

 

Lumius vykonával kontrolu nad ČME před 

schválením fúze 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/lumius-

vykonaval-kontrolu-nad-cme-pred-schvalenim-fuze/ 

Uveřejněno dne 19. listopadu 2010 

 

ÚOHS uložil společnosti Lumius, spol. s.r.o. pokutu 

ve výši 477 000 Kč za porušení § 18 odst. 1 zákona o 

ochraně hospodářské soutěže spočívající v uskuteč-

ňování spojení soutěžitelů v období před podáním 

návrhu na zahájení řízení o povolení spojení a před 

právní mocí rozhodnutí Úřadu, jenž předmětné spo-

jení povoluje. Tohoto porušení se Lumius dopustila, 

když ještě před vydáním povolení o spojení soutěži-

telů, které nabylo právní moci 11.9.2009 vykonávala 

rozhodující vliv na činnost společnosti ČME k níž zís-

kala akcie představující 89% podíl na základním kapi-

tálu společnosti.  

 

 

Veřejná diskuze k oznámením z oblasti 

spojování soutěžitelů 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/verejna-

diskuze-k-oznamenim-z-oblasti-spojovani-

soutezitelu/ 

Uveřejněno dne 3. prosince 2010 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzývá zain-

teresované strany k účasti ve veřejné diskuzi 

o chystané novelizaci dvou metodických dokumentů 

z oblasti spojování soutěžitelů – Oznámení o koncep-

tu spojení soutěžitelů a Oznámení o výpočtu obratu. 

Připomínky k současné podobě těchto „softlaw“ do-

kumentů je možné zasílat 31. ledna 2011 

na adresy:martin.vitula@compet.cz;roman.pliska@co

mpet.cz; lumir.brinek@compet.cz 

 

Fúze společností Skoda Industry a Škoda 

Investment 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-

spolecnosti-skoda-industry-a-skoda-investment/ 

Uveřejněno dne 15. prosince 2010 

 

ÚOHS povolil spojení soutěžitelů SKODA IN-

DUSTRY (CYPRUS) Ltd. a ŠKODA INVEST-

MENT a.s.Kyperská SKODA INDUSTRY získá 

na základě smlouvy o koupi a prodeji cenných 

papírů se společností APPIAN MACHINERY se 

sídlem v Nizozemsku akcie představující 100% 

podíl na základním kapitálu a hlasovacích prá-

vech společnosti ŠKODA INVESTMENT, a tím 

i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. 

Společnost SKODA INDUSTRY je nově založe-

nou kyperskou společností, která má 

po realizaci spojení jako holdingová společnost 

ovládat společnosti působící v oblasti dopravní-

ho strojírenství.Dle šetření Úřadu spojení spo-

lečností nebude mít za následek podstatné na-

rušení hospodářské soutěže. 

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za září 2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7256 

Uveřejněno dne 13.10.2010 

 

ČTU dne 13.10.2010 vydal Měsíční monitorovací 

zprávu za měsíc září 2010. Za hlavní téma byla zvo-

lena analýza průběžného plnění povinností v  souladu 

s Nařízením Evropské komise o roamingu ve veřej-

ných telefonních sítích, na základě kterého ČTÚ vy-

konává sledování a dohled nad dodržováním uvede-

ného nařízení a sleduje vývoj velkoobchodních a ma-

loobchodních cen za poskytování hlasových a dato-

vých komunikačních služeb včetně SMS a MMS roa-

mingovým zákazníkům. Podle zjištění ČTÚ splnili 

všichni mobilní operátoři v ČR své povinnosti. 

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7376 

Uveřejněno dne 11.11.2010 

 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/lumius-vykonaval-kontrolu-nad-cme-pred-schvalenim-fuze/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/lumius-vykonaval-kontrolu-nad-cme-pred-schvalenim-fuze/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/lumius-vykonaval-kontrolu-nad-cme-pred-schvalenim-fuze/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/verejna-diskuze-k-oznamenim-z-oblasti-spojovani-soutezitelu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/verejna-diskuze-k-oznamenim-z-oblasti-spojovani-soutezitelu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/verejna-diskuze-k-oznamenim-z-oblasti-spojovani-soutezitelu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/verejna-diskuze-k-oznamenim-z-oblasti-spojovani-soutezitelu/
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_konceptu_spojeni.pdf
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_konceptu_spojeni.pdf
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_vypoctu_obratu.pdf
mailto:martin.vitula@compet.cz
mailto:lumir.brinek@compet.cz
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-spolecnosti-skoda-industry-a-skoda-investment/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-spolecnosti-skoda-industry-a-skoda-investment/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-spolecnosti-skoda-industry-a-skoda-investment/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7256
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7256
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7376
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7376
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ČTU dne 11.11.2010 vydal Měsíční monitorovací 

zprávu za měsíc říjen 2010. Téma měsíce je věnová-

no vyhodnocení průběžného sledování úrovně cen 

služeb elektronických komunikací. ČTÚ v dané analý-

ze shrnul hodnocení tří vybraných služeb – služeb 

veřejných automatů, podrobného vyúčtování za tele-

fonní službu a telefonní služby prostřednictvím IP. 

