
  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.3.2011 ke dni 31.3.2011. 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. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony. 
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8EMH

MAUJ 

 

Věc: Rozsáhlá novela zákoníku práce (ZP), kterou má 

být dosaženo jeho úpravy v souladu s nálezem Ústav-

ního soudu (ÚS) a programovým prohlášením vlády. 

 

Návrh představuje vskutku rozsáhlou novelu, která 

mění stávající znění ZP v několik podstatných ohle-

dech:  

 

a)Odstranění obsolentních ustanovení 

Poté, co ÚS zrušil § 4 ZP a tím i zásadu delegace ve 

vztahu ZP a Občanského zákoníku (OZ), zůstala 

v platném znění ZP řada ustanovení, která stále odka-

zovala na OZ a neměla již žádný praktický význam. 

Navrhovanou novelou mají být tyto četné ustanovení 

zrušeny. 

 

b)Základní zásady pracovněprávních vztahů 

 

Novela má za cíl mimo jiné upravit základní zásady 

pracovněprávních vztahů. Ty jsou doposud upraveny 

spíše jako povinnosti uložené zaměstnavateli, nikoli 

jako obecně použitelné aplikační pravidla, ze kterých 

vychází další úprava ZP. Novelou mají být stanoveny 

zcela nové zásady pracovněprávních vztahů, na kte-

rých je vybudováno pracovní právo jako součást práva 

soukromého. 

 

c)Délka zkušební doby 

 

Novelou má být odchylně od dosavadní úpravy stano-

vena možnost fakultativního sjednání delší, než zákon-

né 3 měsíční zkušební doby. Tato možnost fakultativ-

ního prodloužení až na 6 měsíců je navrhována pouze 

pro vedoucí zaměstnance. 

 

d)Rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení 

práce 

 

Na základě programového prohlášení vlády má nove-

lou dojít k navýšení maximálního rozsahu zaměstnání 

na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 

hodin při současném posílení kontroly, aby nedocháze-

lo ke zneužívání tohoto institutu.  

 

Novela obsahuje ještě řadu dalších podstatných změn, 

jejichž podrobné rozebrání přesahuje možnosti tohoto 

vydání Legal Update. Legislativní cestu novely budeme 

dále pečlivě sledovat a v příštích vydáních Legal Upda-

te Vám přineseme nové aktuální informace. 
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Právní předpisy vládou projed-
nané 

 
Novela zákona o Rejstříku trestů 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=281 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

269/1994 Sb., o Rejstříku trestů je projevem žádoucí 

legislativní úpravy právního řádu ve smyslu implemen-

tace rozhodnutí Rady 2009/315/SVV a 2008/675/SVV. 

To se promítne zejména v nové úpravě způsobu na-

kládání s informacemi o odsouzeních občana členského 

státu Evropské unie, o kterých informoval ústřední or-

gán odsuzujícího členského státu Evropské unie 

ústřední orgán členského státu Evropské unie, kterého 

je odsouzený státním občanem – nově je členský stát 

Evropské unie, kterému byly tyto informace předány, 

povinen tyto informace uchovávat pro účely dalšího 

předávání. Dále je novelou zakotvena povinnost bez 

dalšího zohledňovat odsouzení občana v členských stá-

tech Evropské unie. Při novém trestním řízení, se pro 

účely trestního řízení má na pravomocná odsouzení 

soudy jednotlivých členských států Evropské unie 

v trestním řízení hledět jako na odsouzení vnitrostát-

ními soudy, a to za splnění podmínky oboustranné 

trestnosti.  

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 24-300 

od 1.3.2011 do 31.3.2011 

 
Novela zákona o informačních systémech 
veřejné správy a o elektronických úkonech 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=259 

 

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh zákona, 

kterým má být rozšířen výčet kontaktních míst veřejné 

správy. Doposud byl výčet kontaktních míst veřejné 

správy pevně stanoven zákonem na následující subjek-

ty: notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, 

držitel poštovní licence (pošty) a Hospodářská komora 

ČR. Novelou zákona se tento zákonem stanovený výčet 

rozšiřuje o fakultativní soukromoprávní subjekty, které 

se kontaktním místem veřejné správy mohou stát na 

základě žádosti a následné autorizace Ministerstva vni-

tra. Těmito fakultativními subjekty se přijetím novely 

stávají banky. 

 

 

Novela zákona o zrušení zákona o veřej-
ných neziskových ústavních zdravotnických 
zařízeních 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=262 

 

Předmětnou novelou dochází ke zrušení zákona o ve-

řejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení. 

Tímto byly upraveny podmínky pro vznik a činnost sítě 

zdravotnických zařízení, v rámci kterých měla být zajiš-

těna dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění, přičemž provozování zdravotnic-

kých zařízení zařazených do této sítě nemělo být pod-

nikáním. S účinností od roku 2006 byly Ústavním sou-

dem zrušený některé podstatné části tohoto zákona. 

V důsledku tohoto zrušení Ústavním soudem nedošlo 

k zákonem předpokládanému vzniku veřejných zdra-

votnických zařízení, která měly tvořit základ sítě veřej-

ných zdravotnických zařízení a do současné doby ne-

vzniklo ani žádné jiné veřejné zdravotnické zařízení. 

Stávající právní úpravu veřejných zdravotních zařízení 

tak lze ve světle výše uvedeného hodnotit jako nekon-

cepční, vnitřně rozpornou a nefunkční a jako takovou 

je navrhováno ji zrušit.  

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.3.2011 do 31.3.2011, do 6. schůze 

 
Ve sledovaném období tohoto vydání Legal Update ne-

došlo k žádnému významnému zákonnému návrhu ze 

strany Senátu ČR. Zákonodárnou iniciativu této institu-

ce budeme nadále sledovat a případné novinky Vám 

přineseme v příštím vydání Legal Update.  

 

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 31.3.2011 
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Přehled připravovaných práv-
ních předpisů 

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

300/0 Novela z. o silničním 
provozu 
 

      

285/0 Novela z. o trestní od-
povědnosti práv. osob 
a řízení proti nim. 

      

281/0 Novela z. o Rejstříku 
trestů 
 

14.3.      

276/0 Novela z. o kolektiv-
ním investování 

4.3.      

269/0 Novela z. o soudních 
poplatcích 
 

28.2.      

262/0 N.z. o zrušení zákona 
o veřej. nezis. ústav. 
zdrav. zaříz. 

 

15.2.      

259/0 Novela z. o inf. systé-
mech veř. správy a o 
elektron. úkonech 
 

11.2.      

256/0 Novela z. – zákoník 
práce 

14.2. 15.3.     

