
  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.1.2011 ke dni 28.2.2011. Do přehledu s konkrét-

nější uvedením navrhované změny byly zařazeny po-

slanecké tisky, které doposud nebyly uvedeny, či ná-

vrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na 

významu. 

 

Vláda: 
Právní předpisy projednávané vládou naleznete na: 

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

Usnesení vlády naleznete na:  

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

t.nsf/web/cs?Open&2010 

 

Právní předpisy projednávané 
vládou 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z 
vlastnictví státu na jiné osoby a o změně 
zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 
fondu České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8DBG

ELRF 

 

Věc: Přizpůsobení znění předmětných předpisů novele 

devizového zákona, který napříště bude umožňovat 

nákup státní zemědělské půdy občanům členských stá-

tů EU (viz. níže v tomto vydání Legal Update).             

                                                                       

Hlavním důvodem pro přijetí tohoto návrhu zákona je 

přizpůsobení předmětných zákonů změně ve znění de-

vizového zákona (viz. níže). Dalším cílem předkládané-

ho návrhu zákona je zabezpečit prodej zemědělských 

pozemků subjektům, které na nich hospodaří na mini-

mální výměře 10 ha po dobu nejméně 36 měsíců. 

Stejně tak by měla novela zamezit přednostnímu na-

bývání pozemků osobami, které neprovozují zeměděl-

skou výrobu.  

 

Navrhovatelem zákona je Ministerstvo zemědělství. Při-

pomínkové řízení bylo ukončeno dne 15.2.2011. 

 

 
Návrh zákona o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korpora-
cích) 
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8D7M

BPQR 

 

Věc: Speciální úprava obchodních společností a druž-

stev. 

 

Návrh reaguje na věcný záměr „budoucího“ občanské-

ho zákoníku, přičemž akcentuje jeho výsostné posta-

vení v systému soukromého práva. Nemá jím být do-

saženo paralelní soukromoprávní úpravy oblasti ob-

chodního práva, naopak směřuje k jeho dekodifikaci 

v tom smyslu, že tímto zákonem má být upravena 

pouze nejnutnější právní problematika, která se zásad-

ně nedotýká oblastí upravených občanským právem. 

V tomto smyslu se jedná o problematiku obchodních 

korporací, kteréžto jsou v úvodu návrhu definovány 

jako obchodní společnosti a družstva. 

 

Navrhovatelem zákona je Ministerstvo spravedlnosti. 

Připomínkové řízení bylo ukončeno dne 15.2.2011. 
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Právní předpisy vládou projed-
nané 

 
Novela devizového zákona 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=195 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

219/1995 Sb., devizový zákon je projevem žádoucí le-

gislativní úpravy právního řádu ve smyslu závazků pro 

ČR plynoucích ze Smlouvy o přistoupení ČR k EU. Tím-

to zákonem dochází zejména ke zrušení § 17 devizo-

vého zákona, který upravuje nabývání tuzemských 

nemovitostí, přičemž od 1.5. 2009, v důsledku uplat-

nění zásady aplikační přednosti primárního práva EU, 

není toto ustanovení ve svém druhém odstavci beztak 

účinné. Dnem 1.5. 2009 uplynula pětiletá lhůta, po 

kterou si ČR mohla ponechat vlastní právní úpravu 

omezující nabývání tuzemských nemovitostí k bydlení 

zahraničními osobami. Dnem 1.5. 2011 uplyne také 

sedmiletá lhůta pro zachování regulace tuzemských 

zemědělských pozemků obsažená v předmětném usta-

novení § 17 odst. 1. Případným přijetím zákona tak 

dojde k promítnutí již existujícího stavu nabývání tu-

zemských nemovitostí zahraničními osobami do práv-

ního řádu ČR, čímž po formální stránce dojde k plnému 

uplatnění unijních pravidel v oblasti pohybu kapitálu na 

trhu EU.        

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 24-256 

od 1.1.2011 do 28.2.2011 

 
Návrh zákona kterým se mění zákon č. 
94/1963 Sb., o rodině 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=205 

 

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh zákona, 

kterým má být upraven postup soudů při nařizování 

svěření nezletilého do střídavé výchovy obou rodičů. 

Dosavadní úprava ponechává na uvážení soudu, zda 

při rozhodování v oblasti péče o nezletilé svěří dítě do 

společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů. Na-

vrhovaná úprava stanoví postup, dle kterého soud mu-

sí rozhodnout o nařízení střídavé výchovy obou rodičů 

vždy, pakliže shledá, že rodiče mají zájem na tom, aby 

jim bylo dítě svěřeno do péče a výchovu dítěte jsou 

schopni zajistit. Přičemž stále platí zásada, že takto 

nařízená výchova musí být vždy v zájmu dítěte. Navr-

hovanou úpravou je soudu odepřena možnost diskrece 

v dané věci a nařízen přesný postup rozhodování při 

splnění zákonem stanovených předpokladů, což má ve 

výsledku vést ke zkvalitnění výchovy a péče o nezletilé. 

  

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.1.2011 do 28.2.2011, do 4. schůze 

 
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=211 

 

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č.  

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

jinému zemědělskému majetku zakotvuje nové preklu-

zivní lhůty pro uplatnění nároku na prokázání vlastnic-

kého práva u soudu. Dle dosavadní úpravy se tzv. do-

mnělé oprávněné osoby, které nemohly prokázat své 

vlastnictví k dotčeným nemovitostem ze zákonem sta-

novených důvodů, mohli se svým nárokem obracet na 

soud, který rozhodl, zda domnělá oprávněná osoba je 

osobou ex lege oprávněnou. Pro uplatnění tohoto ná-

roku u soudu však zákonem nebyly stanoveny lhůty, 

což vedlo k nežádoucímu prodlužování restitučních ří-

zení a rozkolu v rozhodovací činnosti soudů v této věci. 

Novou úpravou je tak zakotvena prekluzivní lhůta pro 

domnělé oprávněné osoby, které pozemkový úřad pře-

de dnem 1. 6. 2012 odkázal s jejím nárokem na soud a 

tato je ohraničená dnem 31. 12. 2012. Pro domnělé 

oprávněné osoby, které pozemkový úřad po dni 1.6. 

2012 odkáže s jejím nárokem na soud, je prekluzivní 

lhůta stanovena na šest měsíců ode dne, kdy se do-

mnělá oprávněná osoba dozvěděla, že je se svým ná-

rokem odkázána na soud.   