Dále zpráva upozorňuje o ukončení veřejné konzulta-

ce návrhu opatření, kterým se mění některé podmín-

ky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zá-

sady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti 

s přenositelností čísel. V závěru zprávy ČTÚ informu-

je, že ve dnech 4.–22. října 2010 se v Mexiku usku-

tečnila Konference vládních zmocněnců (KVZ-10), 

která je vrcholným orgánem Mezinárodní telekomu-

nikační unie (ITU) a Česká republika byla opětovně 

zvolena do Rady ITU.  

 

 

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 

2010 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7459 

Uveřejněno dne 8.12.2010 

 

ČTÚ dne 8. prosince vydal Měsíční monitorovací 

zprávu za měsíc listopad 2010. Téma měsíce je 

věnováno vývoji maloobchodních cen za mobilní 

služby. ČTÚ se zaměřil na hodnocení dvou vy-

braných oblastí – maloobchodní srovnání cen 

za služby poskytované prostřednictvím mobil-

ních sítí a na ceny za mezinárodní SMS. Dále 

zpráva přináší pravidelnou zprávu o stížnostech 

účastníků a uživatelů služeb elektronických ko-

munikací za III. čtvrtletí 2010 - nejvíce stížností 

bylo směrováno na vyúčtování ceny za služby, 

které jsou rozhodovány ve správním řízení 

podle § 129 zákona o elektronických komunika-

cích. 

 

 

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

 Doručené NRSR 

http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehl

ad/predlozene 

zkontrolováno do 31.12.2010 

 

Návrh skupiny poslanců NRSR na vydání 

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 

č. 25/2006 Z. z. o veřejných zakázkách a 

o změně a doplnění některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů 

 

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

n&MasterID=3509 

tisk č. 186 

datum doručení: 12. 11. 2010  

 

Návrh této novely zákona si dává za cíl zlepšit a ze-

fektivnit oblast veřejných zakázek zavedením nových 

opatření. Jedná se pak zejména o snížení limitů pro 

určení rozsahu zakázky se záměrem prosazení vyš-

ších forem soutěží s důslednější kontrolou jejich prů-

běhu, dále pak o zprůhlednění zadávání veřejných 

zakázek díky rozšíření rozsahu zveřejňované doku-

mentace nebo o odstranění možnosti okamžitého vy-

loučení účastníka jen na základě formálních nedo-

statků v doručených podkladech. Navrhuje se také 

zavedení povinnosti používání elektronických aukcí 

při zadávání nadlimitních zakázek a od počátku roku 

2012 i podlimitních zakázek nebo znovuzavedení 

možnosti určení neplatnosti smlouvy nebo dodatku 

ke smlouvě soudem, pokud byly uzavřené v rozporu 

se zákonem o veřejných zakázkách. 

 

Schválené NRSR 
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehl

ad/posledneSchvalene 

zkontrolováno do 31.12.2010 

 

Návrh poslance NRSR Ľudovíta JURČÍKA 

na vydání zákona, kterým se mění a dopl-

ňuje 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/zako

n&MasterID=3470 

tisk č. 145 

datum schválení: 15. 12. 2010  

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7459
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=7459
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3509
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3509
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene


 

 

 

Strana 10 LEGAL UPDATE PROSINEC 2010 

 

 

Návrh této novely zákona o obnovitelných zdrojích 

energie, jak jsme již o něm informovali v předchozím 

Legal Update, byl schválen NRSR ve třetím čtení. Pro 

připomenutí se jedná o návrh zákona, který vznikl 

s cílem reagovat na výrazné snížení nákladů na tech-

nologie potřebné pro vybudování zařízení k výrobě 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména pak solár-

ních elektráren. Zákon upravuje podmínky pro stano-

vení výkupních cen Úřadem pro regulaci síťových od-

větví, a to tak, že zůstává dosavadní omezení o tom, 

že takto stanovená cena nesmí být nižší než 90 % 

ceny platné v předcházejícím období, toto se však 

podle nové úpravy nemá vztahovat na solární a větr-

né elektrárny.  

 

Dále je třeba vzít v potaz nestabilitu výše dodávané 

elektřiny do sítě, což může způsobit pokles spolehli-

vosti a bezpečnosti národní elektrizační soustavy. 

Z toho důvodu se také navrhuje snížení hranice in-

stalovaného výkonu zařízení pro výrobu elektřiny, do 

které přebírá zodpovědnost za odchylku elektřiny do-

dané do sítě a elektřiny skutečně poptávané od ko-

nečných spotřebitelů provozovatel regionální distri-

buční soustavy. Pro výrobce elektřiny ze sluneční 

energie by tak tato změna znamenala to, že by zod-

povědnost za odchylku elektřiny měl provozovatel 

distribuční soustavy jen u zařízení s instalovaným vý-

konem do 100 kW, v jiném případě zodpovědnost 

nese výrobce. 