253/0 Novela z. o komodit-
ních burzách 

9.2. 22.3.     

233/0 Novela insolvenčního 
zákona 

19.1 1.2. 8.2. 11.2. 3.3. 10.3. 

232/0 Novela z. – energetic-
ký zákon 

20.1. 8.2.     
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228/0 Novela z o opatřeních 
týkajících se dovozu a 
vývozu zboží  

19. 1 2.2.     

224/0 Novela z. o finančím 
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. - - 3.3. 22.3. 

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

3.9. 8.2.     

205/0 Novela zákona o rodi-
ně 

20.12. 16.3.     

195/0 Novela devizového zá-
kona 

6.12. 2.2.     

188/0 Novela z. - občanský 
zákoník 

26.11. 8.12. 4.2. 11.2. 16.3.  

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. 16.3. 23.3   

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. ZAM     

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

22.7. 24.9. 14.12. 4.2. VR  
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24/0 Novela z. o urychlení 
výstavby dopravní in-
frastrkutury 
 

22.7. 24.9. 22.3.    

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

 
 

 

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č. 13-31; od 1.3.2011 do 31.3.2011 

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

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

 
Novela zákona o dani z přidané hodnoty 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=129 

 

Přijatá novela zákona o dani z přidané hodnoty je 

průmětem příslušných směrnic EU do vnitrostátní 

právní úpravy. Částečně technická novela se dotýká 

úpravy daňových úniků spojených s dovozem zboží a 

otázek společného systému daně z přidané hodnoty 

pro země EU. Dále jsou do právního řádu ČR zavá-

děna dosud neimplementovaná ustanovení umožňu-

jící zejména použití režimu přenesení daňové povin-

nosti na příjemce plnění (tzv.“tuzemský reverse-

charge”), kromě již používaného režimu pro dodání 

zlata, nově i při obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, na poskytnutí stavebních a mon-

tážních prací, pro dodání benzinu a nafty a pro do-

dání šrotu, odpadu, včetně jeho zpracování. Novela 

byla vyhlášena dne 8.3.2011 a v účinnost vstupuje 

dnem 1.4.2011. 

 

 
Novela insolvenčního zákona 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=233 

 
Novela reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 

14/10, kterým ÚS zrušil s účinností od 31. března 

2011 v ustanovení § 192 odst. 1 insolvenční zákona 

úpravu, která vycházela ze zásady, že právo popírat 

pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek mají 

jen dlužník a insolvenční správce, nikoliv jednotliví 

věřitelé. Neústavním shledal odepření této možnosti 

jednotlivým věřitelům, což bylo novelou napraveno. 

V reakci na další z nálezů ÚS došlo ke změně v usta-

novení § 394 odst. 2 insolvenčního zákona, kterým 

byla před novelou vyloučena přípustnost odvolání 

proti usnesení, jímž insolvenční soud vzal na vědomí 

zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení s ohledem na 

ustanovení § 399 odst. 2 insolvenčního zákona, které 

bylo v tom důsledky také upraveno. Novela byla vy-

hlášena dne 21.3.2011 a v účinnost vstoupila dne 

31.3.2011. 

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 3. 2011 

 
Skupina Agrofert může převzít Agro Jevi-
šovice 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/skupina-

agrofert-muze-prevzit-agro-jevisovice/ 

Uveřejněno dne 11. února 2011 

 
ÚOHS povolil soutěžiteli NAVOS, a. s., ze skupiny 

AGROFERT převzít společnost CITONICE AGRO, a. s. 

Společnost NAVOS náleží do skupiny AGROFERT 

HOLDING, která podniká v řadě oblastí zemědělství, 

potravinářského a chemického průmyslu. Soutěžitel 

CITONICE AGRO je mateřskou společností několika 

firem, zejména pak AGRO Jevišovice, a. s., podnikají-

cí zejména v oblasti zemědělské prvovýroby. ÚOHS 

došel k závěru, že na všech posuzovaných relevant-

ních trzích bude nárůst tržního podílu skupiny Agro-

fert v důsledku spojení minimální a i nadále bude 

na dotčených trzích zachována konkurence v podobě 

dalších zemědělských prvovýrobců. 
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Tesco může převzít řetězce Žabka a Koru-
na 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/tesco-

muze-prevzit-retezce-zabka-a-koruna/ 

Uveřejněno dne 2. března 2011 

 

ÚOHS povolil spojení soutěžitelů Tesco Holdings B.V. 

na straně jedné a PR market, s.r.o. a Žabka, a.s. 

na straně druhé. Posuzovanou transakcí získají kont-

rolu nad společnostmi Žabka a PR market společnosti 

Cheshunt Stores ČR s.r.o. a Tesco Stores ČR a.s. ná-

ležející do skupiny Tesco Holdings. Tesco Holdings 

celosvětově působí zejména v oblasti maloobchodní-

ho prodeje potravinářského i nepotravinářského zbo-

ží denní potřeby konečným spotřebitelům, v téže ob-

lasti jsou její dceřiné společnosti činné i na území 

České republiky. Soutěžitelé Žabka a PR market jsou 

aktivní v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní 

potřeby (potravinářského i nepotravinářského), a to 

prostřednictvím sítí malých obchodů značky „Žabka“, 

resp. „Koruna“. ÚOHS dospěl po přezkoumání 

k závěru, že posuzovaná fúze nebude mít 

za následek podstatné narušení hospodářské soutěže 

a tuto povolil. 

 

 
ÚOHS se vyjádřil k aktuální kauze prová-
zející zvyšování DPH u tiskovin  
http://www.compet.cz/hospodarska-

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

postihuje-koordinovany-postup-v-soutezni-cinnosti/ 

Uveřejněno dne 10.března 2011 

 

ÚOHS získal ze sdělovacích prostředků informaci 

o tom, že se v době této aktuality měla uskutečnit 

schůzka šéfredaktorů deníků a týdeníků ve věci spo-

lečného prohlášení proti možnému zvýšení daně 

z přidané hodnoty u tiskovin. V této souvislosti obdr-

žel ÚOHS rovněž dotazy novinářů, zda je takové jed-

nání důvodem pro zahájení šetření ze strany Úřadu. 

ÚOHS zdůraznil, že nedisponuje žádnými přímými 

informacemi od účastníků podobného setkání, ani 

od případně zastoupených soutěžitelů, konkrétních 

vydavatelů novin a časopisů. Obecně uvedl, 

že společná reakce jakýchkoliv subjektů (občanů, 

právnických osob apod.) na případné zvýšení daňo-

vých povinností ze strany státu je v demokratické 

společnosti povolena a antimonopolní úřad nemá ani 

nemůže mít pravomoc takové jednání jakkoli posuzo-

vat. Pravomoc ÚOHS je založena v okamžiku, kdy by 

se vzájemní konkurenti dohodli nikoliv na společném 

vyjádření názoru, ale na společném postupu ve své 

soutěžní činnosti. 