 

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 
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do dne 28.2.2011 

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů 

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

256/0 Novela z. – zákoník 
práce 

14.2.      

253/0 Novela z. o komodit-
ních burzách 

9.2.      

233/0 Novela insolvenčního 
zákona 

19.1 1.2. 8.2. 11.2.   

232/0 Novela z. – energetic-
ký zákon 

20.1. 8.2.     

228/0 Novela z o opatřeních 
týkajících se dovozu a 
vývozu zboží  

19. 1 2.2.     

224/0 Novela z. o finančním 
arbitrovi 

14.1. 2.2.     

216/0 Novela z. o advokacii 31.12. 1.2.     

215/0 Novela z. o pohonných 
hmotách 

29.12. 4.2. - -   

211/0 Novela z. o úpravě 
vlastnických vztahů k 
půdě 

3.9. 8.2.     

205/0 Novela zákona o rodi-
ně 

20.12.      

195/0 Novela devizového zá-
kona 

6.12. 2.2.     
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188/0 Novela z. - občanský 
zákoník 

26.11. 8.12. 4.2. 11.2.   

184/0 Novela z. - občanský 
zákoník 

26.11. 8.12. 14.12. 17.12. - 4.2. 

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. - 4.2. 

129/0 Novela z. o dani z při-
dané hodnoty - EU 

12.10. 3.11. 8.12. 17.12. VR NEP 

99/0 Novela z. o trestním 
řízení soudním (trestní 
řád) 

23.9.      

26/0 Novela z. o provozu na 
pozemních komunika-
cích 

22.7. 24.9. 14.12. 4.2.   

24/0 Novela z. o urychlení 
výstavby dopravní in-
frastrkutury 
 

22.7. 24.9. OR    

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

 
 

 

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č. 1-13; od 1.1.2011 do 28.2.2011 

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

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

 
Novela zákona - občanský zákoník 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=184 

 

Přijatá novela občanského zákoníku je transpozicí 

směrnice 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve 

vztahu k některým aspektům smluv, ve kterých se 

sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení (time-

share), dlouhodobý rekreační produkt, další prodej 

nebo výměna. Podrobně byla tato novela rozebrána 

v sekci „Právní předpisy vládou projednané“ v pro-

sincovém vydání Legal Update. Nebudeme se tedy 

v charakteristice opakovat a omezíme se pouze na 

upozornění, že tato novela řádně prošla legislativním 

procesem a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako 

zákon č. 28/2011 Sb. 

 

 
Zákon o státním dluhopisovém programu 
na úhradu části schodku státního roz-
počtu České republiky za rok 2009 převy-
šujícího rozpočtový schodek 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=169 
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Ve Sbírce zákonů byl jako zákon č. 29/2011 vyhlášen 

zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu 

části schodku státního rozpočtu ČR za rok 2009 pře-

vyšujícího rozpočtový schodek. Tímto zákonem byl 

stanoven účel státního dluhopisového programu, je-

ho maximální rozsah (který činí: 148 164 009 000 

Kč.) a lhůta, ve které budou veškeré závazky z něj 

vyplývající splaceny. Tato lhůta činí 55 let od 18. 2. 

2011. 

 

 
Sdělení MPSV č. 6/2011 Sb., o uložení ko-
lektivních smluv vyššího stupně 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=155 

 

MPSV tímto sděluje, že u něj byly v období do 

23.12.2010 uloženy tyto vyšší kolektivní smlouvy: 

 

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi 

Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního 

hospodářství 

a 

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního 

hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – 

Sekcí silničního hospodářství. 

 

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi 

Asociací textilního – oděvního – kožedělného prů-

myslu 

a 

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a 

kožedělného průmyslu Čech a Moravy. 

 

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi 

Zemědělským svazem České republiky, 

Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů 

a 

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy 

– Asociací svobodných odborů České republiky. 

 

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi 

Unií zaměstnavatelských svazů České republiky, 

Sdružením učňovských zařízení 

a 

Odborovým svazem KOVO. 

 

5. Kolektivní smlouva na rok 2011 uzavřená mezi 

Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního 

hospodářství 

a 

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního 

hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – 

Sekcí silničního hospodářství. 

 

6. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi 

Svazem chemického průmyslu České republiky 

a 

Odborovým svazem ECHO. 
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7. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi 

Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika 

a 

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících od-

větví, lesního a vodního hospodářství. 

 

8. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 

uzavřený mezi Českým odborovým svazem energeti-

ků, Českým svazem zaměstnavatelů v energetice 

a 

Odborovým svazem ECHO. 

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 28. 2. 2011 

 
Informační list Mezinárodní vztahy 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-

souteze/informacni-list-mezinarodni-vztahy/ 

Uveřejněno dne 23.12.2010 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal pátý 

informační list pro rok 2010, tentokrát věnovaný me-

zinárodním vztahům. V publikaci je podrobně před-

staveno celé spektrum mezinárodních aktivit ÚOHS, 

a to od účasti v soutěžních platformách ICN, ECN 

či ECA, přes jednotlivé mezinárodní konference 

až k bilaterálním vztahům s antimonopolními orgány 

členských států EU. 

  

 
Fúze mezi skupinami E.ON a LUMEN 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/aktualni-

fuze-mezi-skupinami-eon-a-lumen/ 
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Uveřejněno dne 7. ledna 2011 

 

ÚOHS schválil dvě fúze týkající se skupin E.ON 

a LUMEN. Společnost E.ON Česká republika, s. r. o., 

získá od LUMEN INTERNATIONAL a. s. 34% obchod-

ní podíl na společnosti LUMEN SYNERGY s. r. o. 

a současně i možnost nad touto společností vykoná-

vat společnou kontrolu se společností LUMEN IN-

TERNATIONAL. V další Úřadem posuzované transakci 

má společnost E.ON Trend s. r. o. nabýt 34% ob-

chodní podíl na společnosti LUMEN DISTRIBUČNÍ 

SOUSTAVY, s. r. o., a současně i možnost nad touto 

společností vykonávat společnou kontrolu se společ-

nostmi LUMEN INTERNATIONAL a. s. 

a POTYLA s. r. o. ÚOHS na základě závěrů správního 

řízení konstatoval, že posuzovaná spojení soutěžitelů 

podstatně nenaruší hospodářskou soutěž. 