 

Podpora ve formě doplatku se také nově podle § 3 

odst. 8 zákona ve vztahu k výrobnám elektřiny ze 

sluneční energie omezuje jen na zařízení do výše in-

stalovaného výkonu 100 kW, které jsou umístněny 

na střešních konstrukcích nebo na obvodních stěnách 

budovy. 

 

Všechna výše uvedená ustanovení nabudou účinnosti 

od 1.4.2011. 

 

Zákon se také snaží o zpřesnění pojmu „rekonstrukce 

nebo modernizace technologické části zařízení výrob-

ce elektřiny“, přičemž náklady podle navrhované 

úpravy by měly přesáhnout 50 % nákladů na poříze-

ní nové porovnatelné technologické části zařízení vý-

robce elektřiny, aby mohla být garantována podpora 

podle § 3 odst. 6 zákona. Toto ustanovení bude 

účinné od 1.4.2011.  

 

Návrhem zákona se také stanoví povinnost pro Úřad 

pro regulaci síťových odvětví stanovit výkupní ceny 

ve svém všeobecně závazném právním předpise 

v souladu s navrhovanými změnami tak, aby nové 

ceny byly účinné od 1.7.2011. Úřad také uveřejní 

každoročně do 30.6. na svých webových stránkách 

seznam výrobců elektřiny s právem na podporu, dále 

skutečné množství vyrobené elektřiny, na které se 

vztahuje doplatek, a výšku celkového doplatku za 

předcházející kalendářní rok za každého výrobce 

elektřiny a předpoklad na aktuální kalendářní rok.  

 

Zákon obsahuje také přechodná ustanovení týkající 

se podmínek podpory výroby elektřiny z obnovitel-

ných zdrojů energie vysoce účinnou kombinovanou 

výrobou při zařízení výrobce elektřiny, které bylo 

uvedeno do provozu do 31.1.2011. Podpora je u nich 

zachována podle dosavadních předpisů. Pro zařízení, 

na které bylo vydáno stavební povolení s právní mocí 

do 31.1.2011 včetně a na které bylo vydané rozhod-

nutí o povolení užívání podle zvláštních předpisů před 

1.7.2011, je podpora přiznána jen zařízením s celko-

vým instalovaným výkonem do 4 MW a omezení 

podle § 3 odst. 8 zákona se na ně nevztahuje.  

 

Zákon bude účinný od 1.2.2011 s výjimkou vybra-

ných ustanovení, která nabudou účinnosti od 

1.4.2011. 

 

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

zkontrolováno do 31.12.2010 

 

Protimonopolní úřad SR uložil společnosti 

SLOVNAFT pokutu 9 028 746 Euro za diskrimi-

naci při prodeji pohonných hmot 

http://www.antimon.gov.sk/134/4146/pmu-ulozil-

spolocnosti-slovnaft-pokutu-9-028-746-eur-za-

diskriminaciu-pri-predaji-pohonnych-hmot.axd 

 

Dne 15.12.2010 uložil odbor zneužívání dominantní-

ho postavení Protimonopolního úřadu SR pokutu 

9 028 746 Euro společnosti SLOVNAFT, a.s. za dis-

kriminaci při velkoobchodním prodeji pohonných 

hmot v SR. Od roku 2005, kdy bylo správní řízení za-

hájeno poprvé, Protimonopolní úřad SR prověřovat 

cenovou politiku a na základě šetření vydal v prosinci 

2006 rozhodnutí, které bylo však v prosinci 2009 

http://www.antimon.gov.sk/
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Krajským soudem v Bratislavě zrušeno. Správní řízení 

bylo opět zahájeno v tomto roce. 

 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1.11. – 31.12.2010 

dle zveřejnění 

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

 

Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze 

dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, 

správě a jiných aspektech dražeb povole-

nek na emise skleníkových plynů 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2

010:302:0001:0041:CS:PDF 

 

Dne 19.11.2010 vstoupilo v platnost Nařízení Komise 

(EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o har-

monogramu, správě a jiných aspektech dražeb povo-

lenek na emise skleníkových plynů v souladu se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES 

o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami 

na emise skleníkových plynů ve Společenství Text s 

významem pro EHP, které upravuje přidělování povo-

lenek prostřednictvím dražeb podle kapitoly II (letec-

tví) a kapitoly III (stacionární zařízení) směrnice 

2003/87/ES, které mohou být vyřazeny v obchodo-

vacích obdobích od 1. ledna 2013. 