 

 
ÚOHS potvrdil zahájení správního řízení 
s Telefónicou O2 
http://www.compet.cz/hospodarska-

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

potvrzuje-zahajeni-spravniho-rizeni-s-telefonicou-

o2/ 

Uveřejněno dne 30. března 2011 

 
ÚOHS potvrdil, že společnosti Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. zaslal oznámení o zahájení správního 

řízení kvůli možnému porušení českého i evropského 

soutěžního práva. "Konkrétně se jedná o možné zne-

užití dominantního postavení na trhu přístupu 

ke službám sítě Internet prostřednictvím širokopás-

mových technologií ADSL," uvedl k případu předseda 

ÚOHS Petr Rafaj. 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7730 

Uveřejněno dne 9.3.2011 

 

ČTU dne 9.3.2011 vydal Měsíční monitorovací zprávu 

za měsíc únor 2011. Tématem měsíce je vyhodnoce-

ní stížností účastníků a uživatelů služeb elektronic-

kých komunikací za IV. čtvrtletí 2010. ČTÚ informuje, 

že nejvíce stížností bylo v uvedeném období opět za-

znamenáno na vyúčtování ceny za poskytnuté služ-

by. V pořadí druhý největší objem stížností byl za-

znamenán v oblasti uzavírání smluv o poskytování 

služeb. ČTU ve zprávě upozorňuje na některé prakti-

ky při uzavírání spotřebitelských smluv v oblasti elek-

tronických komunikací a o možnostech účastníků 

ve vybraných případech od smlouvy odstoupit. Zprá-

va dále upozorňuje, že dne 25. února vydal ČTÚ 

v částce 2/2011 Telekomunikačního věstníku opatře-

ní obecné povahy č. OOP/10/11.2010–14, kterým 

v návaznosti na novelu vyhlášky o číslovacích plá-

nech provedl některé úpravy v technických a organi-

začních podmínkách pro realizaci přenositelných tele-
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fonních čísel a zásadách pro účtování mezi podnika-

teli v souvislosti s přenositelností čísel. 

  

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

ad/predlozene 

zkontrolováno do 31.3.2011 

 
Vládní návrh zákona o kolektivním inves-
tovaní 
 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=3605 

tisk č. 276 

datum doručení: 3. 3. 2011  

 
Cílem navrhovaného zákona je zejména provést 

úpravu domácích právních předpisů dle směrnice Ev-

ropského parlamentu a Rady 2009/65/ES. Změny 

obsažené ve směrnici, které se promítnou do vnit-

rostátní úpravy, jsou především následující. V rámci 

podílových fondů bude nadále možné vytvářet pod-

fondy, dojde k zavedení podrobnější úpravy organi-

začních požadavků na spravující společnost, konsoli-

daci podnikání v oblasti podnikání tzv. standardních 

podílových fondů kolektivního investování a také mi-

mo jiné dojde k zavedení institutu uveřejňování klí-

čových informací pro investory, jehož podstatou je 

odstranit nedostatky dosavadního zjednodušeného 

prodejního prospektu a jehož hlavním cílem je infor-

movat investory o rizikách, nákladech a očekávaných 

výsledcích při investování do standardních podílových 

fondů. 

 

 

Vládní návrh zákona o uznávání a výkonu 
rozhodnutí o peněžních sankcích 
v Evropské unii a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů 
 

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

n&MasterID=3613 

tisk č. 278 

datum doručení: 4 .3. 2011  

 

Návrh zákona je transpozicí Rámcového rozhodnutí 

2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájemného 

uznávání peněžních sankcí, ve znění pozdějších roz-

hodnutí. Přijetím návrhu má dojít k právnímu zakot-

vení zásady vzájemného uznávání rozsudků a jiných 

soudních rozhodnutí v rámci členských zemí EU. Tato 

zásada se uplatňuje na rozhodnutí, kterými byla ulo-

žena peněžitá sankce soudem v trestním řízení nebo 

správním orgánem členského státu s cílem zabezpe-

čit řádný výkon těchto sankcí, pakliže osoba, které 

byla peněžitá sankce uložena má bydliště, sídlo, pří-

jem nebo majetek v jiném členském státě než je 

stát, ve kterém byla uložena. Smyslem nové úpravy 

je založení možnosti uznat a vykonat rozhodnutí o 

peněžitých sankcí vůči fyzické a právnické osobě v 

členském státě odlišném od státu, ve kterém bylo 

rozhodnutí vydáno. 

 

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

ad/posledneSchvalene 

zkontrolováno do 31.3.2011 

 
Návrh poslanců Národní rady Slovenské 
republiky Štefana KUŽMU a Zoltána HOR-
VÁTHA na vydání zákona, kterým se mění 
a doplňuje zákon č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zaměstnanosti a o změně a doplnění 
některých zákonů v pozdějším znění 
 

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

n&MasterID=3540 

tisk č. 209 

datum schválení: 11. 1. 2011  

 

Důvodem přijatého návrhu, kterým se mění a dopl-

ňuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zaměstnanosti 

je skutečnost, že Slovensko má poměrně velké pro-

blémy se zaměstnáváním dlouhodobě nezaměstna-

ných, často bez jakéhokoli vzdělání nebo kvalifikace. 

A má nejvyšší míru nezaměstnanosti lidí se základ-

ním vzděláním v celé EU. Cílem této novely je pak 

podpora, získávání a udržování pracovních návyků 

cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Přijetím 

novely by např. správa cest a vodních toků měla mít 

možnost využívat nekvalifikovanou pracovní sílu na 

odstranění odpadů a nečistot při cestách a březích 

řek a to celoročně. Novelou je dále stanoveno, že 
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obecné nebo veřejnoprospěšné služby může dlouho-

době nezaměstnaný občan vykonávat nejdéle šest 

kalendářních měsíců v rozsahu 20 hodin týdně. 

V případě mimořádné situace je tento rozsah rozšířen 

na 40 hodin týdně.    

