
  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Připravované právní  
předpisy  

(autor: JJR) 

 
Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 
změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.5.2011 ke dni 31.5.2011. 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. 
38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředko-
vatelích a samostatných likvidátorech po-
jistných událostí a o změně živnostenského 
zákona (zákon o pojišťovacích zprostřed-
kovatelích a likvidátorech pojistných udá-
lostí), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

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

 
Věc: Novela zákona, měnící zákon o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech po-
jistných událostí, která především: 
 

a) Odstranění nedůvodných rozdílů v regulaci poskyto-
vání distribučních služeb na pojistném trhu mezi 
různými distribučními kanály   

 
b) Zvýšení transparentnosti systému poskytování dis-

tribučních služeb pro spotřebitele 
 
c) Garance určité minimální úrovně odbornosti osob 

poskytujících distribuční služby s důrazem na od-

stranění současné formálnosti prokazování odbor-
nosti a na zajištění udržování odbornosti po celou 
dobu výkonu činnosti 

 
d) Vytvoření adekvátního právního rámce k pravidlům 

jednání osoby jednající se zákazníky 

 
e) Vytvoření podmínek pro efektivní dohled nad pojiš-

ťovacími zprostředkovateli, tedy zjednodušení je-
jich struktury, úprava systému registrace a jedno-
značné vymezení odpovědnosti za vykonávanou 
distribuční činnost 

 
f) Nastavení pravidel podporujících kultivaci trhu po-

skytování distribučních služeb a modifikace těch 
oblastí současné právní úpravy, které byly vyhod-
noceny jako nedostatečně upravené 

 

Hlavním cílem navrhované novely odstranit mimořádně 
vysoký počet osob v odvětví, zapříčiněný zejména 
atraktivními odměňovacími schématy, mírnými poža-
davky na vstup do odvětví a omezené kapacitě orgánu 
dohledu na výkon dohledové činnosti vzhledem 
k vysokému počtu osob přímo dohlížených. 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 
Návrhu zákona o podpoře využívání ener-
gie z obnovitelných zdrojů energie a dru-
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hotných energetických zdrojů a 
z vysokoúčinné kombinované výroby elek-
třiny a tepla a o změně některých zákonů 
(zákon o podporovaných zdrojích energie) 
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtes

t.nsf/web/cs?Open&2011&05-11 

 

Vládní novela zákona, která nahrazuje dosavadní zá-
kon č. 180/2005 Sb., zákon o podporovaných zdrojích 
energie, zákon má vycházet z tzv. Národního akčního 
plánu a má v sobě kombinovat všechny podporované 
zdroje energie. Tedy druhotné a obnovitelné zdroje a 
také kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 

 
Podpora bude garantovaná jen do výše limitů, které 
jsou stanovené takzvaným Národním akčním plánem. 
V případě, že bude limit instalovaného výkonu překro-
čen, na další rok podpora vyhlášena nebude, což podle 
odpůrců výrazným způsobem devalvuje podnikání 

v sektoru.  
 
Novela dává ERÚ oprávnění ke snížení podpory i o více 
než 5 procent ročně, a to ve chvíli, kdy by se provozo-
vatelům elektráren vrátili jejich investice dříve než za 
11 let a solární energie bude zatížena v letech 2012 až 

2013 daní 28 procent. 
 
Osoby, jež instalují obnovitelné zdroje, budou muset 
splňovat odborné požadavky a nově stavěné a rekon-
struované budovy budou muset čerpat část energií 
z EOZ, pokud tomu nebude stavebně nic bránit 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 339 - 380 

od 1.5.2011 do 31.5.2011 

 
Novela obchodního zákoníku 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=31

0&CT1=0 

 

V souvislosti s novelizací se změna obchodního zákoní-
ku dotýká nejvýznamněji ukončení činnosti podnikate-
lů, kteří reálně zapsanou činnosti nevykonávají nebo se 
kterými není možné komunikovat. 

Dopady novely v ekonomické oblasti se týkají například 

zamezení užívání prostor, k jejich užívání nemá ob-
chodní společnost právní důvod. Zvýší se tím právní 
jistota osob, které mají skutečný právní důvod 
k užívání takových prostor. V neposlední řadě dojde 
k příznivému vlivu na tržní ceny nemovitostí, v nichž se 
nacházejí takové prostory.  