 

 

Rozhodnutí o změně kapitoly 3 přílohy I 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu 

k plynárenským přepravním soustavám 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2

010:293:0067:0071:CS:PDF 

 

Dne 10. Listopadu přijala Komise EU rozhodnutí o 

změně kapitoly 3 přílohy I nařízení Evropského par-

lamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách pří-

stupu k plynárenským přepravním soustavám. Nová 

úprava se týká informací zveřejňovaných přepravních 

plynárenských soustav. Cílem této novely je zlepšit 

transparentnost, tak aby byl zajištěn účinný přístup k 

plynárenským přepravním soustavám a aby byla v 

praxi poskytnuta minimální záruka rovných podmínek 

přístupu na trh. Rozhodnutí nabude účinnosti 

3.3.2011. 

 

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a rady 

(EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajiště-

ní bezpečnosti dodávek zemního plynu a o 

zrušení směrnice Rady 2004/67/ES 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2

010:295:0001:0022:CS:PDF 

 

dne 20. Října bylo vydáno nařízení Evropského par-

lamentu a rady (EU) č. 994/2010 o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zru-

šení směrnice Rady 2004/67/ES, které vstoupí 

v účinnost dne 3.3.2011. Předmětem tohoto nařízení 

je zejména zajistit bezpečnost dodávek zemního ply-

nu, řádné a nepřetržité fungování trhu s plynem, a 

za tím účelem připustit mimořádná opatření v situa-

cích, v nichž trh nemůže zajistit požadované dodávky 

plynu. Nařízení dále stanovuje a rozděluje odpověd-

nost mezi plynárenské podniky, členské státy a Unii, 

pokud jde o preventivní opatření a reakci na kon-

krétní narušení dodávek. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu  

zkontrolováno do 31.12.2010 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

 

Zrušení změny územního plánu obce 

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

484 

Rozhodnutí nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Ao 

5/2010 – 169, ze dne 24. Listopadu 2010 

 

Senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes 24. 

listopadu 2010 rozhodl o návrhu osmi osob, které se 

domáhaly zrušení změny č. 3 územního plánu obce 

Jesenice schválené na posledním zasedání zastupitel-

stva obce před obecními volbami dne 22. září 2010. 

Změnou územního plánu byly vymezeny nové plochy 

http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:0001:0041:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:0001:0041:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:0001:0041:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0067:0071:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0067:0071:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0067:0071:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0001:0022:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0001:0022:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0001:0022: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=art&art_id=484
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=484
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určené k zastavění. Soud návrhu vyhověl a změnu 

územního plánu zrušil.  

 

Změna územního plánu se týkala pozemků o rozloze 

více než 46 ha, které byly dosud využívány převážně 

jako zemědělská půda. Podle schválené změny na 

nich byla plánována výstavba domů k bydlení a dále 

také provozoven obchodu a služeb. Navrhovatelé 

namítali, že v procesu pořizování změny územního 

plánu došlo k několika procesním vadám. Vedle toho 

argumentovali, že v důsledku nové výstavby vzroste 

hustota provozu na pozemních komunikacích v obci, 

která je již nyní neúnosná, což se negativně promítne 

do kvality ovzduší a zvýší hladinu hluku. 

 

Soudci dali navrhovatelům za pravdu v tom, že obec 

Jesenice byla povinna pořídit v návaznosti na poža-

davek Krajského úřadu Středočeského kraje koncept 

změny územního plánu, který by obsahoval různé 

varianty řešení. Smyslem takového konceptu je po-

souzení kladů a záporů jednotlivých variant řešení, 

zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a udrži-

telný rozvoj daného území. Tento postup umožňuje 

schválit změnu územního plánu v té podobě, která 

nejlépe zohledňuje jednotlivé zájmy na území obce. 

Obec Jesenice však takto nepostupovala a od počát-

ku prosazovala pouze jednu variantu. Soud proto 

konstatoval, že proces pořizování změny územního 

plánu trpí zásadní procesní vadou, a přikročil ke zru-

šení celé změny č. 3 územního plánu. Soudci rovněž 

přisvědčili námitce navrhovatelů, že vyhodnocení vli-

vů změny územního plánu na životní prostředí (tzv. 

dokumentace SEA) nebylo úplné, neboť nepopisovalo 

vlivy na zvláště chráněné živočichy, které se vyskytují 

v některých lokalitách zahrnutých v územním plánu. 

 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu 

zkontrolováno do 31.12.2010 

http://www.nsoud.cz/ 

 

Přechod členství v bytovém družstvu na 

dědice 

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

a_prevedena2.nsf/WebSearch/E7B4E8AD3E439991

C12577E50040EE3B?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 

4739/2008, ze dne 3.11 2010 

 

Nejvyšší soud se zabýval rozporem ve své judi-

katuře ve věci přechodu členství v bytovém družstvu 

na dědice. 

