
  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.4.2011 ke dni 30.4.2011. 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.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů 
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8FHH

DXH6 

 

Věc: Novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), kte-

rou má být docíleno podstatného omezení korupčních 

rizik při zadávání veřejných zakázek. 

 

Hlavním cílem navrhované novely je zvýšení transpa-

rentnosti zadávání veřejných zakázek a posílení mož-

nosti kontroly vynakládání veřejných prostředků s dů-

razem na rovnou soutěž a kontrolu dodržování principů 

hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Toho má být 

dosaženo řadou legislativních úprav, mezi těmi nejdů-

ležitějšími lze uvést především body, které uvádíme 

níže: 

 

a) Snížení a sjednocení limitů pro povinný postup 

podle ZVZ 

 

Novela zavádí obligatorní postup podle ZVZ, v případě, 

že předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosáhne 

alespoň 1 mil. Kč. Dochází k zásadní změně oproti pů-

vodní úpravě, která stanovila povinný postup podle 

ZVZ při zadávání veřejných zakázek, jejichž předpoklá-

daná hodnota bez DPH na dodávky nebo služby pře-

kročila 2 mil. Kč a na stavební práce 6 mil. Kč. 

 

b) Snížení limitu u zjednodušeného podlimitního řízení 

z 20 na 10 mil. Kč  

 

Tímto zásadním snížením limitů u zjednodušeného ří-

zení má být dosaženo zejména znemožnění aplikace 

zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejné zakáz-

ky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota 

dosáhne 10 mil. bez DPH. 

 

c) povinné předběžné oznámení veřejných zakázek 1 

měsíc předem, včetně odůvodnění jejich účelnosti 

 

Novelou je nově zakotvena povinnost pro všechny za-

davatele nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek 

uveřejnit předběžné oznámení 1 měsíc před zahájením 

zadávacího řízení, včetně odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky, jehož součástí musí být i ekonomické odů-

vodnění. 

 

d) Rozšíření okruhu dotovaných dodavatelů 

 

Dotovaným zadavatelem podle současného znění ZVZ 

je zadavatel, který zadává nadlimitní veřejnou zakázku 

hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků hra-

zených veřejným zadavatelem a jedná se o nadlimitní 

veřejnou zakázku na stavební práce nebo nadlimitní 
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veřejnou zakázku na služby, které souvisí s nadlimitní 

veřejnou zakázkou na stavební práce. Nově se rozšiřu-

je definice dotovaného zadavatele na všechny subjek-

ty, které zadávají veřejnou zakázku hrazenou z více 

než 50 % z veřejných zdrojů, nehledě na to, zda se 

jedná o případy nadlimitních či podlimitních veřejných 

zakázek.  

 

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. 

 

Navrhovatelem novely je Ministerstvo pro místní roz-

voj, novela se nachází v připomínkovém řízení 

s termínem připomínek 29.4.2011. 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 
Novela obchodního zákoníku 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=310 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, lze charakterizovat 

jako technická novela zaměřená zejména na oblast ob-

chodního rejstříku. Z mnoha drobnějších změn, které 

přináší, zmiňme alespoň některé: 

 

a) Pro podnikatele fyzické osoby dochází: 

• k rozšíření pojmu „místa podnikání“. Tím se nadá-

le rozumí i místo zapsané v jiné evidenci než je Ob-

chodní rejstřík (OR). 

• k zavedení povinnosti mít po celou dobu podni-

kání právní důvod k užívání prostor místa podnikaní. 

• ke změně ve zveřejňování rodného čísla, to nadá-

le není zveřejňovaným údajem v OR (v dokumentech 

do sbírky listin jej mohou podnikatelé začernit). 

K tomu se váže nová povinnost pro podnikatele vždy 

zapisovat datum narození. 

 

b) Nadále je odstraněna povinnost předkládat listiny, 

jimiž se dokládá návrh na zápis do obchodního rejstří-

ku ve dvojím vyhotovení. S ohledem na skutečnost, že 

se sbírka listin vede v elektronické podobě, je povin-

nost předložit listinu pouze v jednom vyhotovení dosta-

tečná. 

c) Navrhuje se výslovně stanovit, že rozhodný den 

k účasti na valné hromadě je sedmý den před jejím 

konáním, a to i v případě, že se jedná o akciové spo-

lečnosti, jejichž akcie nejsou přijaté k obchodování na 

regulovaném trhu. To vše za předpokladu, že akciová 

společnost vydala zaknihované akcie. 

 

To byl pouze příkladmý výčet z jinak poměrně rozsáhlé 

novely. Podrobná rešerše je nad možnosti tohoto vy-

dání Legal Update (LU), přesto jsme považovali za 

vhodné, na tuto novelu, alespoň touto cestou blíže po-

ukázat. Nadále budeme sledovat její legislativní vývoj a 

bude-li pozitivní, v některém z příštích vydání (LU) se 

k ní pravděpodobně vrátíme. 

 

Novela z. o zápisech vlastnických práv k 
nemovitostem 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=318 

 

Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem 

má řešit některé nedostatky, na které bylo praxí upo-

zorněno a netrpělivě se čeká na jejich odstranění. Nej-

vážnějším nedostatkem je možnost podávání zjevně 

neúspěšných žalob na určení vlastnického práva 

k nemovitosti či na neplatnost smlouvy s cílem dosáh-

nout přerušení vkladového řízení až do vydání pravo-

mocného rozhodnutí soudu s cílem poškodit konkuren-

ci. Tento problém je nadále řešen vložením odstavce 

9a, dle kterého se po podání některé z výše uvedených 

žalob, řízení o povolení vkladu v zásadě nepřerušuje. 

Další důležitou součástí novely je i postup ve vytváření 

podmínek pro budoucí elektronickou komunikaci, nyní 

promítnut v podávání návrhů na vklad práv na přede-

psaném formuláři (tedy obdobně jako je tomu u OR) 

   

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 24-300 

od 1.4.2011 do 30.4.2011 

 
Novela z. o daních z příjmů 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=339 

 

Poslaneckou novelou má být nahrazen stávající systém 

tzv. „rovné daně“ systémem vzestupného (progresivní-

ho) zdanění. Tímto má dojít u daně z příjmů fyzických 

osob k zavedení dalšího daňového pásma pro příjmy 
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přesahující  1,2 mil. Kč ročně. Příjmy nad tuto hranici 

budou zdaňovány 30% sazbou ze základu daně, při-

čemž zdanění touto sazbou bude klouzavě progresivní, 

kdy se vyšší sazba daně bude vztahovat v daném pří-

jmovém pásmu jen na část daňového základu přesahu-

jící stanovenou hranici. Dle předkladatelů je cílem to-

hoto opatřen obnovení vyšší účasti nejvyšších příjmo-

vých kategorií poplatníků (s průměrným příjmem 

100 000 Kč měsíčně) na výběru daně z příjmů a tím i 

trvalý pozitivní dopad tohoto opatření na snižování 

schodku veřejných rozpočtů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.4.2011 do 30.4.2011, 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 30.4.2011 

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů 

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

339/0 Novela zákona o da-
ních z příjmů 

      

327/0 Novela z. o hospoda-
ření energií 

15.4.      