Další změna se týká likvidace tzv.„prázdných společ-
ností“, která má být napříště ulehčena snížením trans-
akčních nákladů. Nižší transakční náklady mají několik 
aspektů: 
 
a)odstraněním povinnosti předkládat společníkům ná-

vrh na rozdělení likvidačního zůstatku a zprávu o nalo-
žení s majetkem – bude stačit pouze povinnost tyto 
zprávy založit do sbírky listin rejstříkového soudu. 
 
b)podle § 37 odst. 3 bude stanovena povinnost navr-
hovatele zahraniční osoby sdělit soudu adresu pro do-

ručování umístěnou v České republice a jestliže osoba 
adresu nesdělí, budou jí všechny písemnosti poručová-
ny prostřednictvím úřední desky soudu. 
 
Vyšší právní jistota bude novelou vnesena do transak-
cí, spojených s finanční asistencí, neboť současné 

podnikatelské prostředí je při operacích typu finanční 
asistence zdrženlivý právě kvůli nejasnostem, které se 
budou odstraněny. 
 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.5.2011 do 31.5.2011 

 
Ve sledovaném období vydání Legal Update nedošlo 
bohužel k jediné schůzi Senátu České republiky, která 
by schválila jakýkoliv zákon.  O legislativní činnosti Se-
nátu za měsíc červen Vás budeme informovat v násle-
dujícím 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 31.5.2011 
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Přehled připravovaných 
právních předpisů (autor: JJR) 

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

378/0 Novela z. o stavebním 
spoření a státní podp. 
staveb. spoření 

25.5.      

377/0 Novela z. o dani z při-
dané hodnoty 

25.5.      

376/0 Novela z. o odpadech 25.5.      

373/0 Novela z. o zaměstna-
nosti 

25.5.      

371/0 Novela z. o rozhodčím 
řízení 

23.5.      

370/0 Novela z. o veřejných 
zakázkách 

23.5.      

369/0 Vl.n.z. o podporova-
ných zdrojích energie 

23.5.      

365/0 Novela z. o přeměnách 
obchodních společnos-
tí a družstev 

25.5.      

363/0 Vl.n.z. o obchodních 
korporacích 

25.5.      

362/0 Novela občanského 
zákoníku - EU 

25.5.      

352/0 Novela z. o Nejvyšším 
kontrolním úřadu 

9.5.      
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347/0 Novela z. 
o elektronických ko-
munikacích - EU 

5.5.      

327/0 Novela z. o hospoda-
ření energií 

15.4. 6.5.     

326/0 Novela z. o veřejných 
zakázkách 

15.4. 5.5.     

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

13.4. 10.5.     

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

12.4. 4.5.     

310/0 Novela obchodního zá-
koníku 

7.4. 10.5.     

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. 10.5.     

281/0 Novela z. o Rejstříku 
trestů 
 

14.3. 10.5.     

276/0 Novela z. o kolektiv-
ním investování 

4.3. 16.3. 27.4. 6.5.   

269/0 Novela z. o soudních 
poplatcích 
 

28.2. 22.3. 5.5. 11.5.   

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

 

15.2. 10.5.     

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

11.2. 29.4.     
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256/0 Novela z. – zákoník 
práce 

14.2. 15.3. 4.5. 11.5.   

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. 6.5.   

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

19. 1 2.2. 27.4. 6.5.   

224/0 Novela z. o finančím 
arbitrovi 

14.1. 2.2. 27.4. 6.5.   

216/0 Novela z. o advokacii 31.12. 1.2. 29.4. 6.5. VR  

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

3.9. 8.2.     

195/0 Novela devizového zá-
kona 

6.12. 2.2. 27.4. 10.5.   