 

 
Potvrzení pokut pro výrobce outdoorové-
ho vybavení (pro HUSKY CZ s.r.o. pokuta 
ve výši 2 316 000 Kč a pro Pinguin pokuta 
ve výši 425 000 Kč.) 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/pokuty-

pro-vyrobce-outdooroveho-vybaveni-byly-

potvrzeny/ 

Uveřejněno dne 3.února 2011 

 

ÚOHS uložil pokuty za uzavírání zakázaných dohod o 

určování cen pro další prodej na trhu prodeje outdo-

orového vybavení. Tohoto jednání se dopustili oba 

výše uvedení soutěžitelé. Společnost HUSKY CZ s.r.o. 

ve vztazích s odběrateli z řad internetových obchodů 

založila svou cenovou politiku na ústních dohodách 

o povinném dodržování tzv. doporučených cen, které 

dále konkretizovala ceníkem rozesílaným formou e-

mailu. Šetřením bylo prokázáno, že společnost HUS-

KY CZ s.r.o. plnění dohod o doporučených cenách 

pro další prodej svými odběrateli kontrolovala a pod 

hrozbou přerušení dodávek zboží či jiných sankcí je-

jich plnění i vymáhala, čímž se dopustila jednání 

v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutě-

že. Druhý pokutovaný soutěžitel, fyzická osoba 

(značka Pinguin), odeslal svým odběratelům e-mail 

obsahující písemný návrh dohody o určování cen pro 

další prodej zboží, jenž byl z jejich strany akcepto-

ván. Došlo tak k uzavření a následném plnění zaká-

zaných dohod, přičemž soutěžitel kontroloval prodej-

ní ceny svých odběratelů a pod hrozbou přerušení 

vzájemné spolupráce vynucoval jejich dodržování.  

 

 
Veřejná konzultace k otázkám podávání 
kolektivních žalob 
http://www.compet.cz/hospodarska-

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

konzultace-k-otazkam-podavani-kolektivnich-zalob/ 

Uveřejněno dne 8. února 2011 

 
Evropská komise zahájila veřejné konzultace 

k otázkám potřebnosti a proveditelnosti rozšíření 

možnosti podávání kolektivních žalob na porušení 

práva EU, včetně pravidel hospodářské soutěže. 

Konzultace má souvislost i s předchozí Zelenou 

a Bílou knihou Komise o prosazování soukromopráv-

ních nároků vyplývajících z porušení soutěžního prá-

va, respektive vyzývá mj. ke komentáři ohledně po-

třeby rozvinout jeden z nástrojů předvídaných uve-

denými knihami pro zlepšení prosazování soutěžního 

práva. Reakce na podněty a otázky obsažené 

v konzultačním materiálu Komise je možné zasílat 

do 30. dubna 2011. ÚOHS bude k této problematice 

také formulovat své stanovisko, které zašle Komisi.  

 

 
Měsíční monitorovací zpráva za leden 
2011 
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7647 

Uveřejněno dne 8.2.2011 

 

ČTU dne 8.2.2011 vydal Měsíční monitorovací zprávu 

za měsíc prosinec 2010. Hlavní pozornost je věnová-

na materiálům schváleným vládou ČR, které jsou vý-

znamné pro vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj 

nových sítí a služeb vysokorychlostního internetu. 

Dále zpráva ČTU upozorňuje na aktualizaci stránek 

Zemského digitálního TV vysílání v ČR s informacemi 

o stavu pokrytí České republiky. 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Informace o úředním jazyce ČTÚ 
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7606 

Uveřejněno dne 21.1.2011 
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V reakci na stížnosti některých zahraničních uživatelů 

služeb elektronických komunikací, kteří se na ČTU 

obracejí ve svém mateřském jazyce, vydal ČTÚ tis-

kovou správu o svém úředním jazyce. V této před-

kládá, že právní úprava úředního jazyka ČTÚ je ob-

sažena v § 135 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích. Podle § 135 odst. 1 

zákona o elektronických komunikacích se před ČTÚ 

jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání se 

předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou 

v češtině, musí být opatřeny úředním překladem. 

ČTÚ může při ústním jednání připustit tlumočníka 

zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej 

na své náklady obstará osoba jednající s ČTÚ. 
 

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

ad/predlozene 

zkontrolováno do 28.2.2011 

 
Vládní návrh zákona o zrušení zákona č. 
140/2010 Z. z. o nepřiměřených podmín-
kách v obchodních vztazích mezi odběra-
telem a dodavatelem zboží, kterým jsou 
potraviny. 
 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=3544 

tisk č. 210 

datum doručení: 12. 1. 2011  

 
Důvodem předložení návrhu zákona o zrušení zákona 

č. 140/2010 Z. z. je skutečnost, že neplní cíl, za kte-

rým byl přijat. Důvodem pro vypracování a přijetí zá-

kona č. 140/2010 Z. z. byly přetrvávající problémy 

v obchodních závazkových vztazích mezi provozova-

teli obchodních řetězců a dodavateli, kteří poukazo-

vali na nepřiměřené obchodní praktiky provozovatelů 

obchodních řetězců při uzavírání smluv. Situace do-

sáhla takového stavu, že si provozovatelé velkých 

obchodních řetězců, vzhledem ke svému postavení 

na trhu, stanovují pro uzavření dodávkových smluv 

pro dodavatelé zjevně nevýhodné podmínky a tento 

stav se stále stupňuje.  

 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 309/2009 Z. z. o pod-
poře obnovitelných zdrojů energie a vyso-
ce účinné kombinované výrobě a o změně 
a doplnění některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 276/2001 Z. z. o regu-
laci v sítových odvětvích a o změně a do-
plnění některých zákonů ve znění pozděj-
ších předpisů. 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=3549 

tisk č. 214 

datum doručení: 13 1. 2011  

 

Návrh zákona je předkládán zejména z důvodu 

transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitel-

ných zdrojů energie. Směrnice stanovuje společný 

rámec k prosazování energie z obnovitelných zdrojů, 

tak aby bylo k roku 2020 dosaženo 20% zastoupení 

obnovitelné energie v rozsahu celkové roční spotřeby 

energie. Návrh zákona směřuje k podpoře vzniku 

spotřebitelského trhu s elektřinou z obnovitelných 

zdrojů, který má přispět k výstavbě nových zařízení 

pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.  