326/0 Novela z. o veřejných 
zakázkách 

15.4.      

318/0 Novela z. o zápisech 
vlastnických práv k 
nemovitostem 

13.4.      

315/0  Vl. n. zákona v souvis-
losti s úspornými opat-
řeními v působnosti 
MPSV 

12.4.      

310/0 Novela obchodního 
zákoníku 

7.4.      
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300/0 Novela z. o silničním 
provozu 
 

4.4. 27.4.     

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

31.3.      

281/0 Novela z. o Rejstříku 
trestů 
 

14.3.      

276/0 Novela z. o kolektiv-
ním investování 

4.3. 16.3. 27.4.    

269/0 Novela z. o soudních 
poplatcích 
 

28.2. 22.3.     

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. 29.4.     

256/0 Novela z. – zákoník 
práce 

14.2. 15.3.     

253/0 Novela z. o komodit-
ních burzách 

9.2. 22.3.     

232/0 Novela z. – energetic-
ký zákon 

20.1. 8.2. 29.4.    

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

19. 1 2.2. 27.4.    

224/0 Novela z. o finančím 
arbitrovi 

14.1. 2.2. 27.4.    

216/0 Novela z. o advokacii 31.12. 1.2. 29.4.    
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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. 27.4.    

188/0 Novela z. - občanský 
zákoník 

26.11. 8.12. 4.2. 11.2. VR  

177/0 Novela z. o platebním 
styku 

23.11. 8.12. 16.3. 23.3 27.4.  

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

22.7. 24.9. 14.12. 4.2. VR  

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. 13-42; od 1.4.2011 do 30.4.2011 

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

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

 
Novela z. o pohonných hmotách 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=2

15&CT1=0 

 

Přijatá novela zákona o pohonných hmotách je prů-

mětem příslušných směrnic EU do vnitrostátní právní 

úpravy. Jedná se o částečnou transpozici směrnice č. 

2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kdy jsou trans-

ponovány některé povinnosti a definice, které se tý-

kají oblasti uplatňování biopaliv v dopravě. Dále pak 

je novela velmi významná z důvodu zavedení nové 

legislativní úpravy oblasti veškerého prodeje pohon-

ných hmot mimo prodejů na čerpacích stanicích. Zde 

se novela dotýká úpravy daňových úniků spojených 

s dovozem zboží a otázek společného systému daně 

z přidané hodnoty pro země EU. Do právního řádu 

ČR jsou zaváděna dosud neimplementovaná ustano-

vení umožňující zejména použití režimu přenesení 

daňové povinnosti 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 staveb-

ních a montážních prací, pro dodání benzinu a nafty 

a pro dodání šrotu, odpadu, včetně jeho zpracování. 

Novela byla vyhlášena dne 8.3.2011 a v účinnost 

vstupuje dnem 1.4.2011. 
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ÚOHS, ČTÚ 
http://www.compet.cz/informacni-

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 30. 4. 2011 

 
Výrobce střešní krytiny Bramac bude pod 
výlučnou kontrolou skupiny Monier 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/vyrobce-

stresni-krytiny-bramac-bude-pod-vylucnou-

kontrolou-skupiny-monier/ 

Uveřejněno dne 1.dubna 2011 

 
ÚOHS povolil spojení soutěžitelů Monier Group 

S.à.r.l. a BRAMAC Dachsysteme International Gm-

bH/BRAMAC Dachsysteme Holding GmbH. Nabývané 

společnosti, které stojí v čele holdingu BRAMAC, byly 

doposud společným podnikem skupin Monier 

a Wienerberger. V posuzované transakci jde o změnu 

kvality kontroly ze společné na výlučnou a nedojde 

tedy k navýšení tržního podílu skupiny Monier 

na českém trhu. Prvostupňové rozhodnutí již nabylo 

právní moci. Tržní podíly spojením vzniklého subjektu 

se v oblasti příslušenství pro střechy a solárních 

střešních systémů a v oblasti střešních tašek a krytin 

pohybuje do úrovně 25 % a jak již bylo zmíněno 

v úvodu, v důsledku fúze nedojde k jeho nárůstu. 

 

 
Veřejná diskuse k návrhu zrušení zákona 
o významné tržní síle 
http://www.compet.cz/hospodarska-

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

diskuse-k-navrhu-zruseni-zakona-o-vyznamne-

trzni-sile/ 

Uveřejněno dne 7. dubna 2011 

 
ÚOHS oznamuje, že byla zahájena veřejná diskuse 

k návrhu zrušení zákona o významné tržní síle 

č. 395/2000 Sb., a související změně zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 

a změně zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 

pozdějších předpisů. V návaznosti na probíhající de-

batu o účelnosti a funkčnosti zákona o významné 

tržní síle č. 395/2000 Sb., jež je vedena od konce 

loňského roku na úrovni ústředních orgánů státní 

moci (tzn. Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo 

financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), byly při-

praveny novely zákona o ochraně hospodářské sou-

těže a změny zákona o cenách s tím, že dosavadní 

zákon o významné tržní síle by byl zrušen (návrhy 

novel k dohledání na výše uvedeném odkaze na člá-

nek). ÚOHS vyzývá veřejnost k zaslání návrhů 

či připomínek k navrženému znění. Tyto lze zasílat na 

emailovou adresu lucie.chovitkova@compet.cz. 

Připomínky je možné posílat do 7. 5. 2011. 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=7875 

Uveřejněno dne 15.4.2011 

 

ČTU dne 9.3.2011 vydal Měsíční monitorovací zprávu 

za měsíc únor 2011. Tématem měsíce bylo jednak 

zhodnocení průběhu přechodu zemského analogové-

ho televizního vysílání na zemské digitální televizní 

vysílání k 15. březnu 2011 a dále také upozornění na 

zrušení části zákona o elektronických komunikacích, 

která ukládá operátorům hlasových služeb 

a poskytovatelům internetu uchovávat provozní 

a lokalizační údaje o uskutečněné komunikaci. Moni-

torovací zpráva za březen dále mimo jiné přináší in-

formaci o uveřejnění změny vyhlášky 

č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb 

elektronických komunikací. Hlavním důvodem vydání 

této změny vyhlášky je změna zákonného zmocnění 

o stanovování výjimek z přenositelnosti telefonních 

čísel loňskou novelou zákona o elektronických komu-

nikacích. 