 

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

zkontrolováno do 31.3.2011 

 
Závazky (úprava postupu Protimonopol-
ního úřadu SR podle § 8a zákona) 
 

http://www.antimon.gov.sk/408/4244/zavazky-

uprava-postupu-protimonopolneho-uradu-sr-podla-

8a-zakona.axd 

 

Protimonopolním úřadem SR byla vydána úprava po-

stupu Úřadu podle § 8a 136/2001 Z.z. o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně a doplnění zákona 

Slovenské národní rady č. 347/1990 Zb. o organizaci 

ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní 

správy Slovenské republiky ve znění pozdějších před-

pisů. Podle tohoto ustanovení „Úřad může řízení ve 

věci porušení zákazu podle § 4, 8 anebo zákazu 

podle zvláštního předpisu skončit rozhodnutím, ve 

kterém podnikateli uloží plnit závazky, které podnika-

tel úřadu předložil za účelem odstranění možného 

omezení soutěže. Úřad může vydat takovéto rozhod-

nutí na určený čas.“  

 

Podle § 8a odst. 2 pak může Úřad rozhodnutí podle 

odstavce 1 z vlastního podnětu změnit anebo zrušit, 

pokud (a) se po vydání rozhodnutí podstatně změnily 

podmínky, které byly rozhodující pro jeho vydaní, (b) 

podnikatel neplní závazky uložené mu rozhodnutím 

Úřadu anebo (c) podnikatelem poskytnuté informace, 

které byly rozhodující pro jeho vydání, byly neúplné 

anebo nepravdivé. 

 

Zveřejněný materiál pak má za úkol vyjasnit postup 

Úřadu při aplikaci § 8a výše zmíněného zákona. Je 

v něm popsán především procesní postup atéž i 

hlavní zásady aplikované při přijímání závazkových 

rozhodnutí. Seznámení veřejnosti s tímto materiálem 

má též zvýšit transparentnost postupu Úřadu. Jeho 

prostudováním mohou podnikatelé zjistit, jak postu-

povat, aby mohli urychlit a zefektivnit celý proces 

předkládání závazků.  

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 3. – 31.3.2011 

dle zveřejnění 

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

 
Nařízení Komise (EU) č. 838/2010 

http://eur-

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

010:250:0005:0011:CS:PDF 

 
Od 3. března 2011 se uplatňuje Nařízení komise (EU) 

č. 838/2010 ze dne 23. září 2010 o stanovení pokynů 

týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provo-

zovateli přenosových soustav a společného regulač-

ního přístupu k poplatkům za přenos.  

 

Toto nařízení nahrazuje ve svém obsahu Nařízení 

Komise (EU) č. 774/2010 ze dne 2. září 2010 o sta-

novení pokynů týkajících se vyrovnávacích plateb 

mezi provozovateli přenosových soustav a společné-

ho regulačního přístupu k poplatkům za přenos a je-

ho cílem je vytvoření mechanismu vyrovnávacích pla-

teb za náklady provozovatelů přenosových soustav 

na přenos přeshraničních toků elektřiny a stanovuje 

také pokyny pro využívání Fondu ITC. Tento fond je 

určen pro vyrovnání nákladů spojených se ztrátou, 

která vzniká provozovatelům na vnitrostátních přeno-

sových soustavách přenosem přeshraničních toků 

elektřiny. 

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) c. 713/2009 
http://eur-

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

009:211:0001:0014:CS:PDF 

 

Od 3. března 2011 se už v celém rozsahu používá 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizu-

je Agentura pro spolupráci energetických regulačních 

orgánu Text s významem pro EHP. Agentura by měla 

zajišťovat, aby regulační funkce vykonávané národ-

ními regulačními orgány v souladu se směrnicí Ev-

ropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 

13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitř-

ní trh s elektřinou a směrnicí Evropského parlamentu 
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a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 spo-

lečných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem 

byly jednak řádně  koordinovány a v případě potřeby 

doplněny na tak, aby bylo dosaženo úrovně Spole-

čenství. 

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 181/2011 
http://eur-

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

011:055:0001:0012:CS:PDF 

 

Dne 20.3.2011 vstoupilo v platnost nařízení Evrop-

ského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011  ze dne 

16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a 

autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 

2006/2004, které má zajistit zlepšení postavení ces-

tujícího jako slabší strany přepravní smlouvy a kte-

rým by měla být všem cestujícím zajištěna předdefi-

novaná minimální míra ochrany. Toto nařízení obsa-

hově stanoví pravidla pro autobusovou a autokaro-

vou dopravu, pokud jde např. o zákaz diskriminace 

cestujících, podmínky dopravy, které nabízejí doprav-

ci cestujícím, proces vyřizování stížností, práva cestu-

jících v případech zrušení nebo zpoždění spojů atd. 

Toto nařízení se použije od 1. 3.2013. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu  

zkontrolováno do 31.3.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

 

Rozhodnutí ve věci stavebního povolení 
na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dob-
rovského B“, (známá též jako „Dobrov-
ského tunely“ 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011

/0007_1As__110_20110322031147_prevedeno.pdf 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 

7/2011 - 397, ze dne 3. března 2011 

 
Dne 3. března byla zamítnuta Nejvyšším správním 

osudem zamítnuta kasační stížnost proti rozhodnutí 

Městského soudu. Stěžovatel, jímž bylo v tomto pří-

padě Ředitelství silnic a dálnic, napadal kasační stíž-

ností rozhodnutí Městského soudu v Praze, jímž bylo 

zrušeno rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým by-

lo rozhodnuto o odvoláních proti stavebnímu povole-

ní na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského 

B“. 

 

Kasační stížnost se opírala především jednak o tvrze-

ný nedostatek aktivní legitimace žalobce. Tím bylo 

Občanské sdružení „VMO Brno“. Stěžovatel namítal, 

že žalobce jakožto sdružení chránící životní prostředí, 

přírodu a krajinu nebyl oprávněn podávat námitky ve 

věcech ochrany proti hluku. Dále též nesouhlasil se 

závěrem Městského soudu v Praze, podle kterého 

stavební úřad ani ministerstvo dopravy řádně nevy-

pořádaly s námitkami žalobce, ve kterých poukazoval 

na nedostatečnost ochrany před hlukem. 