 

 

Návrh Výboru Národní rady Slovenské re-
publiky pro hospodářství, výstavbu a do-
pravu na vydání zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 657/2004 Z. z. o tepel-
né energetice ve znění pozdějších předpi-
sů 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=3585 

tisk č. 245 

datum doručení: 16 2. 2011  

 
Návrh zákona reaguje jednak na potřebu implemen-

tace směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/8/ES o podpoře kogenerace (společné výroby 

elektřiny a tepla) na základě poptávky po užitném 

teple na vnitřním trhu s energiemi, kterou se mění 
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směrnice 92/42/EHS) a také na potřeby aplikační 

praxe, z níž vyplynula potřeba zpřesnění některých 

ustanovení platného zákona. Dochází například 

k jednoznačné specifikaci předmětu podnikání v tep-

lené energetice, zavádí se definice centralizovaného 

zásobování teplem, prodlužují se lhůty potřebné pro 

vykonání potřebných změn v souvislosti s povolením 

k podnikání v teplené energetice, či dochází 

k regulaci výše pokut za obdobné správní delikty a 

hodnoty pokut  byly přepočítány na eura a zaokrouh-

lené směrem dolů. 
 

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

ad/posledneSchvalene 

zkontrolováno do 28.2.2011 

 
Vládní návrh zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákoník 
práce ve znění pozdějších předpisů a kte-
rým se mění a doplňují některé zákony. 
 

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

n&MasterID=3515 

tisk č. 184 

datum schválení: 8. 2. 2011  

 

Novela Zákoníku práce byla přijata za účelem trans-

pozice předpisů práva EU do právního řádu Sloven-

ské republiky. Přijaté změny se promítly v základních 

zásadách zákoníku i dalších ustanoveních. Z důvodu 

definování jasného vztahu při uplatňování antidiskri-

minačního zákona v pracovněprávních vztazích došlo 

k úpravě čl. 1 a § 13. Změnou čl. 6 základních usta-

novení a §§ 157, 161, 166 byla oproti původní úpra-

vě zakotvena ochrana ženy v době těhotenství a 

krátce po porodu. Dále byla tyto ustanovení noveli-

zována s cílem zaručit mužům i ženám rovné pracov-

ní podmínky, které jim umožňují vykonávat společen-

skou funkci při výchově dítěte. Další změny přináší 

novela také v oblasti Evropských zaměstnaneckých 

rad a právu na nadnárodní informace a projednání 

v souladu se směrnicí Smernica 2009/38/ES.    

 

 

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: 11. 2. 2011 

 
Návrhem této novely zákona jsme se zabývali v pro-

sincovém vydání Legal Update, nebudeme se tedy 

opakovat v podrobné charakteristice, pouze připo-

mene hlavní změny a samotný fakt, že zákon úspěš-

ně prošel celým legislativním procesem. Cílem záko-

na je zejména zefektivnění oblasti zadávání veřej-

ných zakázek zavedením důslednějších forem kontro-

ly, povinnosti elektronických aukcí při nadlimitních 

zakázkách a celkovým zprůhledněním zadávacího 

procesu.   

 

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

zkontrolováno do 28.2.2011 

 
Protimonopolní úřad SR schválil koncent-
raci podnikatelů Skanska SK a SkyBau 

http://www.antimon.gov.sk/815/4175/protimonop

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

skanska-sk-a-skybau.axd 

 

Odborem koncentrací Protimonopolního úřadu SR 

byla schválena koncentrace spočívající v nabytí vý-

lučné kontroly podnikatele Skanska SK a.s. nad pod-

nikem podnikatele SkyBau, s.r.o.  

 

Skanska SK a.s. tímto získává 100 % podíl ve spo-

lečnosti SkyBau, s.r.o., podíl Skanska SK a.s. 

v oblasti výstavby bytových budov v SR, jakož i v ob-

lasti výstavby budov pro průmysl a služby v SR ne-

přesáhne 5%. 

 

Výše zmíněné rozhodnutí nabylo právní moci 

17.1.2001. 

 

 

Protimonopolní úřad SR schválil koncent-
raci podnikatelů AutoCont Holding a ver-
sity 
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http://www.antimon.gov.sk/815/4197/protimonop

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

autocont-holding-a-versity.axd 

 

Odborem koncentrací Protimonopolního úřadu SR 

byla schválena koncentrace spočívající v nabytí přímé 

výluční kontroly podnikatele AutoCont Holding a.s. 

nad podnikem podnikatele versity, a.s. 

 

AutoCont Holding a.s. tímto nabývá 70%-ní podíl na 

základním jmění společnosti versity, a.s., podíl Auto-

Cont Holding v oblasti prodeje hardwaru a softwaru 

třetích stran a poskytování souvisejících služeb, jakož 

i v oblasti poskytování ERP aplikací nepřesáhne 5 %. 

 

Výše zmíněné rozhodnutí nabylo právní moci 

31.1.2001. 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 1. – 28.2.2011 

dle zveřejnění 

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

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/7/EU ze dne 16. února 2011 
o postupu proti opožděným platbám 
v obchodních transakcích 
http://eur-

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

011:048:0001:0010:CS:PDF 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU 

ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným 

platbám v obchodních transakcích, která upravuje 

boj proti opožděným platbám v zájmu zabezpečení 

řádného fungování vnitřního trhu a posilnění konku-

renceschopnosti podniků. Tato směrnice se vztahuje 

na všechny platby uskutečněné jako úplata za ob-

chodní transakce.  Transpozice do vnitrostátního 

práva má proběhnout do 16. března 2013. 

 

 

2010/787/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 
10. prosince 2010 o státní podpoře 
k usnadnění uzavírání nekonkurence-
schopných uhelných dolů 

http://eur-

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

010:336:0024:0029:CS:PDF 

 

Od 01.01.2011 se uplatňuje Rozhodnutí Rady z 10. 

prosince 2010 o státní pomoci k usnadnění uzavírání 

nekonkurenceschopných uhelných dolů, které nahra-

zuje nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. června 

2002 o státní pomoci pro uhelný průmysl, jehož 

účinnost  skončila 31. prosince 2010. Cílem tohoto 

rozhodnutí je v souladu s politikou EU zaměřené na 

podporu obnovitelných zdrojů energie stanovit přís-

nější podmínky, za kterých bude moci být i nadále 

poskytována státní pomoc nekonkurenceschopným 

uhelných dolů bez toho, aby tato (státní pomoc) ne-

narušovala hospodářskou soutěž. 