V usneseních sp. zn. 30 Cdo 791/2004 a 30 Cdo 

1871/2004 Nejvyšší soud dovodil, že přechod členství 

v bytovém družstvu na dědice je podmíněn jeho žá-

dostí o členství. K tomu uzavřel, že smrtí fyzické oso-

by členství v družstvu zaniká, předmětem dědění 

jsou zůstavitelova členská práva a povinnosti a dědic 

členských práv a povinností se stane členem druž-

stva, jen jestliže požádá (poté, co mu bylo dědictví 

potvrzeno nebo co byla schválena dohoda o vypořá-

dání dědictví) družstvo o členství, přičemž předsta-

venstvo družstva jeho členství nesmí podle zákona 

nebo podle stanov odmítnout nebo je (v ostatních 

případech) neodmítne. 

Naproti tomu v usnesení 9 Cdo 328/2007 Nejvyšší 

soud uzavřel, že přechod členství v bytovém družstvu 

na dědice není podmíněn jeho žádostí o členství.  

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu se v této věci přiklonil 

k argumentaci obsažené v usnesení sp. zn. 9 Cdo 

328/2007. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.12.2010 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

 

Ústavní soud připustil, že obce mohou 

stanovit otevírací a zavírací dobu barů, 

hostinců a restaurací 

Za situace, kdy provozováním hostinské činnosti v 

nočních hodinách může docházet k narušování veřej-

ného pořádku, má obec možnost na základě zmoc-

nění vyplývajícího z § 10 zákona o obcích a čl. 104 

Ústavy stanovit povinnosti subjektům tuto činnost 

provozujícím, a to včetně povinnosti spočívající v 

omezení provozní doby v nočních hodinách.  

http://www.concourt.cz/soubor/4180 

 

Dne 2.11.2010 vyhověl Ústavní soud návrhu Minis-

terstva vnitra ČR na zrušení obecně závazné vyhlášky 

města Břeclavi č. 5/2008, jež upravovala otevírací a 

http://www.nsoud.cz/
http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/soubor/4180
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zavírací dobu hostinských provozoven. Ústavní soud 

ČR návrhu na zrušení sice vyhověl, nicméně 

z důvodu neurčitosti území, na něž se vyhláška měla 

vztahovat. Deklaroval však, že samotná úprava pro-

vozní doby ústavnímu pořádku ČR neodporuje. 

Ústavní soud ČR tak změnil svůj dosavadní přístup 

k ukládání povinností formou obecně závazných vy-

hlášek obcí. Vzhledem k nepříznivým společenským 

vlivům, je dle názoru Ústavního soudu ČR vhodné, 

aby obce měly pravomoc provoz pohostinských pod-

niků regulovat. 

 

 

V zájmu zachování práva na spravedlivý 

proces nelze omezovat účast právního zá-

stupce obviněného na procesních úko-

nech 

V případě, že v trestní věci právní zástupce obvině-

ného požádá orgány činné v trestním řízení o infor-

mování o všech vyšetřovacích úkonech, nelze posléze 

zkrátit jeho odměnu s poukazem na to, že některé 

uskutečněné úkony se týkaly jiných trestných činů. 

http://www.concourt.cz/soubor/4180 

 

Dne 14.10.2010 svým rozhodnutím Ústavní soud ČR 

zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze ohledně 

výše odměny právního zástupce ustaveného ex offo. 

V daném případě byl stěžovatel ustaven pro mladist-

vého obviněného z mnohonásobné účasti na úvěro-

vých podvodech. Právní zástupce požádal orgány 

činné v trestním řízení o informování o všech vyšet-

řovacích úkonech a těchto úkonů se také účastnil. Po 

proběhnuvším soudním řízení podal stěžovatel návrh 

na přiznání odměny za obhajobu a náhradu hotových 

výdajů. Soud jeho návrhu takřka v plném rozsahu 

vyhověl. Proti rozhodnutí o přiznání odměny právního 

zastoupení podal odsouzený mladistvý stížnost, ve 

které navrhoval snížení odměny na polovinu. Soud 

stížnost odsouzeného právnímu zástupci nedoručil a 

návrhu vyhověl. Proti tomuto bylo ze strany právního 

zástupce podáno odvolání, jež Městský soud v Praze 

zamítl. Ústavní soud tak judikoval, že legitimní oče-

kávání stěžovatele je nutno chápat jako očekávání 

určitého postupu orgánu veřejné moci, která bude 

odpovídat obsahu právního řádu, a tedy výše popsa-

ným postupem bylo porušeno jeho právo na spra-

vedlivý proces. 

 

 

Povinnost soudů řádně svá rozhodnutí odů-

vodnit 

http://www.concourt.cz/soubor/4587 

 

Dne 22.11.2010 rozhodl Ústavní soud o zrušení 

usnesení Krajského soudu v Brně ve věci insolvenč-

ního řízení na společnost Oděvní podnik a.s. (známý 

jako OP Prostějov). Předmětným usnesením byla 

z rozhodování na schůzi věřitelů vyloučena Česká 

spořitelna a.s., jakožto subjekt tvořící s úpadcem fak-

tický koncern. Krajský soud k tomuto závěru dospěl 

na základě smlouvy o syndikovaném úvěru, avšak 

dále svůj závěr neodůvodnil. Ústavní soud judikoval, 

že z principu práva na spravedlivý proces vyplývá 

povinnost soudů řádně svá rozhodnutí odůvodnit. 