 

  

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

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

ad/predlozene 

zkontrolováno do 30.4.2011 

 
Návrh poslancov Národnej rady Sloven-
skej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Mi-
lana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa 
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SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona 
o zrušení niektorých rozhodnutí o amne-
stii 
 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=3688 

 
tisk č. 366 

datum doručení: 29. 4. 2011  

 

Cílem navrhovaného ústavního zákona je přelomení 

resp. zrušení amnestií udělených bývalým  sloven-

ským předsedou vlády V. Mečiarem, který v druhé 

polovině 90-tych let vykonával i oprávnění prezidenta 

republiky. Návrh zákona míří primárně ke zhojení 

„ran“ zasazených těmito amnestiemi principu právní-

ho státu k dodatočnému nastolení principu právní 

jistoty ve věcech vyšetřování amnestovaných trest-

ních činů. 

 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a 
dopňují zákon č. 561/2007 Z. z. o inves-
tiční pomoci a o změně a doplnění někte-
rých zákonů ve znění zákona č. 56/2009 
Z. z. a kterým se mění a dopĺňují některé 
zákony 
 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=3688 

 
tisk č. 327 

datum doručení: 28. 4. 2011  

 

Cílem Ministerstvo hospodářství SR, jako 

předkladatele tohoto návrhu zákona, je úprava 

podmínek pro získaní investičné pomoci pro 

regionální rozvoj. Předkladaný návrh zákona je 

koncipovaný obsahově a právně tak, aby v souladu s 

ním poskytovaná státní investiční pomoc nemusela 

být dodatočně schvalována Evrospkou komisí, 

protože v zákoně upravené formy podpory jsou plně 

slučitelné se společným trhem a nenarušují jeho 

fungování. Významným regulačním institute je 

zamýšlená diferencace poskytované výše podpory v 

závisloti na regionu plánované investice se záměrem 

zvýšené podpory investování v nezaměstnaností 

nejvíce zasažených oblastech.  

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

ad/posledneSchvalene 

zkontrolováno do 30.4.2011 

 
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 výroby 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 síťových odvětvích a o změně a do-
plnění něktorých zákonů v znění pozděj-
ších předpisů 
 

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

n&MasterID=3549 

 

Důvodem pro přijetí této vládní novely zákona je 

traspozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/28/ES o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů energie. Tato směrnice slouží 

jako nástroj pro dosažení dlouhodobého cíle 20 % 

podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spo-

třebě energie v roce 2020. Obsahem jsou změny 

související se zavedením institutu záruky původu 

elektrické energie. Jejím cílem je vznik mechanismu 

prokázání koncovému spotřebiteli původ energie 

v obnovitelných zdrojích jako i změny související 

s nesením nákladů na připojování nových výrobců 

elektřiny z obnovitelných zdrojů do distribuční sou-

stavy. Zákon zavádí mechanizmus nového výpočtu 

nákladů souvisejících s převzetím zodpovědnosti za 

ochylku. Tyto mají bý po novém zohledňovány 

v konání o cenové regulaci. 

 

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

zkontrolováno do 30.4.2011 

 
Protimonopolní úřad SR schválil sloučení spo-

lečností Agrofert holding, a.s., ČR a Procházka 

holding, a.s., ČR 

http://www.antimon.gov.sk/827/koncentracie.axd 

 

Dne 1.4.2011 schválil Protimonopolní úřad SR kon-

centraci vzniklou podle § 9 odst. 1 písm. b) 
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ve spojení s § 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 136/2001 

Z. z. o ochraně hospodářské soutěže a o změně 

a doplnění zákona Slovenské národní rady 

č. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstev a ostatních 

ústředních orgánů státní správy Slovenské republiky 

ve znění pozdějších předpisů spočívající v získání vý-

lučné přímé kontroly podnikatele AGROFERT HOL-

DING, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká 

republika, IČO 261 85 610 nad podnikem podnikatele 

Procházka holding, a.s. se sídlom Chelčického 627, 

413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika, IČO 

250 30 191 na základě Smlouvy o úplatném převodu 

akcií společnosti Procházka holding, a.s. se sídlom 

Chelčického 627, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká 

republika, IČO 250 30 191 uzavřené dne 21.10.2010. 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 4. – 30.4.2011 

dle zveřejnění 

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

 
VYKONÁVACÍ NAŘÍEZNÍ RADY (EÚ) č. 
282/2011 
http://eur-

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

011:077:0001:0022:CS:PDF 

 
Od 13. dubna vstoupilo v účinnost vykonávací Naří-

zení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března, kte-

rým se stanovují vykonávací opatření směrnice 

2006/112/ES o společném systému daně z přidané 

hodnoty (DPH).  Cílem Smernica 2006/112/ES bylo 

stanovení pravidel z oblasti daní z přidané hodnoty, 

přičemž ale v ní stanovené pravidla často podléhala  

výkladu členských států EÚ, v čehož důsledku dochá-

zelo k uplatňování této normy v rozporu s cíly vnitř-

ního trhu. Vykonávací nařízení na tuto situaci reaguje 

zavedením osobitných pravidel pro výklad stěžejních 

otázek vznikajícícich v souvislosti se zdanitelnými 

osobami, dodáním tovaru a poskytováním služeb, 

jako i stanovením výkladových pravidle pro stanovení 

místa zdanitelných transakcí. Uplatňování tohto naří-

zení je stanoveno od 1. června 2011. 

 

 

ROZHODNUTÍ KOMISE č. 2011/241/EÚ , 
kterým se prodlužuje přechodné období 

týkající se nabývání polnohospodářské 
půdy na Slovensku 
http://eur-

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

011:101:0124:0125:CS:PDF 

 

Evropská Komise vydala dne 14. března 2011 Roz-

hodnutí Komise č. 2011/241/EÚ, kterým se prodlužu-

je přechodné období týkající se nabývání polnohos-

podářské půdy na Slovensku, text s významem pro 

EHP. Na základě Aktu o přistoupení Slovenska z roku 

2003, se stanovovalo přechodné sedmileté období 

pro nabývání polnohospodářských pozemků fyzickými 

a právnickými osobami z ostatních členských krajin 

EÚ, které nemají sídlo nebo nejsou registrováni na 

Slovensku. Na základě údajů , které poskytl Eurostat 

bylo konstatováno, že i po uplynutí tohoto sedmile-

tého přechodného období jsou rozdíly v cenách pol-

nohospodářské půdy na Slovensku a ostatních kraji-

nách EÚ 15 tak značné, že by tyto ceny mohly být 

překážkou při snaze o dosažení cenové konvergence, 

s čím je spěté také riziko spekulativních nákupů pů-

dy, co by vyvolalo obrovský tlak na ceny půdy 

a mohlo vážně ohrozit slovenský trh 

s polnohospodářskou půdou.  