 

Nejvyšší správní soud se ztotožnil se závěry Městské-

ho soudu v Praze, když konstatoval jednak aktivní 

legitimaci výše zmíněného občanského sdružení, 

stejně jako potvrdil pochybení správních orgánů. Ty-

to například v rámci vypořádání námitek stěžovatele 

ve věci hlukové zátěže odkazovaly na stanovisko, 

které bylo vydáno krajskou hygienickou stanicí - sa-

motné stanovisko však odpověď na námitky občan-

ského sdružení nejenže neposkytovalo, ale dokonce 

bylo samo předmětem těchto námitek. Stejně tak 

pochybil i stavební úřad, který nevyžadoval po sta-

vebníkovi prokázání technické nemožnosti dodržení 

venkovních hlukových limitů. 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu 

zkontrolováno do 31.3.2011 

http://www.nsoud.cz/ 

 

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího 
soudu k trestnému činu loupeže 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.n

sf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stano

vis-

ko_trestniho_kolegia_Nejvyssiho_soudu_k_trestne

mu_cinu_loupeze~?openDocument&lng=CZ 

 

Trestní kolegium Nejvyššího soudu vydalo stanovisko 

k trestnému činu loupeže, v němž rozšiřuje okruh 
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případů, které se dají jako trestný čin loupeže kvalifi-

kovat: 

 

„Trestného činu loupeže se pachatel může dopustit i 

v těch případech, vzbudí-li v poškozeném obavu a 

strach z bezprostředního fyzického násilí, aniž by vý-

slovně pronesl jakoukoli pohrůžku násilí, dává-l.i zá-

roveň poškozenému najevo, že k použití násilí dojde, 

pokud se ohledně požadované věci nepodrobí jeho 

vůli. Takové jednání může spočívat nejen v působení 

na poškozeného tím, že, že na zdůraznění svých po-

žadavků pachatel poškozenému hrozí naznačováním 

úderů či ukázáním zbraně (např. nože), ale také v 

zastavení poškozeného na odlehlém místě nebo na 

místě, z něhož má ztíženou možnost úniku či přivolá-

ní pomoci, či na jiném místě, jež poškozený vnímá 

jako potencionálně nebezpečné, je-li zjevné, že po-

škozený svoji situaci považuje za bezvýchodnou, v 

důsledku čehož ani neklade odpor, přičemž pachatel 

si je této situace vědom a počítá s ní.“ 

 

Dále je též uveden skutečný případ, který by na první 

pohled nemusel být jako loupež kvalifikován, přičemž 

je však opak pravdou. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.3.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

 

Vládní balíček škrtů v sociální oblasti se 
od konce roku 2011 ruší 
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5004 

 
Dne 14. 3. 2011 vyhověl Ústavní soud návrhu skupi-

ny poslanců na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kte-

rým se mění některé zákony v souvislosti s úsporný-

mi opatřeními v působnosti Ministerstva práce a so-

ciálních věcí a tento zákon zrušil. Ústavní soud roz-

hodoval pouze o proceduře přijetí zákona a ve svém  

nálezu shledal, že napadený zákon je v rozporu s čl. 

1 odst. 1, čl. 6 Ústavy České republiky ale také i čl. 

22 Listiny a proto rozhodl v souladu s § 70 odst. 1 

zákona o Ústavním soudu o jeho zrušení. Ve svém 

nálezu však Ústavní soud odložil zrušení zákona až k 

datu 31. prosince 2011. Ústavní soud odůvodnil ten-

to svůj krok odložení data zrušení napadeného záko-

na negativními důsledky, které můžou nastat 

v případě zrušení zákona už ke dni vyhlášení nálezu 

ve Sbírce zákonů.  

Pokud ale nebude do 31.12.2011 přijata nová právní 

úprava, obživne dnem 1. ledna 2012 právní úprava 

obsažená v právním řádu účinném přede dnem účin-

nosti zákona č. 347/2010 Sb., který byl výše zmíně-

ným nálezem zrušen. 

 

 

Ústavní soud se bude v zabývat ústavnos-
tí tzv. „Fotovoltaické daňe“ 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5075 

 

Ústavní soud ČR obdržel dne 11. března 2011 návrh 

skupiny senátorů zaevidován pod sp. zn. Pl. ÚS 

17/11 na zrušení několika ustanovení zákonů týkají-

cích se kontroverzního opatření vlády na  zdanění 

„fotovoltaiky“. Z výše zmíněného návrhu senátorů 

vyplývá, že tento návrh míří k zrušení čl. I bodů 2 a 

3, čl. II bodu 2 a čl. III zákona č. 402/2010 Sb., kte-

rým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výro-

by elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a dále 

také čl. II bodu 2 zákona č. 346/2010 Sb., kterým se 

mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

 

 

Ústavní soud zrušil část zákona o elektro-
nických komunikacích 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5059 

 

Plénum Ústavního soudu dne 22. března 2011 jed-

nohlasně vyhovělo návrhu skupiny 51 poslanců Po-

slanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 

zrušilo ustanovení § 97 odst. 3 a odst. 4 zákona o 

elektronických komunikacích a jeho prováděcí vy-

hlášku.  

  Mimo projednávanou věc je tento nález také zají-

mavý tím, že ÚS v něm konstatuje a doslova zvedá 

varovný palec poslancům, aby nezneužívali institut 

návrhu na zrušení zákona. Odůvodňuje to tím, že 

tento návrh byl podán převážně poslanci vládní ko-

alice, přičemž drtivá většina z navrhovatelů za zně-

ní zákona, které tímto napadají, hlasovala. ÚS zdů-

raznil, že § 64 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním 

soudu..“je mimo jiné projevem ústavně garantova-
ného principu ochrany menšin (čl. 6 Ústavy České 
republiky) a primárně v rozhodnutích přijímaných 
parlamentní většinou v rámci legislativního procesu 
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založeného na principu většinového rozhodování 
slouží jako jeden z nástrojů ochrany parlamentní 
menšiny (opozice) proti případné svévoli“.  

Podstata námitek navrhovatelů směrovala vůči usta-

novením zákona o rozsahu shromažďovaných údajů 

o telekomunikačním provozu. Rozsah uchovávání 

informací, obsahující například údaje o uskutečněné 

komunikaci s uvedením typu komunikace, telefonní-

ho čísla účastníka volajícího a volaného, data a času 

zahájení komunikace, délky komunikace,  čísla stani-

ce, destinace a doplňkové informace, stanovený 

zákonem a vyhláškou představuje dle navrhovatelů 

neproporcionální zásah do  základních práv uvede-

ných jednak v Listině základních práv a svobod a 

také v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod a umožňuje přesnou identifikaci subjektu. 

Ústavní soud ve svém nálezu po vykonání podrobné 

analýzy účelu těchto ustanovení zákona a vyhlášky v 

návaznosti na relevantní evropské předpisy došel k 

názoru, že: “… že napadená ustanovení § 97odst. 3 a 
4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-
kacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů, a napadenou vyhlášku č. 
485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních 
údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu 
jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využí-
vání, nelze považovat za ústavně konformní, neboť 
zřetelně porušují výše vyložené ústavněprávní limity, 
neboť nesplňují požadavky plynoucí z principu práv-
ního státu a jsou v kolizi s požadavky na omezení 
základního práva na soukromí v podobě práva na 
informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 
13 Listiny, které plynou z principu proporcionality.”  
Svou argumentaci Ústavní soud podpořil poměrně 

značným množstvím odkazů na judikaturu jiných 

ústavních soudů, např. Spolkový ústavní soud SRN 

a Rumunský Ústavní soud a taktéž rozsáhlou analý-

zou právních a ústavních funkcí dotčených a kolidují-

cíh práv a jejich omezení souvisejících s výše napa-

denými ustanoveními zákona o elektronických komu-

nikacích. 