 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o 
ochraně spotřebitele ve vztahu k někte-
rým aspektům smluv o dočasném užívání 
ubytovacího zařízení (timeshare), o dlou-
hodobých rekreačních produktech, o dal-
ším prodeji a o výměně 
http://eur-

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

009:033:0010:0030:CS:PDF 

 

Dne 23.02.2011 uplynula transpoziční lhůta směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES z 14. 

ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k někte-

rým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovací-

ho zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních 

produktech, o dalším prodeji a o výměně. Cílem této 

směrnice je harmonizace určitých aspektů souvisejí-

cích s uváděním na trh, prodejem a opětovným pro-

dejem dočasného užívání ubytovacího zařízení 

a dlouhodobých rekreačních produktech, jako je vý-

měna práv vyplývajících ze smluv o dočasném užíva-

ní ubytovacích zařízení. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu  

zkontrolováno do 28.2.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

List&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml12
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2;ml120; 

 

Zrušení části zásad územního rozvoje 
Hlavního města Prahy týkající se letiště 
Praha – Ruzyně 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010

/0006_6Ao__100_20110210034835_prevedeno.pdf 

Rozhodnutí nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ao 

6/2010 - 103, ze dne 2. února 2011 

 
Ke zrušení došlo především kvůli nezákonnosti po-

stupu při vydávání zásad územního rozvoje. Nedošlo 

ke splnění povinnosti vyplývající z ochrany evropsky 

významných chráněných přírodních stanovišť (Kaňon 

Vltavy u Sedlce) a též nebyl dostatečně vyhodnocen 

vliv letiště na životní prostředí a zdraví lidí. Stejně tak 

nedošlo ani k posouzení kumulativních a synergic-

kých vlivů letiště Ruzyně a silničního okruhu kolem 

Prahy (SOKP). Tyto důvody již v minulosti vedly ke 

zrušení jiných částí zásad územního rozvoje Hlavního 

města Prahy. 

 

Část zásad územního rozvoje, která byla napadena, 

byla problematická též pro svou nekonkrétnost a pří-

lišnou obecností, neboť neumožňovala jasně stanovit 

zasažená území, zvažovat varianty a alternativy, vy-

hodnocovat jejich vliv na životní prostředí a posuzo-

vat proporcionalitu zásahů do práv dotčených subjek-

tů. 

 

Nedošlo ani k naplnění úkolu z Politiky územního roz-

voje, stanovené pro celý stát vládou. (řešení dopadů 

rozvoje letiště Praha – Ruzyně na územní rozvoj do-

tčených obcí, zejména hlukovou zátěž v navazující 

územně plánovací dokumentaci). 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu 

zkontrolováno do 28.2.2011 

http://www.nsoud.cz/ 

 

Ochrana názvu právnické osoby 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatur

a_prevedena2.nsf/WebSearch/5739709AF4D951B3

C12578290032B6F9?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 

2667/2008, ze dne 13.1 2011 

 

Nejvyšší soud zamítl dovolání společnosti DPÚK a.s. 

(Dopravní podnik Ústeckého kraje), kterým byl napa-

den rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 

dubna 2007, č. j. 41 Cm 148/2006-142, podle které-

ho měla žalovaná (DPÚK a.s.) povinnost do dvou 

měsíců od právní moci rozsudku rozhodnout o takové 

změně své obchodní firmy, že z ní bude odstraněno 

slovní spojení „Ústecký kraj“ v kterémkoli gramatic-

kém pádu nebo slovosledu a v téže lhůtě podat ná-

vrh této změny do obchodního rejstříku u příslušného 

soudu. 

 

Mezi účastníky nebylo sporné, že žalobce není ani 

zakladatelem, vlastníkem ani spoluvlastníkem žalo-

vané společnosti a že žalovaná v té době neměla se 

žalobcem uzavřenu ani smlouvu o závazku veřejné 

služby na veřejné linkové dopravě k zajištění doprav-

ní obslužnosti území Ústeckého kraje ve smyslu 

ustanovení § 19 zákona č. 111/1994 Sb., silničního 

zákona. 

 

Jednání, při němž si jiná osoba zvolí název s názvem 

právnické osoby zaměnitelným, je neoprávněným 

užitím názvu právnické osoby (19b odst. 2 obč. zák.). 

V této souvislosti byla odmítnuta i argumentace žalo-

vané, podle které  slovní spojení „Ústecký kraj“ v její 

firmě je pouze geografickým označením území, v 

němž realizuje svou hospodářskou činnost. Naopak, 

užití názvu „kraje“ pro podnikatelské účely je neo-

právněným zásahem do oprávněných zájmů „kraje“, 

neboť takové označení „kraje“ navozuje pro třetí 

osoby jistou souvislost s právnickou osobou „Ústecký 

kraj“. 

 

 

Udělení individuální plné moci členu před-
stavenstva akciové společnosti 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_pre

vede-

na2.nsf/WebSearch/C0A6C49FA217EB68C1257826002E

A7D4?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 

4133/2009, ze dne 25. 1. 2011 

 

Nejvyšší soud v uvedeném rozhodnutí potvrdil pří-

pustnost  udělení individuální plné moci členem před-

stavenstva, oprávněného stanovami k písemným 

právním úkonům za představenstvo jménem společ-

nosti, ke konkrétnímu písemnému právnímu úkonu 
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jinému členu představenstva z důvodu dočasné pře-

kážky na své straně (např. nemoc), která mu brání 

ve výkonu jednatelského oprávnění. V takovém pří-

padě však takto zmocněný člen představenstva ne-

jedná navenek jako zástupce. Zde se stále jedná o 

přímé jednatelství, tzn. o jednání za představenstvo 

jménem společnosti. 