 

Proto Komise rozhodla, že přechodné období pro na-

býváni polnohospodárské půdy fyzickými 

a právnickými z krajín EU-15na Slovensku se prodlu-

žuje do 30. dubna 2014. 

 

 

ROZHODNUTÍ č. H6 o uplatňování urči-
tých zásad týkajících se sčítání dob podle 
článku 6 nařízení (ES) č. 883/2004 o ko-
ordinaci systémů sociálního zabezpečení 
http://eur-

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

2011:045:0005:0007:CS:PDF 

 

Od 1. dubna 2011se uplatňuje rozhodnutí č. H6  o 

uplatňování určitých zásad týkajících se sčítaní lhůt 

podle článku 6 Nařízení (ES) č. 883/2004 o koordina-

ci systémů sociálního zabezpečeni. Se zřetelem 

k potřebě jasného výkladu jednotlivých pojmů obsa-

žených v článku  72 písm. a) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29.dubna 

2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 

a současně s přihlédnutím k zásadě, že členské státy 
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si mají ponechat pravomoc pro stanovení vnitrostát-

ních nediskriminačních podmínek pro přiznávání dá-

vek sociálního zabezpečení bylo rozhodnuto, že: 

 

Všechny doby pojištění (doby přispívání, nebo doby 

rovnocenné dobám pojištění podle vnitrostátních 

právních předpisů zodpovídají pojmu  „doby pojiště-

ní“  pro účely uplatňování nařízení  (ES) č. 883/2004 

a také  (ES) č. 987/2009 a všechny doby související 

se k příslušné pojistné události dosažené podle práv-

ních předpisů jiného členského státu EÚ se zohledňu-

jí výlučně podle zásady sčítání dob systémem uvede-

ným v článku 6 nařízení (ES) č. 883/2004 a i včlánku 

12 nařízení (ES) č. 987/2009. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu  

zkontrolováno do 30.4.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

 
Rozhodnutí o zrušení opatření obecné po-
vahy – dodatku č. 1 k územnímu plánu 
Města Rokytnice nad Jizerou (části) 
 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011

/0001_8Ao__110_20110404015419_prevedeno.pdf 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Ao 

1/2011 - 107, ze dne 4. dubna 2011 

 
Dne 4. dubna 2011 rozhodl Nejvyšší správní soud o 

zrušení opatření obecné povahy – dodatek č. 1 k 

územnímu plánu Města Rokytnice nad Jizerou, schvá-

leného usnesením zastupitelstva Města Rokytnice 

nad Jizerou, ze dne 23. 6. 2010, č. 784, v části týka-

jící se pozemku p. č. 2091/2 v k. ú. Horní Rokytnice 

nad Jizerou. 

 

Navrhovatelé opřeli svůj návrh o větší množství ar-

gumentů. Část z nich byla soudem odmítnuta. Šlo 

např. o formálnost veřejného projednání, kdy soud 

konstatoval, že že sama skutečnost, že orgán ochra-

ny přírody a krajiny své stanovisko k námitkám při-

pravil ještě před vlastním veřejným projednáním, ne-

představuje nezákonnost, pro níž by bylo třeba na-

padené OOP zrušit. Stejně tak soud odmítl i tvrzené 

vady stanovisek dotčených orgánů k námitkám. 

 

Soud nicméně konstatoval nepřezkoumatelnost sta-

noviska dotčeného orgánu ochrany ZPF, a to kvůli 

absenci relevantních důvodů ve stanovisku 

k námitkám, která bránila soudu zvážit, zda se v da-

ném konkrétním případě jednalo o zásah ještě přimě-

řený zamýšlenému cíli. Soud též uvedl, že rozhodnutí 

o námitkách navrhovatelů je nepřezkoumatelné, ne-

boť nadále neobsahuje dostatek konkrétních pře-

svědčivých důvodů pro zásah do subjektivních práv 

navrhovatelů spočívající ve změně funkčního využití 

jejich pozemku ze zastavitelného na nezastavitelný. 

Zčásti je přitom tato vada dána obdobnou vadou 

stanovisek dotčených orgánů, o něž se odpůrce v 

rozhodnutí o námitkách opírá a na která odkazuje. 

Nedostatek důvodů přitom soudu brání v posouzení, 

zda nebyl zásah do práv navrhovatelů nepřiměřený, 

popř. zda jim za takový zásah spočívající v omezení 

jejich vlastnického práva náleží náhrada. 

 

Nejvyšší správní soud  konstatoval, že rozhodnutí o 

námitkách navrhovatelů je nepřezkoumatelné. Sta-

noviska orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany příro-

dy a krajiny obsahovala stejnou vadu Nejvyššímu 

správnímu soudu tedy nezbylo, než návrhu vyhovět, 

nicméně pouze v části ohledně pozemku navrhovate-

lů. Pochybení se totiž dotklo pouze této části napa-

deného opatření opbecné povahy. Ve zbytku byl tedy 

návrh zamítnut. 

 

 
Rozhodnutí ve věci zrušení zrušení opat-
ření obecné povahy - stavební uzávěry v 
oblasti klidu Hostýnské vrchy 
 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011

/0002_5Ao__110_20110428113207_prevedeno.pdf 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Ao 

2/2011 - 30, ze dne 22. dubna 2011 

 
Dne 22. dubna 2011 rozhodl Nejvyšší správní soud o 

zrušení opatření obecné povahy - obecně závazného 

nařízení Okresního národního výboru v Kroměříži o 

stavební uzávěře v oblasti klidu Hostýnské vrchy, při-

jatého usnesením plenárního zasedání Okresního ná-

rodního výboru v Kroměříži ze dne 18. 12. 1986. 

 

Článek 2 uvedeného nařízení stanovil, že se v území 

dotčeném stavební uzávěrou zakazuje provádění no-
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vostaveb, a to  bez ohledu na jejich stavebně tech-

nické provedení či jejich účel a dobu trvání. Stějně 

tak bylo zakázáno i provádění nástaveb, přístaveb a 

stavebních úprav již existujících staveb. Článek 4 pak 

dával možnost  odboruvýstavby a územního pláno-

vání Okresního národního výboru v Kroměříži po do-

hodě s dotčenými orgány státní správy povolit ze 

stavební uzávěry výjimky, ovšem pouze v případě 

staveb nebo jejich změn, které nemohou ohrozit účel 

stavební uzávěry. Samotné nařízení nabylo účinnosti 

dne 1. 1. 1987. 