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

  

 
Přijaté právní předpisy 

 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č. 43-55; od 1.5.2011 do 31.5.2011 

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

 

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

(autor: JJR) 

 
Novela občanského zákoníku o změnách 
nájemních vztahů  
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=2

15&CT1=0 

 

Přijatá novela s účinností od 1.6. 2011 vychází z cíle 
postupně narovnávat, spolu s postupnými kroky 
v nápravě cenových deformací do roku 2010, resp. 
2012, také vztahy nájemců a pronajímatelů snižová-

ním do té doby nepřiměřeně široké ochrany nájemce. 
V tomto smyslu byla provedena úprava rozšířením 
výpovědních důvodů a současně bylo stanoveno, že 
v případech, kdy nájemce porušuje své povinnosti 
vyplývající z nájmu bytu, je možné nájem bytu vypo-
vědět bez přivolení soudu a je možné nájemci po-

skytnout pouze přístřeší (pokud soud nerozhodne 
jinak) - jako provizorium, které slouží 
k bezprostřednímu, krátkodobému a přechodnému 
vyřešení bydlení nájemce. 
 
Novela je předkládána ještě před účinností nového 

občanského kodexu upravujícího nájem bytu a svým 
koncepčním pojetím odpovídá konceptu uvažované 
nové úpravy soukromého práva. Její naléhavost je 
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dána potřebou řešit situaci po skončení účinnosti 

části první zákona o jednostranném zvyšování ná-
jemného, kde by jinak opět hrozilo vakuum a fixování 
do té doby “regulovaných” nájmů. Současně by měla 
novela posílit dispoziční oprávnění pronajímatelů. Ta-
to dílčí novela je formulována, tak aby na ni nový 
kodex mohl svou koncepcí plynule navázat a proto ji 

lze považovat za první krok směrem k novému kode-
xu. Navržená úprava je však zároveň připravována 
tak, aby obstála též v dlouhodobém horizontu, tedy 
v případě ohrožení či oddálení přijetí nového kodexu. 
 
Předložený návrh novely občanského zákoníku má za 

cíl posílit jednu ze základních zásad 
v občanskoprávním vztahu, a to zásadu autonomie 
vůle stran při zachování nezbytné ochrany nájemce.  

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 5. 2011 

(autor: JJR) 

 
ÚOHS vydal tři rozhodnutí o fúzích 
http://www.compet.cz/hospodarska-

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

vydal-tri-rozhodnuti-o-fuzich/ 

Uveřejněno dne 3. května 2011 

 
Spojení soutěžitelů VP AGRO, spol. s r.o., 
a AGROKOP CZ, a.s., se týká trhů maloobchod-
ního prodeje průmyslových hnojiv, prostředků 
na ochranu rostlin, maloobchodního prodeje 
osiva, výkupu obilovin, olejnin a luštěnin 
a jejich prodeje pro zpracovatelský průmysl 
a konečně skladování rostlinných komodit. 
Ve většině uvedených oblastí dosahují spojující 
se soutěžitelé relativně nízkých tržních podílů. 
Úřad tedy konstatoval, že posuzované spojení 
nebude mít za následek podstatné narušení 
hospodářské soutěže, a to i v souvislosti 
s přítomností výrazně silnějšího konkurenta 
v podobě společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. 
 
Ve zjednodušeném řízení byla povolena fúze 
společností AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s. 
a Auto-Steiger spol. s r.o. Soutěžitelé jsou ak-

tivní v oblasti prodeje nových osobních 
a lehkých užitkových automobilů. 
 
V rozhodnutí týkajícím se návrhu na povolení 
spojení soutěžitelů OneMed Group Oy a BATIST 
Medical a.s. Úřad konstatoval, že fúze nesplňuje 
obratová kritéria daná zákonem o ochraně hos-
podářské soutěže a nepodléhá tedy jeho povo-
lení. 
 

 
Způsob zajištění pořizování talárů advo-
kátů může narušovat hospodářskou sou-
těž 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/zpusob-

zajisteni-porizovani-talaru-advokatu-muze-

narusovat-hospodarskou-soutez/ 

Uveřejněno dne 11. května 2011 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě 
obdrženého podnětu šetří tzv. soutěžní advokacií (tj. 
bez zahájení správního řízení) postup České advo-
kátní komory (ČAK) ve věci pořízení talárů pro advo-
káty a advokátní koncipienty působící v České repub-
lice. 

 
ČAK v současné době neumožňuje advokátům získat 
licenci na průmyslový vzor taláru, který si nechala 
zaregistrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví. 
Podle názoru ÚOHS je ČAK sdružením soutěžitelů.  
 