V tomto odůvodnění se musejí také vypořádat se 

všemi rozhodujícími skutečnostmi a námitkami 

účastníků, a to způsobem odpovídajícím míře jejich 

závažnosti. V případě, že tak neučiní, porušují právo 

účastníků na spravedlivý proces. Z tohoto důvodu 

Ústavní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil 

k novému rozhodnutí. 

 

Judikatura  
Najvyššieho súdu:  

zkontrolováno ode dne zveřejnění do 31.12.2010 

http://www.nssr.gov.sk 

 

Odnětí možnosti jednat před soudem 

podle ust. § 221 odst. 1 písm. f) O.s.p.    

Rozhodnutí Najvyššieho súdu ze dne 27. 

října 2010, sp. zn. 6Sžo 471/2009 

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

a 

 

V předmětné věci krajský soud jako soud prvního 

stupně jednal a rozhodoval o návrhu navrhovatele 

(Slovenský pozemkový fond Bratislava), kterým byl 

opravný prostředek proti rozhodnutí odpůrce (Ob-

vodní pozemkový úřad v Považské Bystrici), jehož 

zákonnost přezkoumával podle ustanovení třetí hlavy 

páté části  O.s.p. (rozhodování o opravných pro-

středcích proti rozhodnutí správních orgánů). 

V soudním přezkumném řízení jsou ve smyslu ust. § 

250m odst. 3 O.s.p.účastníky řízení ti, kteří jsou jimi 

v řízení u správního orgánu, a správní orgán, jehož 

rozhodnutí je přezkoumáváno. V dané věci byla 

http://www.concourt.cz/soubor/4180
http://www.concourt.cz/soubor/4587
http://www.nssr.gov.sk/
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účastníkem i H., která uplatnila restituční nárok podle 

zákona č. 503/2003 Z.z. 

Soud prvního stupně v soudním přezkumném řízení 

jednal jen s odpůrcem a povinnou osobou - Sloven-

ským pozemkovým fondem, který podal vůči rozhod-

nutí odpůrce návrh na přezkoumání zákonnosti podle 

ust. § 250m odst. 1 O.s.p. S H. však krajský soud 

nejednal, nedoručil jí návrh - odvolání, neumožnil jí 

vyjádřit se k němu a neadresoval jí výzvu v souladu 

s ust. 250f odst. 2 O.s.p., zda souhlasí s projednáním 

věci bez nařízení jednání. 

Tímto krajský soud soud H., jakožto účastníku řízení, 

odňal možnost jednat před soudem podle § 250m 

ods. 3 O.s.p. V důsledku toho Najvyšší súd Sloven-

skej republiky napadené rozhodnutí krajského soudu 

zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.  

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.11.2010 do 31.12.2010 

http://eur-

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

 

 

Rozsudek Soudního dvora EU o žádosti o 

rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 

nekalých obchodních praktik – Mediaprint 

Zeitungs- und Zeitschriftenverlag BmbH & 

Co. KG 

K možnosti podpory prodeje tiskovin formou 

odměny za účast v hlasování 

http://eur-

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

:62008J0540:CS:HTML 

 

Dne 9. listopadu 2010 rozhodl Soudní dvůr Evropské 

Unie ve věci předběžné otázky položené rakouským 

vrchním soudem ohledně souladu zákazu prodeje 

spojeného s poskytováním prémií, který má zajistit 

jak ochranu spotřebitele, tak zachování účinné hos-

podářské soutěže. V dané věci se jednalo o účast na 

soutěži „fotbalista roku“, kde hlavní cenou byla mož-

nost s vítězem ankety povečeřet. Podmínkou účasti 

však byla koupě tiskoviny a zaslání přihlášky nebo 

registrace na internetu. Soudní dvůr EU judikoval, že 

rakouská úprava, která a priori zakazuje jakýkoliv 

prodej zboží s prémií, i když je korigován řadou výji-

mek, odporuje směrnici č. 2005/29/ES, která žádá, 

aby míra škodlivosti byla posouzena u každé případu 

individuálně. 