 

Současná právní úprava zdůrazňuje, že územní opat-

ření o stavební uzávěře musí být dočasného charak-

teru. Je tedy možné ho vydat pouze tehdy,  kdy je 

třeba zachovat dotčené území z hlediska stavebního 

po přechodnou dobu v určitém stavu pro budoucí 

využití podle připravované územně plánovací doku-

mentace, a to v situaci, kdy již příprava této doku-

mentace pokročila přinejmenším do stádia schvále-

ného zadání, nebo podle jiného rozhodnutí či opatře-

ní o využití daného území. 

 

Předmětná stavební uzávěra, která byla návrhem na-

padena, tento zákonný požadavek dočasného cha-

rakteru nesplňovala. Z jejího obsahu totiž vyplývalo, 

že by měla být opatřením trvalým, které by bylo svá-

záno s existencí oblasti klidu, resp. dnes přírodního 

parku Hostýnské vrchy, jehož právní režim rovněž 

není nijak časově omezen. Navrhovatel též poukázal 

na to, že stavební uzavěra pozbyla svého opodstat-

nění v důsledku skutečnosti, že obce, jejichž území 

jsou dotčena stavební uzávěrou, již územně plánova-

cích dokumentaci mají. 

 

Nejvyšší správní soud konstatoval rozpor výše uve-

deného opatření obecné povahy s hmotným právem 

a proto ho ke dni právní moci rozsudku zrušil. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.4.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

 

Ústavní soud zrušil novelu zákona 
o stavebním spoření 
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5188 

 
Dne 19. dubna 2011 rozhodl Ústavní soud o návrhu 

45 poslanců Poslanecné sněmovně na zrušení části 

zákona č. 348/2010 Sb., kterým došlo  k zavedení 

zvláštní sazba daně ve výši 50 % na příspěvek fyzic-

kým osobám podle zákona upravujícího stavební spo-

ření a státní podporu stavebního spoření, na který 

vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán sta-

vební spořitelně po 31. prosinci 2010. Napadeným 

zákonem byla také dnem účinnosti jeho novely sní-

žena výše zálohy státní podpory z 15 na 10 % z roč-

ně uspořené částky nepřesahující 20 000 Kč. důvody 

návrhu navrhovatelů na zrušení výše zmíněných části 

zákona směřoval do oblasti jeho přijímací procedury, 

kde namítaly rozpor s ústavním pořádkem vztahující 

se ke způsobu jeho přijetí, jakož i k obsahu tohto zá-

kona spočívající v zásahu do ústavní zásady právní 

jistoty a také legitimního očekávání. Ústavní soud se 

v nálezu ztotožnil s názorem navrhovatelů ohledně 

porušení ústavním pořádkem vztahující se ke způso-

bu jeho přijetí a odkázal v podrobvnostech také na 

svůj nález p.zn. Pl. ÚS 55/10  a dále konstatoval: 

„Uplatnění námitek podle § 90 odst. 2 a § 91 odst. 2 

jednacího řádu ze strany opozice při projednávání 

návrhu napadeného zákona, jež směřovaly toliko k 

dodržení řádné legislativní procedury při projednává-

ní návrhu zákona, nelze podle názoru Ústavního sou-

du považovat za mimořádnou okolnost ve smyslu § 

99 odst. 1 jednacího řádu.“ Ústavni sud se s poslanci 

neshodl v otázce  ústavnost snížení příspěvku pro 

všechny účastníky stavebního spoření od roku 2011 

s odkazem na fakt, že se v daném případě nejedná 

o nepřípustný případ nepravé retroaktivity. Ve vztahu 

k mimořádné 50 % dani ale dal za pravdu navrhova-

telům a konstatoval příkré porušení zásady právní 

jistoty spolu se zásadou legitimního očekávání a tuto 

část zákona zrušil. 

 

 

O způsobu určení výše náhrady vyplácené 
státem v případě odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci  
http://www.concourt.cz/soubor/5108 

 

Senát Ústavního soudu rozhodl dne 28.března 2011 

o ústavni stížnosti, kterou byl napadne způsob vý-

počtu výše náhrady škody v případě odpovědnosti 

státu za škodu způsobenou při výkonu věrejné moci. 

Ústavní soud konstatoval porušením principu obsa-
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ženého v čl. 1 a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv 

a svobod, kterého konsekvencí bylo porušení základ-

ního právo stěžovatele garantované čl. 36 odst. 1 a 3 

Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel namítal 

pochybení při výpočtu výše náhrady škody, když na 

jeho případ byla v rámci jeho řízení připustěna apli-

kace závěrů rozhodnutí ESLP ve věci  Apicella vs. Itá-

lie, který stanovil podmínky snížena částky nemajet-

kové újmy, přičemž stěžovatel namítal, že aplikace 

tohto rozhodnutí na jeho případ by vedl 

k diskriminaci i dalších stěžovatelů, o jejichž stížnosti 

rozhodl ESLP  ještě před účinností novely zákona č. 

160/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ve-

řejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem. Apicella zavádí pravidlo, že „částky při-

znávané na vnitrostátní úrovni mohou být nižší než 

částky přiznávané na základě čl. 41 Úmluvy, neboť 

využití vnitrostátního prostředku nápravy přestavuje 

pro stěžovatele dostupnější a snadnější způsob, jak 

dosáhnout náhrady újmy způsobené nepřiměřenou 

délkou řízení a zároveň je možné lépe odrazit životní 

úroveň v dané zemi“ . Protože se Nejvyšší soud ve 

svém odůvodnění vůbec nezabýval stěžovatelovým 

tvzením o dikriminace jeho osoby a jiných osob, kte-

ré byly nuceny se obrátit nejprve na ESLP dle starší-

ho zákona č. 83/2006 Sb. a automaticky byly na nej 

aplikovány závěry, dle níž:“...tam, kde stát zavedl 

kompenzační prostředek, musí ESLP ponechat širší 

prostor pro uvážení, aby tak byla 

umožněna náprava souladná s právním řádem, tradi-

cemi a životní úrovní daného státu“, tedy primární 

aplikaci vnitrostátních norem ukracující ho od přizna-

né částky ESLP. S touto argumentací navrhovatele se 

Ústavní soud plně ztotžnil a nálezem zrušil rozhodnu-

tí NS ČR a věc mu vrátil s konstatovanímm 

a akcentací potřeby odůvodňovaní výše přiznané ná-

hrady s přihlédnutí k závazkům ČR a hloubce poru-

šení a důsledků porušení práva stěžovatele ze strany 

soudů a tím zodpovedající náhrady škody. 