 

Judikatura SR:  
zkontrolováno ode dne zveřejnění do 31.3.2011 

 

Ústavní soud zveřejnil text nálezu ústavního 

soudu v kauze zákazu zisku zdravotních pojiš-

ťoven 

http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=doku

ment&id_spisu=374068 

 
Ústavní soud Slovenské republiky zveřejnil nález plé-

na ÚS, kterým bylo ustanovení § 15 odst. 6 zákona č. 

581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ukládající 

zdravotním pojišťovnám povinnost užít kladný hos-

podářský výsledek (zisk) jen na úhradu zdravotní pé-

če, tj. odnětí práva zdravotních pojišťoven rozhodo-

vat autonomně o užití zisku označené za protiústav-

ní. 

  

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.3.2011 do 31.3.2011 

http://eur-

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

 

 

Rozsudek Soudního dvora EU o žádosti o 
rozhodnutí o předběžné otázce ve věci za-
chování nároků z penzijního připojištění 
zaměstnance v případě, že byl zaměstnán 
zaměstnavatel postupne v různých stá-
tech- Maurits Casteels proti British Ai-
rways plc. 
http://eur-

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

:62009J0379:CS:HTML 

 

Dne 15. března rozhodl Soudní dvůr Evropské Unie 

ve věci předběžné otázky položené Arbeidshof te 

Brussel (Belgie) ohledně výkladu článků 45 SFEU 

a 48 SFEU. V dotčené věci vystupuje pan M.Casteels, 

který pracoval pro společnost BA. V průběhu své 

pracovní kariéry pro tuto společnost působil sice na 

území různých členských států , ale ke společnosti 

BA byl soustavně vázán prostřednictvím rámcové 

pracovní smlouvy. Pan M. Casteels takto pracoval od 

15. listopadu 1988 do 1. října 1991 v provozovně 

společnosti BA nacházející se v Düsseldorfu, Spolko-

vá republika Německo. V pracovní smlouvě ze 10. 

března 1988 pana M. Casteelse bylo uvedeno, že bu-

de náležet k systému penzijního připojištění společ-

nosti BA existujícímu v místě jeho zaměstnání. Po 

příchodu M. Casteelse do Düsseldorfu se dotčené 

smluvní strany dohodly, že na M. Casteelse se mají 

vztahovat pracovní podmínky obdobné tím, které se 

vztahují i na ostatní německé zaměstnance společ-

nosti, kteří vstoupili do služeb ke dni 1. července 
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1974. Nicméně v smlouvě byla stanovena výjimka 

týkající se členství M. Casteelse v podnikovém sys-

tému důchodového zabezpečení společnosti, dle kte-

ré měl být M. Casteels do tohoto sytému zapojen až 

v okamžiku skutečného začátku výkonu práce 

v Německu. 

V roce 1991 odešel M. Casteelse dobrovolně z ne-

mecké provozovny. Na základě tohoto kroku zpo-

chybnilo BA nárok M. Casteelse na plnění 

z penzijního připojištění za období činnosti vykoná-

vané v Německu, protože nedosáhl minimální doby 

výkonu služby nezbytné podle § 7 kolektivní smlouvy 

pro získání konečných nároků z penzijního připojiště-

ní podle systému platného v uvedené provozovně. M. 

Casteels mohl na základě německých právních před-

pisů uplatnit pouze nárok na vrácení vlastních pří-

spěvků, s výjimkou příspěvků zaplacených jeho za-

městnavatelem.  

Soudní dvůr došel ve věci výkladu článku 48 SFEU 

k závěru, že tento článek nemá přímý účinek, které-

ho by se mohl jednotlivec dovolávat vůči zaměstna-

vateli ze soukromého sektoru v rámci sporu vedené-

ho před vnitrostátními soudy. Zároveň ale zdůraznil, 

že výklad článku 45 SFEU musí být veden v tom du-

chu, aby bránil v rámci povinného použití kolektivní 

smlouvy situaci,  v rámci které by při určení doby pro 

nabytí konečných nároků na plnění z penzijního při-

pojištění v určitém členském státě nebyly zohledněny 

roky zaměstnání zaměstnance odpracované pro stej-

ného zaměstnavatele v jeho provozovnách nacháze-

jících se v různých členských státech a na základě 

téže rámcové pracovní smlouvy. 

 

 

Rozsudek Soudního dvora o žádosti 
o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 
týká výkladu čl. 201 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 ve spojení s článkem 214, čl. 222 
odst. 1 písm. a) a čl. 232 odst. 1 písm. b) 
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 
12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství- Aurubis Bălgaria AD 
proti Načalnik na Mitnica Stolična, dříve 
Načalnik na Mitnica Sofija, 
http://eur-

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

:62009J0546:CS:HTML 

 

Dne 31. března rozhodl Soudní dvůr Evropské Unie 

ve věci předběžné otázky položené Nejvyšším správ-

ním soudem Bulharska v souvislosti s kauzou společ-

nosti Aurubis. Společnost Aurubis (dale jen “společ-

nost”) dovezla v roce 2007 koncentrát mědi 

z Makedonie. Toto zboží bylo po dovozu propuštěno 

do volného oběhu. Celní prohlášení bylo vyplněna 

jenom na základě předběžné ceny uvedené na faktu-

ře makedonského prodávajícího a stanovené podle 

metody stanovení ceny uvedené v obchodní smlouvě 

uzavřené mezi prodávajícím a společností Aurubis.  

Konečná cena zboží byla stanovena až ve faktuře z 

února 2008. V červnu 2008 zaslala společnost celním 

orgánům z vlastní iniciativy dopis, ve kterém je in-

formovala o vystavení konečné faktury na dovezené 

zboží, a vyzvala je (celní orgány), aby v rámci svých 

zákonných pravomocí jednaly, jestliže dospějí 

k názoru, že je nezbytné dodatečně upravit celní 

hodnotu zboží.   

Dne 15. července 2008 přijal dotyční celní orgán roz-

hodnutí, jímž byla stanovena dodatečná pohledávka 

státu ohledně DPH vůči společnosti, která se spolu se 

zákonnými úroky stala splatnou se vznikem celního 

dluhu. Toto rozhodnutí se splatností sedmi dnů, bylo 

společnosti doručeno dne 16. července 2008.  