 

 

Rozsudek Soudního dvora EU o žádosti o 

rozhodnutí o předběžné otázce o výkladu 

směrnice Rady 84/450/EHS o klamavé a 

srovnávací reklamě – Lidl SNC proti 

Vierzon Distribution SA 

Směrnice Rady 84/450/EHS musí být vykládána 

v tom smyslu, že pouhá okolnost, že se 

potravinářské výrobky liší z hlediska jejich 

poživatelnosti a požitku spotřebitele je 

konzumovat, v závislosti na podmínkách a místě 

jejich výroby, jejich ingrediencích a výrobci, 

nemůže vyloučit, že srovnání takových výrobků 

může splňovat požadavek stanovený v 

uvedeném ustanovení, podle kterého mají tyto 

výrobky sloužit stejným potřebám nebo mají 

být zamýšleny pro stejný účel, to znamená, že 

se mají vyznačovat dostatečnou mírou 

vzájemné zaměnitelnosti. 

http://eur-

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

:62008J0540:CS:HTML 

 

Dne 18. listopadu 2010 vydal Soudní dvůr Evropské 

unie rozsudek, ve kterém se vyjadřoval k předběžné 

otázce položené francouzským obchodním soudem. 

V konkrétním případě šlo o spor ohledně legálnosti 

reklamní kampaně společnosti Vierzon Distribution 

SA, během níž byly srovnávány ceny vybraných vý-

robků obou jí a společnosti Lidl SNC, která se proti 

tomuto ohradila. Jádrem sporu bylo, jestli je možné 

v rámci tzv. povolené srovnávací reklamy uvádět vý-

robky ne zcela shodné, nicméně sloužící podobnému 

účelu, resp. jak blízky jejich účel musí být. Soudní 

dvůr EU zde dospěl k závěru, že pouhá okolnost, že 

se potravinářské výrobky liší z hlediska jejich poživa-

telnosti a požitku spotřebitele je konzumovat, 

v závislosti na podmínkách a místě jejich výroby, je-

jich ingrediencích a výrobci, nemůže vyloučit, že 

srovnání takových výrobků může splňovat požada-

vek, podle kterého mají tyto výrobky sloužit stejným 

potřebám nebo mají být zamýšleny pro stejný účel. 

Ohledně omezeného spektra srovnávaných výrobků, 

přenechal řešení této otázky národním soudům, při-

čemž tyto musí vzít do úvahy všechny okolnosti a dle 

nich rozhodnout. 

 

 

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:62008J0540:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0540:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0540:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0540:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0540:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0540:CS:HTML
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Právní časopisy  

 

Právní rádce 
11/2010 

Zohledněna vydání do 31.12.2010 

 

Obchodní tajemství versus právo na in-

formace 

Vydání: 11/2010, str. 19 

Autor: Karolína Brosková 

 

Autorka reaguje svým článkem na vzrůstající tlak 

společnosti (s výraznou podporou legislativy Evrop-

ských společenství) na to, aby byly zveřejňovány in-

formace o obchodních společnostech majících vliv na 

hospodaření státu, na průhledný tok finančních pro-

středků v ekonomice, na rozhodování, zda s někým 

vstoupí do smluvního vztahu atd. V článku je řešen 

především konflikt mezi právem podnikatele označit 

určité skutečnosti za obchodní tajemství a právem 

společnosti tyto informace získat. 

 

 

Finanční zajištění jako alternativa zástav-

ního práva k pohledávkám z bankovních 

účtů 

Vydání: 11/2010, str. 24 

Autor: Mgr. Danica Šebestová, LL.M., Mgr. Hana Če-

kalová, LL.M. 

 

Autorky se ve svém články zabývají rozdíly mezi insti-

tutem finančního zajištění a zástavního práva 

k pohledávkám z bankovních účtů. Mimo jiné jsou 

zde zmíněny výhody prvně jmenovaného. Jde přede-

vším o odstranění nadbytečných administrativních 

úkonů, vyšší právní jistota ohledně výkonu zástavní-

ho práva a eliminace možných negativních důsledků 

způsobených úpadkem dlužníka. 

 

Právní rozhledy 
21,22,23/2010 

Zohledněna vydání do 31.12.2010 

 

K některým aspektům ekonomického po-

zadí regulace koordinovaného jednání 

soutěžitelů 

Vydání: 21/2010, str. 768 

Autor: JUDr. Ing. Vítězslav Šemora  

 

Soutěžní politika je velmi úzce provázána s ekono-

mickými fundamenty. Vzhledem k tomu není možné 

ji efektivně aplikovat bez jejich náležitého pochopení. 

Množství pojmů či institutů soutěžního práva se sice 

postupem doby osamostatnilo na původně ekono-

mických konceptech, nicméně je nanejvýše vhodné 

mít tato ekonomická východiska na zřeteli. Bez jejich 

použití by totiž soutěžní politika nutný korektiv svého 

působení a de facto i racionální odůvodnění své exis-

tence. 

Autor se těmito ekonomickými východisky zabývá a 

činí z nich závěry pro soutěžní politiku. 

 

 

K procesnímu postavení prokuristy 

Vydání: 21/2010, str. 773 

Autor: Mgr. Ing. Vendula Vašutová  

 

Autorka konstatuje, že otázka hmotněprávního obsa-

hu prokury je v odborné literatuře diskutována po-

měrně často, stejně jako judikaturou civilních soudů. 