Z vyjádření ÚOHS jednání ČAK splňuje pojmové zna-
ky zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů 
a Úřad do budoucna neshledává důvody, které by 
toto jednání objektivně ospravedlňovaly. ÚOHS proto 
doporučil ČAK, aby omezila časovou platnost svého 
rozhodnutí. 

 

 
Měsíční monitorovací zpráva za květen 
2011 
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpr

avy/monitorovaci_zprava_04-2011_duben.pdf 

Uveřejněno dne 12.5.2011 

 

Ve svém pravidelném měsíčním monitoringu 
zveřejnil ČTÚ Výroční zprávu za rok 2010 ze 
dne 18. dubna 2011.  Zpráva obsahuje všechny 
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rozhodující informace o činnosti ČTÚ a součas-
ně dokumentuje trendy na trzích elektronických 
komunikací a poštovních služeb z pohledu regu-
lační činnosti Úřadu. 
 
Jako zajímavost monitorovací zpráva uvádí významné 
datum 10. dubna 2011, kdy uplynulo 130 let od za-

vedení první telefonní linky v Čechách v roce 1881. 
 
Dne 12. dubna 2011 byl v částce 35 Sbírky zákonů 
uveřejněn nález Ústavního soudu ze dne 22. března 
2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení 
§ 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektro-

nických komunikacích a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky 
č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních 
údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu je-
jich předávání orgánům oprávněným k jejich využí-

vání. Podle názoru ÚS je ustanovení § 97 odst. 3 a 
odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a pro-
váděcích vyhlášek v kolizi s požadavky na právní 
úpravu umožňující omezení základního práva na sou-
kromí v podobě práva na informační sebeurčení ve 
smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které plynou z 

principu proporcionality. 
  

Připravované právní  
předpisy v SR 

(autor: MFO) 
 

Jednání vlády 
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx 

 

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

ad/predlozene 

zkontrolováno do 31.5.2011 

 
Vládní návrh zákona, kterým se mění 
a doplňuje zákon č. 541/2004 Z. z. 
o mírovém využívání jaderné energie 
(atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů 
 

http://www.nrsr.sk/Page.aspx?sid=zakony/cpt&Za

kZborID=13&CisObdobia=5&ID=376 

 

tisk č. 376 
datum doručení: 19.05.2011 
 
Návrh této novely zákona si dává za cíl důsled-
nou transpozici směrnice Rady 
2009/71/Euratom z 25. června 2009, (dále jen 
„Směrnice“) kterou se zřizuje rámec Společen-
ství pro jadernou bezpečnost jaderných zaříze-
ní. Směrnice stanovuje euro-unijní bezpečnostní 
standardy, a to poskytováním právní jistoty zá-
vaznými rámcovými pravidly jaderné bezpeč-
nosti, primárně v rovině organizační, infrastruk-
turní a institucionální. Zavádí odpovědnost za 
jadernou bezpečnost a implementují se v ní 
bezpečnostní standardy MAAE. Novelou zákona 
se taktéž taxativně vymezuje okruh dokumentů, 
které považuje Úřad jaderného dozoru SR za 
natolik citlivé, že jejich zveřejněním by mohlo 
dojít k zneužití informací zde obsažených 
k činnostem směrujícím k poškození, nebo zni-
čení jaderních zařízení.  
 

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

ad/posledneSchvalene 

zkontrolováno do 31.5.2011 

 
Poslanecký návrh zákona z 5. dubna 
2011, kterým se mění a doplňuje zákon 
Národní rady Slovenské republiky č. 
253/1994 Z. z. o právním postavení a pla-
tových poměrech starostů obcí a primáto-
rů  měst v znění pozdějších předpisů, vrá-
cen prezidentem Slovenské republiky na 
opětovné projednání Národní radě Slo-
venské republiky 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=3648 

 

tisk č. 330 (původní číslo tisku 187) 
datum schválení: 17.05.2011  
 
Návrh této novely zákona o právním postavení 
a platových poměrech starostů obcí reaguje na 
neustále se zvyšující zadlužování samospráv. 
Novela zákona má zamezit nepřiměřenému za-
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dlužování samospráv i prostřednictvím snižování 
platů a velkých osobních odměn, které byly 
schvalovány prostřednictvím zastupitelstev pri-
mátorům a starostům obcí. Novela zákona kon-
krétně reaguje na tento stav snížením koefici-
entů pro výpočet výše platu starostů a primáto-
rů paušálně o 10 %, přičemž se zůstává mini-
mální výše platu dle ustanovení  § 3 a § 4 
a určení horního stropu platu se ponechává na 
uvážení zastupitelstva.  
 