Aurubis uhradila dluh na DPH stanovený tímto roz-

hodnutím příkazem k úhradě ze dne 

23. července 2008. Platba byla zaúčtována dne 

24. července 2008.  Společnost Aurubis ale napadla 

povinnost zaplatit úroky z prodlení stanovené roz-

hodnutím z roku 2008 žalobou k městskému správ-

nímu soudu v Sofii a později také kasační stížností 

u Nejvyššímu správnímu soudu. V ní namítala nezá-

konnost uvedeného rozsudku o stanovení úhrady 

úroku. Nejvyšší správní soud se obrátil s předběžnou 

otázkou na Soudní dvůr Evropské Unie ohledem vý-

kladu článku 232 odst. 1 písm. b) nařízení Rady 

(EHS) č. 2913/92. Soudní dvůr Evropské Unie v roz-

sudku konstatoval, že článek 232 odst. 1 písm. b) 

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 

12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Spole-

čenství, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1791/2006, je 

třeba vykládat v tom smyslu, že úroky z prodlení 

z dosud nevybraného cla lze podle uvedeného usta-

novení vyměřit pouze za období následující po lhůtě 

jeho splatnosti, tedy postup úřadů v tomto případě 

byl chybný. 
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Právní časopisy  

 

Právní rádce 
3/2011 

Zohledněna vydání do 31.3.2011 

 
Diskriminace podnikatelů v soudních říze-
ních – výjimka nebo běžná soudní praxe? 
Vydání: 3/2011, str. 22  

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. 

 

Článek je kritikou praxe soudů, které rozhodují o ná-

vrzích na osvobození od soudního poplatku. Autor 

článku zastává názor, že při tomto rozhodování sou-

dy neměří stejným metrem podnikatelům na straně 

jedné a nepodnikatelům na straně druhé. Dle autora 

je důvodnost návrhů podaných podnikateli posuzo-

vána podle přísnějších kritérií, než je tomu v případě 

nepodnikatelů. 

 

Autor situaci ilustruje několika případy z praxe a po-

kládá si otázku, zda jsou uvedená rozhodnutí diskri-

minační (v další části svého článku pak konstatuje, že 

jsou). Dále též zkoumá kritéria pro posouzení důvod-

nosti návrhů na osvobození od soudního poplatku. 

Před závěrem článku je pak popsán případ, kdy se 

podnikatel rozhodl obrátit na Ústavní soud za účelem 

ochrany svého práva na spravedlivý proces, které 

bylo tvrzeným diskriminačním postupem soudu poru-

šeno. Ústavní soud jeho ústavní stížnost odmítl jako 

zjevně neopodstatněnou. Autor článku rozebírá ar-

gumentaci Ústavního soudu, přičemž s jeho závěry 

nesouhlasí. V samotném závěru pak vyslovuje pře-

svědčení, že podnikatelům by mělo být měřeno stej-

ným metrem jako nepodnikatelům. 

 

Právní rozhledy 
4,5/2011 

Zohledněna vydání do 31.3.2011 

 
Lex constructionis aneb zásady závazko-
vých vztahů ve stavebnictví 
Vydání: 4/2011, str. 121 

Autor: JUDr. Lukáš Klee 

 

Článek se zabývá tzv. „lex mercatoria“ a jeho posta-

vení na poli mezinárodní investiční výstavby. Pod 

tímto pojmem se rozumí jím nadnárodní zvyklosti a 

pravidla mezinárodního obchodu. Vzhledem k dyna-

mickému vývoji dochází ke štěpení lex mercatoria na 

dílčí oblasti. V oblasti stavebnictví je to tzv. „lex con-

structionis“, která definuje některé zásady závazko-

vých vztahů v tomto oboru. V článku jsou některé 

z těchto zásad rozebrány; stejně tak je konstatován 

názorový rozpor v tom, zda lze lex mercatoria a jeho 

podskupiny považovat za ucelený právní řád (což je 

důležité pro možnost jeho použití v rámci v kolizní 

metody určení rozhodného práva). 

 

 

Ústavní aspekty odvodů ze solární elek-
třiny 
Vydání: 5/2011, str. 60 

Autor: JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Mgr. Ing. et 

Ing. Bc. Roman Ondrýsek, MBA, Jan Bednář 

 
V souvislosti s pravidly, která byla v minulosti nasta-

vena a rychlým rozšířením fotovoltaických elektráren 

v ČR došlo k velkému zatížení státního rozpočtu a 

přenosové soustavy. Zákonodárce na tento stav rea-

goval zavedením nové daně prostřednictvím zákona 

č. 402/2010 Sb., kterým novelizoval zákon č. 

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

telných zdrojů energie. 

 

Zavedení této daně je velmi kontroverzním krokem - 

mimořádné okolnosti spojené s jeho přijetím lze de-

monstrovat již na legisvakační lhůtě (zákon nabyl 

platnosti 28.12.2010 a účinnosti již 1.1.2011, tedy již 

za pouhé čtyři dny). Autoři se zabývají rozporem této 

právní úpravy s ústavním pořádkem a též i Úmluvou 

o ochraně lidských práv a základních svobod. 

 

 

Soumrak dawn raides bez přivolení soudu 
aneb k možným dopadům recentní judika-
tury Ústavního soudu na činnost Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
Vydání: 5/2011, str. 175 

Autor: JUDr.  Ing. Vítězslav Šemora  

 

V článku se autor zabývá tzv. „dawn raides“, tedy 

(neohlášenými) šetřeními v obchodních prostorách 

soutěžitelů. Řešena je zde především otázka, zda je 

k těmto šetřením nezbytný předběžný přivolení sou-

du. Autor v této souvislosti připomíná rozsudek Nej-
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vyššího správního soudu ze dne 29.5.2009 v případu 

Delta pekárny - zde soud judikoval, že přivolení sou-

du k provedení šetření v obchodních prostorách sou-

těžitelů není nezbytné. Tento závěr byl však později 

narušen plenárním nálezem Ústavního soudu sp. zn. 

Pl. ÚS 3/09. Autor se zabývá jak pojmem (neohláše-

ných) místních šetření, jejich kontroverzí a právní 

úpravou; stejně dojde i k rozebrání výše zmíněných 

rozhodnutí soudů a dopadů rozhodnutí ÚS. 

 

 

K aplikaci předvídatelnosti škody na vztah 
mezi akcionářem a akciovou společností  
Vydání: 5/2011, str. 187 

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

něn rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 22.5.2008, sp. zn. 29 Cdo 1488/2006. Soud zde 

judikoval, že „Ustanovení § 379 ObchZ se použije i 

na vztah mezi akcionářem a akciovou společností, 

týká-li se účasti na společnosti.“ 

 

§ 379: Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se 
skutečná škoda a ušlý zisk. Nenahrazuje se škoda, 
jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazko-
vého vztahu povinná strana jako možný důsledek 
porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo 
možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež 
v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát 
při obvyklé péči. 
 