Ve svém článku se tedy věnuje procesnímu oprávně-

ní prokuristy při jednání za podnikatele, jímž je práv-

nická osoba. 

Ve svém článku autorka cituje několik judikátů a mi-

mo jiné dochází k závěru, že typickou situací, kdy 

bude možné podřadit úkony prokuristy pod pojem 

„provoz podniku“(§ 14 ObchZ), je např. účast proku-

risty v občanském soudním řízení při zastupování 

právnické osoby za účelem vymáhání plnění 

z obchodněprávních smluv. Jiná situace však bude 

při správním, daňovém či trestním řízení - nebo též 

při řízení před správními soudy. 

činí z nich závěry pro soutěžní politiku. 

 

 

Nejvyšší soud České republiky: K právu 

akcionáře vynutit si předložení zprávy o 

průběhu likvidace 

Vydání: 23/2010, str. 773 

Autor: neuveden 

 

V rubrice Judikatura je tentokrát mimi jiné uveřejně-

no usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 10.3.2010, sp. zn. 29 Cdo 2533/2008. Soud zde 

judikoval, že „Jelikož zákon mimo jiné ukládá likvidá-

torovi předložení zprávy o průběhu likvidace až po 
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provedení všech úkonu nezbytných k jejímu prove-

dení, nemůže si akcionář zásadně vynucovat překlá-

dání této zprávy před splněním zákonem stanove-

ných podmínek. Avšak poté, co na likvidátora přejde 

působnost představenstva v rozsahu potřebném pro 

provedení likvidace, je v tomto rozsahu podroben i 

stejné kontrole jako představenstvo společnosti.  

 

 

Bulletin advokacie 
11/2010 

Zohledněna vydání do 31.12.2010 

 

Zajímavá vybraná judikatura k institutu 

odvolání ve správním řízení 

Vydání: 11/2010, str. 42 

JUDr. Petr Kolman, Ph.D. 

 

Snahou autora je přiblížit aktuální zajímavou judika-

turu  ohledně odvolání v rámci správního řízení včet-

ně přestupkového řízení jakožto zvláštního typu 

správního řízení. 

Úvod článku je věnován charakteristice institutu od-

volání, situacím, kdy je odvolání možno podat a sou-

visející problematice. Následuje rozbor několika judi-

kátů, které s problematikou odvolání souvisejí - a to 

jak v obecném, tak i zvláštních typech správního ří-

zení.  

 

 

Odstranění neoprávněné stavby na cizím po-

zemku  

Vydání: 11/2010, str. 48 

 

V rubrice „z judikatury“ je tentokrát představeno 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.10.2009, 

č.j. 22 Cdo 5357/2007. V tomto svém rozhodnutí se 

Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou odstranění neo-

právněné stavby na cizím pozemku. 

Soud mimo zde mimo jiné uvedl, že již sama skuteč-

nost vědomí stavebníků o tom, že staví na pozemku, 

který jim nepatří, je zásadním důvodem pro vyhovění 

žalobě na odstranění takové stavby. Přitom není 

podstatné, zda bylo vydáno stavební povolení. 

 

Bulletin slovenskej advo-
kacie 

9-10/2010 

Zohledněna vydání do 31.12.2010 

 

Promlčení judikovaných pohledávek 

Vydání: 9-10/2010 

Autor: JUDr. Martin Friedrich 

 

Autor se ve svém článku zabývá promlčecí dobou a 

jejím během v případě, kdy je závazek (zpravidla pe-

něžitá pohledávka) přisouzena věřiteli soudním roz-

hodnutím. Souhlasí s obecně přijímaným názorem, že 

úprava promlčení je v obchodním zákoníku komplex-

ní a úprava v občanském zákoníku se tak nepoužije. 

Poukazuje však na skutečnost, že výslovná úprava 

běhu promlčecí doby adjudikovaných závazků 

v obchodním zákoníku chybí. Autor dále nesouhlasí 

s názorem Nejvyššího soudu ČR, dle kterého se 

soudním přiřknutím pohledávky promlčecí doba pře-

rušuje, nová neplyne a právo vymáhat pohledávku 

zanikne v souladu s ust. § 408 obchodního zákoníku 

po deseti letech od okamžiku, kdy původní promlčecí 

doba počala plynout. Naopak se ztotožňuje 

s názorem Nejvyššího soudu Slovenské republiky, dle 

kterého soudním rozhodnutím o existenci závazku se 

promlčecí doba přetrhla a počala běžet nová čtyřletá 

doba, která však skončí uplynutím deseti let ode dne 

počátku běhu první promlčecí doby v souladu s ust. § 

408. Autor tak názorně ukázal, že i když základní 

normy obou států jsou shodné, výkladem došlo 

v této otázce k zásadním rozdílům. 

 

Autoři: OKR, IOT, PMO, JJR 

 