 

Tímto však není dotčena skutečnost, že pokud ze 

stanov akciové společnosti vyplývá oprávnění činit 

písemné právní úkony za představenstvo jménem 

společnosti pouze pro jednoho člena představenstva 

(předsedu představenstva), je pak i v takovém pří-

padě nepřípustné, aby jednatelské oprávnění, které 

bylo stanovami svěřeno pouze jednomu členu před-

stavenstva, mohlo být rozšiřováno prostřednictvím 

generální plné moci i na dalšího člena či další členy) 

představenstva (srov. Rc 17/2008). 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 28.2.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

 

Ústavní soud zrušil rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu o povinném očkování 
Ústavou požadovaná ochrana individuální autonomie, 
předpokládaná čl. 16 Listiny, vyžaduje, aby povinné 
očkování nebylo proti povinným subjektům ve výji-
mečných případech vynucováno s ohledem na vyso-
kou míru proočkovanosti populace nemůže výjimečné 
nevynucení očkování, s ohledem na mimořádná spe-
cifika případu, ohrozit ústavně chráněné zájmy na 
ochraně veřejného zdraví.  
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=4822 

 

Dne 08.02.2011 Ústavní soud vyhověl stížnosti 

stěžovatele proti rozhodnutím Nejvyššího správního 

soudu, kterým bylo zasaženo do jeho ústavního 

práva svobodně projevovat své náboženství nebo 

víru zaručeného Listinou základních práv a svobod. 

Ústavní soud zdůraznil potřebu individuálního 

přístupu orgánu veřejné moci, který rozhoduje o 

vynucení nebo sankcionování odmítnutí zákonné 

povinnosti podrobit se očkování. Podle rozhodnutí 

Ústavního soudu je nutné vzít v potaz individuální 

důvody toho, kdo se odmítl podrobit očkování. 

V případě, že existují okolnosti, které zásadním 

způsobem zasahují do autonomie dané osoby, nesmí 

orgán veřejné moci zmíněnou povinnost podrobit se 

očkování sankcionovat či jinak vynucovat. Současný 

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, umožňuje vzít 

tyto ústavně relevantní úvahy v úvahu při 

rozhodování o individuálním přestupku. 

 

 

Rozhodování o nákladech řízení má před-
cházet komplexní zhodnocení rozhodnutí 
v meritu věci 
Z ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu lze 
jednoznačně vyvodit,že rozhodování o nákladech 
soudního řízení je integrální součástí soudního řízení 
jako celku. Pokud tedy obecný soud rozhodne o ná-
hradě nákladů řízení v rozporu s průběhem řízení a s 
výrokem ve věci, je nutno to označit za postup, který 
porušuje principy práva na spravedlivý  proces z hle-
diska čl. 36 odst. 1 Listiny. 
http://www.concourt.cz/soubor/4771 

 

Dne 21.01.2011 svým rozhodnutím Ústavní soud ČR 

zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze ve výroku 

II. a III., kterým bylo porušena základní práva stěžo-

vatele na spravedlivý proces v souvislosti s právem 

na náhradu nákladů soudního řízení. Vůči stěžovate-

lovi bylo vedeno exekuční řízení, které bylo zastave-

no, přičemž odvolací soud shledal procesní zavinění 

zastavení exekuce na straně oprávněného. V rozporu 

s tímto konstatováním nepřiznal soud stěžovatelovi 

právo na náhradu nákladů bez řádného 

a přesvědčivého odůvodnění. ÚS s odkazem na svou 

judikaturu rozvedl, že i rozhodování o nákladech 

soudního řízení je integrální součástí soudního řízení 

jako celku. Hlavní zásada, akcentovaná v rozhodová-

ní o nákladech řízení, je zásada úspěchu ve věci. 

Avšak soud upozorňuje, že poměřovat úspěch a neú-

spěch ve věci nelze jen tím, jak bylo o konkrétním 

návrhu rozhodnuto. Potřebné je posuzovat také její 

širší souvislosti. ÚS zdůraznil, že ani rozhodování o 

nákladech řízení nesmí být jen mechanickým posuzo-

váním výsledků sporu bez komplexního zhodnocení 

rozhodnutí v meritu věci. Požadavek přesvědčivého a 

transparentního odůvodnění soudního rozhodnutí je 

podle ÚS významnou pojistkou proti libovůli při vý-

konu veřejné moci a vztahuje se i k odůvodnění vý-

roku o nákladech řízení. 
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Judikatura SR:  
zkontrolováno ode dne zveřejnění do 28.2.2011 

 

Ústavní soud SR: Zákaz zisku soukromých 

zdravotních pojišťoven je protiústavní 
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/

TS_20110126_2.pdf 

 
Ustanovením povinnosti použít kladný hospodářská 
výsledek (zisk) jen na úhradu zdravotní péče, t.j. od-
nětím práva zdravotním pojišťovnám rozhodovat au-
tonomně o použití zisku, došlo k nepřípustnému zá-
sahu do vlastnického práva a práva na podnikání 
soukromých  zdravotních pojišťoven, jakož i porušení 
principů právního státu a též porušení vícerých usta-
novení Smlouvy o fungovaní EÚ. 
 
Dne 26.01.2011 vyhověl Ústavní soud SR návrhu 

skupiny 49 poslanců Národní rady Slovenské republi-

ky na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 15 odst. 

6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotních pojišťov-

nách, dohledu nad zdravotní péčí a o změně a dopl-

nění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

kterým bylo vládou Roberta Fica zakázáno zdravot-

ním pojišťovnám využívat svůj zisk na jiné účely jako 

úhradu zdravotní péče. Ústavní soud deklaroval, že 

prostřednictvím napadnutého ustanovení došlo ku 

zásadnímu omezení majetkových práv soukromých 

zdravotních pojišťoven spolu s ústavně neakceptova-

telným zásahem do základního práva soukromých 

zdravotních pojišťoven podnikat podle čl. 35 odst. 1 

Ústavy jako i k podstatné modifikaci obsahu jejich 

licence na vykonávání veřejného zdravotního pojiště-

ní. 

 

Pozn.: Slovensko v souvislosti  se zákazem zisku 

zdravotních pojišťoven čelí třem mezinárodním arbit-

rážím. Rozhodli se pro ně akcionáři pojišťoven Apol-

lo, Dôvera a Union. 

 

 

Ústavní soud SR: Zákon o vyvlastňovaní 
pozemků pod dálnicemi je protiústavní. 
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/

TS_20110126_1.pdf 

 

Pokud zákonodárce všeobecně určí, že pozemky ke 
konkrétním dálnicím budou fakticky vyvlastněné už 

před proběhnutím vyvlastňovacího řízení a tím vlast-
ně determinuje výsledek takovýchto vyvlastňovacích 
řízení, vylučuje tím právní ochranu vlastníků pozem-
ků. 
 