 

Judikatura SR:  
zkontrolováno ode dne zveřejnění do 30.4.2011 

 

Ústavní soud SR 
 

Ústavní soud rozhodl o tom, že postupem 
Národní rady Slovenské republiky ve věci 

volby kandidáta na generálního prokurá-
tora bylo narušeno ústavní právo na pří-
stup k voleným a jiným státním funkcím. 
http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=doku

ment&id_spisu=382389 

 
Ústavní soud Slovenské republiky vyhověl ve svém 

nálezu ze dne 20. dubna 2011 návrhu stěžovatele 

JUDr. D. T. a vyhlásila proces volby kandidáta na ge-

nerálního prokurátora za protiústavní a také konsta-

toval poručení stěžovatelova ústavního práva na pří-

stup k voleným funkcím a jiným veřejným funkcím za 

stejných podmínek dle ustanovení  čl. 30 ods. 4 v 

spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenské republiky. Ve 

svém nálezu mimo jiné Ústavní soud konstatoval ex-

trémní zásah parlamentu do ústavního principu taj-

ného hlasování. Tento zásah měl spočívat 

v nezabezpečení ústavně komfortního průběhu hla-

sování, které bylo poznačeno snahou koalice 

o kontrolu odovzdáványch hlasů při tajné volbě ge-

nerálního prokurátora. Toho se mělo dosáhnout tak, 

že při volbě byly ve volební kabince přítomni vždy 

dva koaliční poslanci, kteří se navzájem kontrolovali. 

Tímto postupem byla dle názoru ústavního soudu 

potlačena jakákoliv možnost volby a tedy institu vol-

by jakot ký nebyl přítomen, co vyústilo do neplatnosti 

samotného aktu. Predseda senátu Ústavného sou-

du mimo jiné akcentoval, že dodržování principu taj-

ného hlasování je povinností, ne právem a proto je 

na jeho dodržování kladený veliký důraz: „Princíp vý-

konu volebného práva tajným hlasovaním... spočívá 

v tom, že pro voliče jsou zabezpečené podmínky, 

které znemožňují zjišťovat a zjistit, jak konkrétní vo-

lič hlasoval a jaký byl obsah jeho rozhodnutí.“ 

 

Nejvyšší soud SR 
 

Kontrola hospodaření NS SR Minister-
stvem financí 
http://nssr.blox.sk/blox/cms/portal/sk/tlac_sprav

y 

 
Dne 28. dubna zamítl Nejvyšší soudd Slovenské re-

publiky odvolání Ministerstva financí SR proti rozsud-

ku Krajského soudu v Bratislavě ze dne 18. ledna 

2011, v kterém bylo konstatováno krajským soudem, 

že Ministerstvo financí nemůže kontrolovat hospoda-

ření NS SR. NS SR se ve svém rozhodnutí mimo jiné 

zabýval jeho postavení v struktuře orgánů veřejné 
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správy a konstatoval, že: "Nejvyšší soud není orgá-

nem veřejné správy, ani jím nemůže být, protože je 

nejvyšším orgánem soudní moci,". Dále pokračoval 

v analýze svého postavení a konstatoval, že i když 

hospodaří s veřejnými financemi, tak ze strany Minis-

tertsva financí není dána příslušnost k jeho kontrole, 

protože podle výše zmíněného názoru nespadá do 

struktury orgánů veřejné správy. Dále NS zdůraznil, 

že tento postoj neznačí nemožnost kontroly hospoda-

ření soudu, ale za jediný orgán, který má k tomu 

oprávnění, označil Najvyší kontrolný úrad (NKÚ).  

 

Toto rozhodnutí není ještě zveřejněno na stránkách 

Nejvyššího soudu Slovenské republiky , k dispozici je 

prozatím jenom tiskové vyjádření soudu. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.4.2011 do 30.4.2011 

http://eur-

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

 

 

Rozsudek Soudního dvora EUo žádosti 
o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 
přípustnosti uložení cautio judicatum sol-
vi žalobcem s monackou státní příslušnos-
tí, který podává k občanskoprávním sou-
dům svého státu žalobu proti státnímu 
příslušníkovi členského státu- Francesco 
Guarnieri & Cie proti Vandevelde Eddy 
VOF 
http://eur-

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

:62009J0291:CS:HTML 

 

Společnost Fourcroy NV( sídlo v Belgii) objednala 

u společnosti Vandevelde se sídlem v Belgii pro účely 

marketingové akce jejího likéru „Mandarine Napolé-

on“ 21 tisíc sklenic spolu se 100 000 čajových lžiček 

s příslušenstvím. Společnost Vandevelde následně 

toto zboží objednala u monacké společnosti Guarnie-

ri. Bohužel, společnost Guarnieri porušila tuto smlou-

vu. K porušení došlo dle názoru společnosti Vande-

velde jednak oneskoreným dodáním tovaru, který byl 

mimo jiného poškozen nebo rozbit (dle údajů spol. 

Vandevelde bylo 65 % sklenic rozbito). Společnost 

Vandevelde odmítla společnosti Guarnier za tuto do-

dávku zaplatit. Společnost Guarnieri se proto obrátila 

na obchodní soud v Bruselu se žalobou vůči poleč-

ností Vandevelde  na zaplacení faktury za dodání 

zboží spolu s úrokem z prodlení. Společnost Vande-

velde neotálela a podala vzájemnou žalobu vůči spo-

lečnosti Guarnieri. V ní požadovala náhradu nemajet-

kové újmy jí způsobené. V průběhu soudního jednání 

podala společnost Vandevelde in limine litis, aby bylo 

společnosti Guarnieri nařízeno složit jistotu ve výši 

2500 eur na úhradu nákladů řízení, které by jí mohly 

být uloženy. Společnost Guarnieri vůči požadavku 

společnosti Vandevelde namítala před soudem, že 

tento postup je v rozporu s články 28 ES až 30 ES, 

které pojednávají o volného pohybu zboží. Obchodní 

soud v Bruseli se proto obrátil ohledem výkladu člán-

ku 34 SFEU na ESD. ESD ve svém rozhodnutí konsta-

toval, že území Monackého knížectví je považováno 

za součást celního území Unie. Proto je na zboží po-

cházející z tohto státu nahlíženo jako na zboží pochá-

zející z jakéhokoliv členského státu EÚ. ESD tedy 

konstatoval, že: “Článek 34 SFEU musí být vykládán 

v tom smyslu, že nebrání tomu, aby právní úprava 

členského státu požadovala složení cautio judicatum 

solvi žalobcem s monackou státní příslušností, který 

podává k občanskoprávním soudům tohoto státu ža-

lobu proti státnímu příslušníkovi posledně uvedeného 

státu, jíž se domáhá úhrady faktur vystavených za 

zboží, na které je třeba pohlížet jako na zboží pochá-

zející ze Společenství resp. EU, přestože státním pří-

slušníkům tohoto členského státu takový požadavek 

neukládá. “ 

 

Právní časopisy  

 

Právní rádce 
4/2011 

Zohledněna vydání do 30.4.2011 

 
K právní povaze rozhodčího řízení před 
rozhodcem ad hoc 
Vydání: 4/2011, str. 12  

Autor: Mgr. Michal Králík, Ph.D.. 