V daném případě byl žalobcem akcionář mající hro-

madnou akcii nahrazující 680 akcií. Společnost byla 

povinna na žádost akcionáře tuto akcii nahradit jed-

notlivými akciemi, neboť žalobce měl v úmyslu tyto 

akcie převést na jiný subjekt. Za tím účelem později 

uzavřel smlouvu o převodu 360 ks akcií žalované to-

muto třetímu subjektu; povinnosti z této smlouvy by-

ly kryty smluvní pokutou ve výši 2.000.000,- Kč. Ža-

lovaná však akcii za akcie jednotlivé ani přes opako-

vané výzvy nevyměnila a žalobce tak musel nakonec 

zaplatit výše zmíněnou smluvní pokutu. 

 

Soud prvního stupně konstatoval, že žalobce nesplnil 

svoji prevenční povinnost (§ 384 ObchZ). Odvolací 

soud byl však jiného názoru; smluvní pokutu zhodno-

til jako platnou, leč vyšší, než je v obdobných přípa-

dech obvyklé. Konstatoval i nesplnění povinnosti ža-

lované a v příčinné souvislosti s tímto porušením po-

vinnosti i vznik škody. Za obvyklou smluvní pokutu 

pak považoval v tomto případě 1.000.000,- Kč. Po-

kud zaplatil žalobce na smluvní pokutě více, jde o 

škodu, jejíž vznik žalovaná nemohla předvídat. Proto 

- odkazuje na § 379 ObchZ - odvolací soud co do 

částky 1.000.000,- Kč žalobě vyhověl a ve zbytku pak 

potvrdil zamítavý rozsudek soudu prvního stupně. 

 

Nejvyšší soud se pak se závěry odvolacího osudu zto-

tožnil a dovolání zamítl. 

 

Bulletin advokacie 
3/2011 

Zohledněna vydání do 31.3.2011 

 

Odpovědnost za škodu - trendy a otázky, 
malý náhled do osnovy nového občanské-
ho zákoníku 
Vydání: 3/2011, str. 15 

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, CSc. 

 

V úvodu je připomenut stěžejní význam odpověd-

nostního práva ve fungování právního systému. Au-

torka s politováním konstatuje, že návrh samotný 

pojem odpovědnosti v souvislosti s úpravou odpo-

vědnostních závazků odmítá. K tomuto dodává sku-

tečnost, že náhrada škody je centrální součástí od-

povědnosti a dále potřebu jasné patrnosti příslušnosti 

do odpovědnostního práva. 

 

Autorka též poukazuje na velmi slabou inspiraci os-

novy evropskými návrhy, stejně tak i na to, že se od-

vrací od harmonizačního zákona o odpovědnosti za 

škodu způsobenou výrobkem. Uvádí též příklady za-

hraniční úpravy. 

 

Na závěr autorka dodává některé další problémy os-

novy navrhovaného občanského zákoníku, kdy se 

dotýká především kontinuity právního vývoje, resp. 

jejího přerušení. Ta může znamenat problém pro no-

vou rozhodovací praxi - judikatura a literatura 

v otázkách , které nemá nový občanský zákoník řešit 

odlišně (ale kde přesto volí jiné termíny a formulace), 

by mohla být jen obtížně použitelná. 

 

 
Rozpor právního jednání se zákonem 
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Vydání: 3/2011, str. 28 

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 

 

V článku je hodnocena úprava rozporu právního jed-

nání se zákonem podle návrhu nového občanského 

zákoníku. Tato se nachází v § 527 odst. 1, podle kte-

rého: „Neplatné je právní jednání, které zjevně odpo-

ruje dobrým mravům, jakož i právní jednání, které 

odporuje zákonu nebo jej obchází a je někomu na 

újmu nebo zjevně narušuje veřejný pořádek. 

 

Autor mimo jiné porovnává navrhovanou úpravu se 

současnou, uvádí historické základy, stejně jako i ex-

kurz k vybraným zahraničním úpravám. V závěru  

jsou pak uvedeny body navrhované úpravy, které 

autor považuje za problematické. 

 

Bulletin slovenskej advo-
kacie 

3/2011 

Zohledněna vydání do 22.12.2010 

 

Uchování a vydání údajů z počítače advo-
káta důležitých pro objasnění trestné čin-
nosti - zásah do soukromé sféry jednotliv-
ce 
Vydání: 3/2011, str. 32 
Autor: Mgr. Zuzana Fabianová 
 

Bulletin slovenskej advokácie uveřejňuje zajímavý 

nález Ústavního soudu SR, sp. zn. III. ÚS  68/2010-

62 ze dne 25. srpna 2010. 

 

Podle něho „Není možné akceptovat stanovisko, 

podle kterého trestně právní úprava na účely získání 

počítačových údajů poskytuje dvě alternativy - insti-

tut uchování a vydání počítačových údajů podle § 90 

Trestního řádu a institut povinnosti k vydání věci 

podle § 89 Trestního řádu, přičemž volba alternativy, 

kterou orgán činný v trestním řízení zajistí jejich zís-

kání, patří bez dalšího do jeho pravomoci. 

 

Konstrukce institutu uchování a vydání počítačových 

údajů obsažená v trestním řádu (§ 90) umožňuje 

systematickým výkladem dotčené právní úpravy rea-

lizovat předmětný úkon způsobem vylučujícím vznik 

nepřípustné situace znamenající závažný zásah do 

práva jednotlivce na soukromý život, který umožní 

izolování údajů relevantních pro trestní řízení a ná-

sledné zlikvidování kopie obsahující kompletní pen-

zum údajů zaznamenaných na paměťovém médiu, 

případně její vrácení dotčenému subjektu, kterého se 

zásah týkal. 

 

Uchování údajů osobního charakteru po jejich získání 

musí být odůvodněné nevyhnutelností tohoto opat-

ření. 

 

Je nedostatečným a formálním odůvodněním příkazu 

prokurátora [na uchování a vydání počítačových úda-

jů], pokud jeho obsah dotčenému subjektu vůbec 

neobjasňuje souvislosti, které opodstatňují  realizaci 

předmětného zásahu do práva na soukromí dotčené-

ho subjektu. Příkaz prokurátora na vydání a uchování 

počítačových údajů není legální, pokud neobsahuje 

zákonnou náležitost v podobě vymezení časového 

limitu uchování počítačových údajů. 

 

Autoři: JJR, MFO, PMO 
 