Dne 26.01.2011 vyhověl Ústavní soud SR návrhu 

skupiny 36 poslanců Národní rady Slovenské republi-

ky na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 2 odst. 

1 písm. a) slov „anebo pokud byl proveden úkon 

na jeho získání“, § 2 odst. 2 písm. a) slov „jinak do-

klady“ a § 2 odst. 2 písm. a) prvního a druhého bodu 

zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorázových mimořád-

ných opatření v přípravě některých staveb dálnic a 

cest pro motorová vozidla a o doplnění zákona Ná-

rodní rady Slovenské republiky č. 162/1995 Z. z. o 

katastru nemovitostí (katastrální zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. V daném případe se jedná o 

ustanovení, které v režimu stavebního řízení dočasně 

quasi-legalizuje stavbu, která by byla jinak považo-

vaná za neoprávněnou tím, že umožňuje výstavbu 

fakticky neodstranitelné stavby na cizím pozemku 

bez jakéhokoli hmotněprávního titulu stavebníka k 

pozemku, a bez souhlasu vlastníka pozemku. Sice 

daným ustanovením nedošlo k odstranění podmínky 

hmotněprávního titulu nabytí vlastnictví k pozemku, 

ale jeho prokázání odložil zákon až k okamžiku ko-

laudace, případně i na později. Ústavní soud mimo 

jiné konstatoval i to, že důsledkem tohoto zákona je 

narušení dělby moci, které v konečném důsledku vy-

lučuje právní ochranu vlastníků půdy. 

  

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.1.2011 do 28.2.2011 

http://eur-

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

 

 

Rozsudek Soudního dvora EU o žádosti o 
rozhodnutí o předběžné otázce ve věci zá-
ruky za úhradu nesplacených pohledávek 
zaměstnanců – Lotta Andersson proti 
Staten genom Kronofogdemyndigheten 
i Jönköping, Tillsynsmyndigheten 
http://eur-

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

:62010J0030:CS:HTML 

 

Dne 10. února 2011 rozhodl Soudní dvůr Evropské 

Unie ve věci předběžné otázky položené švédským 
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Linköpings tingsrätt ohledně souladu vnitrostátní 

ustanovení vylučujícího zaměstnancovo přednostní 

právo na uspokojení pohledávky vyplývající 

z pracovních smluv nebo pracovních poměrů vůči 

zaměstnavatelům, kteří se nacházejí v platební 

neschopnosti z důvodu, že byl sám (tento 

zaměstnanec) nebo společně se svými blízkými 

příbuznými vlastníkem podstatné části podniku a měl 

značný vliv na jeho činnosti v období šesti měsíců 

předcházejících podání návrhu na prohlášení 

konkurzu, slučitelné se směrnicí 80/987. V dané věci 

se jednalo o paní Andersson, která dostala v roce 

2006 do daru 50% akcií výše zmíněné společnosti 

a mělo také podpisové právo. Koncem roku 2008 byl 

na společnost vyhlášen konkurz, kterému 

předcházelo odnětí podpisového práva paní 

Andersson. Insolvenční správce odmítl přiznat L. 

Andersson nárok na záruku za její mzdové 

pohledávky podle zákona, kterým se upravuje záruka 

za úhradu mezd z důvodu, že vlastnila podstatnou 

část předmětné společnosti a měla značný vliv na její 

činnosti v období šesti měsíců předcházejících podání 

návrhu na prohlášení konkurzu. Podle SD je takové 

vnitrostátní ustanovení v souladu s příslušným 

ustanovením dotčené směrnice. 

 

 

Rozsudek Soudního dvora EU o žádosti o 
rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 
možnosti solidárního spoludlužníka dovo-
lávat se prominutí cla jinému spoludluž-
níkovi právní ochrany- Berel a další 
http://eur-

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

:62010J0078:CS:HTML 

 
Dne 17. února 2011 rozhodl Soudní dvůr Evropské 

Unie ve věci předběžné otázky položené 

francouzským odvolacím soudem v Rouenu ohledně 

výkladu článků 213, 233 a 239 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 ze dne 19. prosince 

1996, kterým se vydává celního kodex.  Společnost 

Mondia France dováží lesnické výrobky. Společnost 

Asia P & P je zákazníkem společnosti Mondia France 

a zadala této společnosti (Mondia France) zakázku na 

plnění související s celním odbavením zboží, které 

uvádí na trh v EÚ, především papíru pocházejícího 

z Indonésie. Společnost Mondia France pověřila 

společnost Maprochim, jakožto celního zástupce, aby 

na její účet provedla celní odbavení uvedeného zboží. 

Celní úřad po kontrole ale konstatoval protiprávní 

jednání, spočívající v nedodržení formalit nahlášení 

dováženého zboží, za co byl všem třem společnostem 

vyměřen celní výměr. Společnost Mondia France 

požádala po předložení dokumentů o prominutí cla, 

čemu následně celní orgány částečně vyhověly. 

Společnosti Asia P & P a Maprochim se domáhaly 

zrušení celních výměrů s odkazem na článek 1208 

code civil z kterého vyplývá, že každý solidární 

spoludlužník musí být nutně považován za zástupce 

ostatních spoludlužníků, takže věc, která byla 

rozhodnuta ve vztahu k jednomu z nich, se vztahuje 

i na ostatní, a to i tehdy, pokud tito ostatní 

spoludlužníci nebyli účastníky řízení. SD v souvislosti 

s interpretací tohoto ustanovení rozhodl, že Články 

213, 233 a 239 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 musí 

být vykládány v tom smyslu, že v kontextu 

solidárního závazku vůči takovému celnímu dluhu ve 

smyslu tohoto článku 213, jako je celní dluh dotčený 

v původním řízení, brání použití zásady vnitrostátního 

práva a článek 213 celního kodexu směřuje právě 

k dosažení cíle spočívajícího ve skutečném vybrání 

celního dluhu, a tedy k zajištění ochrany vlastních 

zdrojů Unie. Mechanismus solidarity představuje 

dodatečný právní nástroj poskytnutý vnitrostátním 

orgánům za účelem zvýšení účinnosti jejich činnosti 

v oblasti vybírání celního dluhu. 