 

V úvodu článku autor konstatuje určitý přínos roz-

hodčího řízení před rozhodci ad hoc. Podle něj tímto 

vzniká nové konkurenční prostředí, které podle jeho 

osobních zkušeností v poslední době přispívá nejen 

ke zrychlování, ale i ke zkvalitňování soudnictví jako 

celku. Článek je dělen na několik částí; v první je ro-

zebrána právní povaha rozhodčího řízení před roz-
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hodci ad hoc. Toto rozhodčí řízení je ve své podstatě 

poskytnutím právních služeb ve smyslu § 2 odst. 2 

zák. č. 85/1996 Sb. soukromou osobou za úplatu 

(tzv. poplatek ve formě projednání a rozhodnutí urči-

tého majetkového sporu (existují výjimky, které jsou 

z rozhodčího řízení vyloučeny). V dalších částech je 

pak pozornost soustředěna též na vyloučení statutů a 

řádů rozhodců ad hoc (nestanoví-li zákon jinak, užijí 

se na řízení před rozhodci přiměřeně ustanovení ob-

čanského soudního řádu), rozdíly mezi stálým roz-

hodčím soudem a rozhodci ad hoc (jde především o 

soustavnost činnosti), poplatek jako smluvní odměna 

za právní služby rozhodce ad hoc a označení osoby 

těchto rozhodců. 

 

 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o pro-
blematice rozhodčích doložek   
Vydání: 4/2011, str. 45 

Autor: JUDr. Pavel Vrcha 
 
V rubrice Judikatura je uveřejněn rozsudek Nejvyšší-

ho soudu České republiky ze dne 28. května 2009, 

sp. zn. 12 Cmo 496/2008. Soud zde judikoval, že 

„Pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení 

rozhodce ad hoc, anebo konkrétní způsob jeho urče-

ní, ale jen stanoví, že rozhodce bude určen jednou 

smluvní stranou ze seznamu rozhodců vedeného 

právnickou osobou, která není stálým rozhodčím 

soudem zřízeným ve smyslu § 13 zák. č. 216/1994 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že rozhodčí říze-

ní bude probíhat podle pravidel vydaných touto 

právnickou osobou, pak je taková rozhodčí smlouva 

neplatná pro obcházení zákona.“ 

 

Po uvedení právní věty pak autor výše uvedené roz-

hodnutí dále rozebírá. 

 

 

Právní rozhledy 
6,7/2011 

Zohledněna vydání do 30.4.2011 

 
Odnětí pozemků ze zemědělského půdní-
ho fondu pro stavební účely po poslední 
novelizaci 
Vydání: 6/2011, str. 202 

Autor: JUDr. Tomáš Rada 

 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 

je důležiým krokem, který musí investor podniknout 

investor, který hodlá provést výstavbu na pozemcích, 

které do ZPF patří. Tato problematika je v dnešní do-

bě velice aktuální, a to především díky výstavbě fo-

tovoltaických elekráren (ale též i nových sídelních 

útvarů, průmyslových zón, golfových hřišť atd.). 

 

Autor si klade za cíl svého článku přispět do široké 

diskuse o podstatě a fungování odnímání půdy ze 

ZPF. Za tímto účelem se nejdříve zabývá základními 

zásadami odnímání pozemků ze ZPF (především pak 

zásadou subsidiarity a minimalizace zásahů). Dále se 

zaobírá situacemi, kdy není souhlasu s odnětím tře-

ba. V článku je zmíněn i rozdíl mezi odnětím dočas-

ným a trvalým; stejně jako je popsáno i rozhodování 

o odnětí, které se rozpadá do více procesních kroků, 

kterým autor věnuje svoji pozornost. Významnou 

součástí problematiky odnětí pozemků ze ZPF jsou i 

odvody, které plní jednak funkci fiskální (získání fi-

nančních prostředků do veřejné správy), ale stejně 

tak i stimulační motivování investorů k tomu, aby ke 

svým záměrům využili přednostně pozemky, které 

nepatří do ZPF. Pozornost je věnována i rekultivaci 

(jejímž cílem je navrávcení půdy do ZPF). V závěru je 

pak pokázáno na úbytek ZPF. 

 

 

Nejvyšší soud České republiky: K obsaho-
vým náležitostem záměru obce prodat 
část pozemku 
Vydání: 6/2011, str. 223 

Autor: JUDr. Pavel Vrcha 

 
V rubrice Judikatura je uveřejněn rozsudek Nejvyšší-

ho soudu České republiky ze dne 27. září 2010, sp. 

zn. 30 Cdo 1250/2009. Soud zde judikoval, že „ Za-

mýšlí-li obec prodat část svého pozemku, je nezbyt-

né, aby ve zveřejněném záměru byl uvedený poze-

mek, resp. jeho (k prodeji nabízená) část náležitým 

způsobem identifikována (např. s odkazem na zpra-

covaný geometrický plán nebo s formulačním vyjád-

řením typu: „část pozemku p.č. XY v k. ú. XY o vý-

měře XY m2“, „část pozemku p.č. XY v k. ú. XY 

v rozsahu stávajícího oplocení části pozemku“, „část 

pozemku p.č. XY v k. ú. XY podél budovy XY o délce 

XY m a šíři XY m“). Zveřejnění záměru obce „o pro-

deji části pozemku p. č. XY v k. ú. XY“ neodpovídá 



 

 

 

Strana 14 LEGAL UPDATE DUBEN 2011 
 

dikci § 39 odst. 1 OZř, a tudíž nenaplňuje předpoklad 

pro právní perfekci následně učiněného majetko-

právního úkonu obce. 

 

Autor na závěr připojuje poznámku, že výše uvedené 

rozhodnutí bylo v prosinci 2010 schváleno občansko-

právním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu ČR 

k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi-

sek. 

 

 

Poznámky k připravované novele zákona 
o rozhodčím řízení 
Vydání: 7/2011, str. 247 

Autor: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.  