 

 

Právní časopisy  

 

Právní rádce 
1,2/2011 

Zohledněna vydání do 28.2.2011 

 
Nová právní úprava zaměstnávání cizinců 
Vydání: 2/2011, str. 16  

Autor: JUDr. Ladislav Jouza 

 

Autor se ve svém článku zaobírá změnami v oblasti 

zaměstnávání cizinců, které nastaly od 1. ledna 

2011, kdy byly zákonem č. 427/2010 Sb. novelizová-

ny zákony č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Z pohledu podmínek pro zaměstnávání je možno roz-

lišovat tři kategorie cizinců - jednak jde o cizince 

s trvalým pobytem na základě povolení k trvalému 
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pobytu na území České republiky, dále o občany 

členských států Evropské unie a jejich rodinné pří-

slušníky a konečně o občany třetích zemí. Každá 

z těchto kategorií má odlišný právní režim; největších 

změn doznala úprava výše uvedené třetí kategorie. 

 

 

Vybrané aspekty veřejnoprávních smluv 
Vydání: 2/2011, str. 16 

Autor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D. 

 

V úvodu článku je stručně připomenuta historie toho-

to institutu, který dlouho nebyl nijak hojně využíván, 

což se odrazilo i na faktu, že jeho právní úprava byla 

poněkud opomíjena. Autor vítá zaplnění mezery na 

úseku úpravy veřejnoprávních smluv, přičemž se za-

bývá některými aspekty tohoto institutu. 

Jde pak především o některé náležitosti veřejnopráv-

ní smlouvy (hlavně pak nejen zákaz rozporu 

s právními předpisy, ale i jejich obcházení) a pře-

zkoumání jejich souladu s právními předpisy. 

 

Právní rozhledy 
1,2,3/2011 

Zohledněna vydání do 28.2.2011 

 
Rozhodnutí o neplatnosti dražby jako 
podklad pro zápis práv do katastru nemo-
vitostí 
Vydání: 1/2011, str. 25 

Autor: David Vávra 

 

Autor ve svém článku reaguje na rozhodnutí Nejvyš-

šího soudu ČR ze dne 13.8.2008, sp. zn. 22 Cdo 

5207/2007, kde zmíněný soud vyslovil, že „Rozhod-

nutí soudu, jímž se určuje neplatnost dražby, není ve 

smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. rozhodnu-

tím, které by mohlo sloužit jako podklad pro zápis 

vlastnického práva v katastru nemovitostí.“ 

Dále je v článku uvedena i část zmíněného rozhodnu-

tí; autor o obsahu rozhodnutí polemizuje, když tvrdí, 

že existují důvody, díky kterým lze prohlásit o roz-

hodnutí o neplatnosti dražby, že nepředstavuje pod-

klad pro zápis do katastru nemovitostí, ale stejně tak 

lze tento závěr i přinejmenším zpochybnit. 

 

 

Neúspěšná reorganizace a její dopad na 
pohledávky věřitelů 
Vydání: 2/2011, str. 60 

Autor: Mgr. Eva Bílková, Mgr. Pavel Strnad, Ph.D., 

Praha  

 

Právní úpravu řešení úpadku představuje v současné 

době zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon). Tímto zákonem byl 

nahrazen starší právní předpis, zákon č. 328/1991 

Sb., o konkursu a vyrovnání. 

Nová úprava přinesla pro podnikatelské subjekty 

možnost tzv. reorganizace, která je označována jako 

nelikvidační forma řešení úpadku. V jejím průběhu 

má docházet k postupnému uspokojování pohledá-

vek věřitelů za současného zachování provozu dluž-

níkova podniku. 

Autoři článku vyslovují otázku „Jaký bude dle platné 

právní úpravy osud pohledávek věřitelů a závazků 

dlužníka v případě, kdy zahájený reorganizační pro-

ces neproběhne úspěšně?“ Tato problematika je zde 

dále rozebrána. 

 

 

Nedodržení sjednané formy obchodní 
smlouvy 
Vydání: 2/2011, str. 60 

Autor: neuveden 
 
V rubrice Judikatura je tentokrát mimo jiné uveřej-

něno usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 30.3.2010, sp. zn. 32 Cdo 4167/2008. Soud zde 

judikoval, že „Je-li ujednáno v kupní smlouvě, která 

se řídí obchodním zákoníkem, že k jejím změnám a 

doplňkům může dojít pouze v písemné formě, může 

být měněna nebo zrušena pouze písemně; případná 

konkludentní dohoda o změně či zrušení by neměla 

formu sjednanou účastníky. Při nedodržení formy té-

to smlouvy se neuplatní § 267 ObchZ vymezující tzv. 

relativní neplatnost ve sféře obchodněprávních vzta-

hů; je proto třeba použít obecná pravidla o relativní 

neplatnosti právních úkonů (§ 40a ObčZ). 

 

 

Bulletin advokacie 
1-2/2011 

Zohledněna vydání do 28.2.2011 
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K úpravě dobré víry v návrhu nového ob-
čanského zákoníku 
Vydání: 1-2/2011, str. 35 

JUDr. Petr Tégl, Ph.D. 

 

Autor na začátku svého článku uvádí několik pozná-

mek k příspěvku Mgr. Jana Balarina „Poznámky k 

(absenci) principu dobré víry v návrhu občanského 

zákoníku“ (který je obsažen ve stejném vydání Bulle-

tinu advokacie). 

Dále uvádí též historické pojetí institutu dobré víry a 

přes komparaci s právními řády jiných zemí se dostá-

vá k aktuálním problémům, které jsou s dobrou vírou 

spojené. Jde především o otázku terminologickou, 

kdy je obtížné dobrou víru přesně definovat. S tímto 

souvisí otázka, zda je vůbec užitečné, aby legální de-

finice subjektivní dobré víry existovala. Autor se též 

zabývá presumpcí dobré víry. 

Závěrem vyslovuje svoji domněnku, podle které není 

zcela nutné, aby návrh nového občanského zákoníku 

obsahoval institut, který by byl explicitně označen 

jako dobrá víra. Bylo by však přinejmenším vhodné, 

aby zákon výslovně stanovoval povinnost jednat 

v právním styku poctivě (čestně). 

 

 

Autoři: JJR, MFO, PMO 
 