 

Článek je příspěvkem do diskuse ohledně rozsáhlé 

novely zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 

o výkonu rozhodčích nálezů. Její návrh byl koncem 

roku rozeslán Ministerstvem spravedlnosti České re-

publiky do mezirezortního připomínkového řízení. 

 

Autor oceňuje snahu ministerstva o to, aby byla posí-

lena a vyjasněna pozice spotřebitele v rámci rozhod-

čího řízení, zpřesněna používaná terminologie a aby 

došlo k vypořádání se s rozhodovací praxí obecných 

soudů, která není ve všech případech zcela jedno-

značná. 

 

Stejně tak autor konstatuje, že novela není zcela do-

konalá a i přes pozitiva obsahuje i určité nedostatky, 

jimiž je zejména absence řešení některých problémo-

vých okruhů v problematice rozhodčího řízení řízení, 

které jsou v článku dále rozvedeny. 

 

V následujících částech článku je pojednáno o nejvý-

raznějších změnách, které má novela přinést. 

 

 

Nejvyšší soud České republiky: Okamžik 
zániku funkce jednatele odvolaného val-
nou hromadou 
Vydání: 7/2011, str. 260 

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

něn rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 21.12.2010, sp. zn. 29 Cdo 2363/2010. Soud zde 

judikoval, že „Funkce jednatele zaniká dnem, kdy 

valná hormada společnosti rozhodla o jeho odvolání 
z funkce, případně pozdějším dnem určeným v usne-
sení valné hromady (nikoliv až okamžikem, kdy se 
jednatel o svém odvolání z funkce dozví.“ 
 

V daném případě šlo o bývalého jednatele společnos-

ti, který se u Městského soudu v Praze a následně 

též prostřednoctvím odvolání u Vrchního soudu 

v Praze dožadoval dosažení shody mezi zápisem 

v obchodním rejstříku a skutečným stavem, spočíva-

jícím v nahrazení data 17.7.2003, zapsaného jako 

den zániku funkce navrhovatele, dnem 4. 8. 2003. 

 

Bývalý jednatel byl odvolán z funkce valnou hroma-

dou společnosti dne 17.7.2003, nicméně o svém od-

volání se dozvěděl až z dopisu, který mu byl doručen 

4.8.2003. Bývalý jednatel podal proti rozhodnutím 

výše uvedených soudů dovolání, které však bylo Nej-

vyšším soudem České republiky zamítnuto.  

 

Bulletin advokacie 
4/2011 

Zohledněna vydání do 30.4.2011 

 

Neviditelná většina: osud českých stížnos-
tí před ESLP 
Vydání: 4/2011, str. 15 

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, LL.M., Mgr. et Mgr. Ľubomír 

Majerčík, LL.M. 

 

Česká republika je již 18 let vázána Úmluvou o 

ochraně lidských práv a základních svobod.  Za tuto 

dobu bylo Evropským soudem pro lidská práva vyne-

seno proti České republice 156 rozsudků.  Ve stej-

ném časovém rozsahu bylo však vyřízeno dalších 

téměř 8000 stížností proti naší zemi.  Ve fázi přijatel-

nosti tak bylo odmítnuto zhruba 98 % žádostí. 

 

Autoři zkoumají vybraný vzorek stížností podaných 

v letech 2006-2008, které byly odmítnuty výborem tří 

soudvů pro nesplnění podmínek přijatelnosti. Na zá-

kladě výsledků své práce se snaží autoři poukázat na 

tři okruhy související s problematikou těchto stížností. 

Prvním je otázka, kdo je typickým stěžovatelm. Dru-

hým okruhem jsou pak typy stížností, se kterými se 

na ESLP obracejí a konečně okruhem třetím je potom 

otázka, z jakých důvodů bývají tyto stížnosti odmítá-

ny. 
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Cílem autorů je zmírnit očekávání stěžovatelů, která 

jsou často poněkud přehnaná, a zároveň pomoc 

k tomu, aby se stěžovatelé důkladně zaměřili na fázi 

přijatelnosti v řízení před ESLP. 

 

 
Konec plošné autorské daně aneb § 25 
autorského zákona ve světle rozhodnutí 
SOudního dvora ve věci Padawan 
Vydání: 4/2011, str. 20 

Mgr. Jan Mates, LL.M. 

 

Autor ve reaguje na nedávné rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie, které řeší významnou otázku 

související s autorským právem. Tou je placení au-

torské odměny za soukromé rozmnožování autorsko-

právních děl. Autor předmětnou odměnu (stejně jako 

značná část veřejnosti) nazývá s určitou mírou nad-

sázky výpalným, neboť i sama veřejnost ji vnímá ja-

ko vynucenou platbu, za kterou není poskytována 

protihodnota.  

 

V úvodu článku je nejdříve rozebrána právní úprava 

platná v České republice, která se týká placení od-

měny za soukromé rozmnožování. Následně je 

reflektováno výše zmíněné rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie, který věc řešil v rámci řízení o 

předběžné otázce. Nakonec jsou zhodnoceny 

praktické dopady tohoto rozhodnutí a jeho dopady, 

které může mít na placení odměny za soukromé 

rozmnožování do budoucna. 
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Cílem autora článku je poukázat na problematiku re-

gulace nájemného v SR, která stále není zcela doře-

šena. V této souvislosti existují dva protichůdné zá-

jmy. Jedním je ochrana nájmu ve smyslu občanského 

zákoníku a s tím související regulace nájemného; 

druhým pólem je pak uplatnění vlastnického práva 

vlastníků předmětných nemovitostí. 

 

Autor nejdříve přibližuje platnou právní úpravu v SR, 

následně se pak zabývá pohledy obou zmíněných 

stran – nájemců i vlastníků. V obou případech přináší 

relevantní argumenty, které obě strany vznášejí (jde 

např. o nálezy Ústavního soudu Slovenské republiky 

či o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve 

věci Hutten-Czapska vs. Polsko ze dne 22. února 

2005. 

 

Na závěr jsou uvedena možná řešení deregulace ná-

jemného a též i opatření, která přijala slovenská vlá-

da za účelem definitivního vyřešení výše uvedeného 

problému. 
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Ve svém článku se autor zaměřuje především na his-

torický vývoj institutu odpovědnosti státu za škodu. 

Následně se pak zabývá právní úpravou, účinnou 

v současné době v SR. V této souvislosti porovnává 

tuto úpravu s úpravou stejného institutu v ČR. 

 

Autor nepojednává pouze o teoretických otázkách, 

které s uvedenou problematikou souvisí, ale uvádí i 

dopady, které má současná právní úprava v SR na 

práva a oprávněné zájmy poškozených subjektů. 
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