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

zkontrolováno do 31.5.2011 

(autor: PMO) 

 
Protimonopolní úřad SR zahájil řízení ve věci 
koncentrace mezi podniky Stredoslovenská 
energetika - Distribúcia, a. s., SR a Slovenské 
elektrárne, a. s., časť podniku, SR 

http://www.antimon.gov.sk/134/4306/protimonop

olny-urad-sr-zacal-konanie-vo-veci-koncentracie-

medzi-podnikatelmi-stredoslovenska-

energetika.axd 

 
Dne 16. května bylo u úřadu zahájeno správní řízení 
ve věci koncentrace výše uvedených podnikatelů. 
Úřad vyzval třetí strany, tzn. fyzické a právnické oso-
by, k předložení svých připomínek, námitek a infor-

mací k oznámeným koncentracím. Třetí strany mají 
své připomínky předkládat úřadu co nejdříve po zve-
řejnění oznámení, aby se úřad, vzhledem k dodržení 
zákonných lhůt, mohl těmito připomínkami zabývat v 
první fázi posuzování oznámené koncentrace. 
 

 
Bude Slovensko první země, kde se legalizují 
kartely? 
http://www.antimon.gov.sk/134/4309/bude-

slovensko-prva-krajina-kde-sa-legalizuju-

kartely.axd 

 
Úřad reaguje na soudní přezkum svého rozhodnutí, 
jehož předmětem byla kartelová dohoda tří bank v 
SR, jejímž předmětem bylo vytvoření společné stra-

tegie vůči konkurenci. V prvním stupni ve věci rozho-
doval krajský soud v Bratislavě, který zvolil (podle 
úřadu) přinejmenším zvláštní procesní postup. Přes-

tože právní jednání bank bylo nedělitelné (šlo o jedi-

ný kartel), rozhodl se ho posuzovat ve třech samo-
statných soudních řízeních. Stejně tak se rozhodl po-
stupovat i Nejvyšší soud SR, který je soudem odvola-
cím.  
 
V souvislosti s případem úřad mimo jiné upozorňuje 

na svůj požadavek na ústní projednávání z důvodu 
veřejného zájmu, který je v případě zásahu proti kar-
telové dohodě a ochraně spotřebitele naplněn. Nej-
vyšší soud SR však této žádosti úřadu nevyhověl. V 
jednom případě pak Nejvyšší soud SR již rozhodl, 
přičemž potvrdil rozhodnutí soudu prvostupňového 

(který zrušil rozhodnutí úřadu). Nejvyšší soud SR 
uvedl jako hlavní důvod svého rozhodnutí to, že kar-
telové jednání bank nemůže být protiprávní, protože 
společnost, proti které bylo kartelové jednání namí-
řeno, podniká na území SR nelegálně. 
 

Úřad k tomuto uvádí, že důležitější je, že došlo k po-
rušení všeobecně přijímaných principů posuzování a 
rozhodování ve věci kartelových dohod. Úřad ve věci 
aplikoval i čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské 
unie – soudními rozhodnutími se tedy již zabývá i Ev-
ropská komise, která dohlíží na jednotnou aplikaci 

soutěžních pravidel na jednotném trhu.  
 
Antimonopolní úřad SR opět připomněl, že je připra-
ven ochraňovat veřejný zájem a zájmy spotřebitele. 
Stejně tak poukázal i na to, že SR je povinna dodržo-
vat závazky, které pro ni vyplývají ze Smlouvy o fun-

gování Evropské unie, jejíž součástí jsou i závazky 
jednotné aplikace evropského soutěžního práva. 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 5. – 31.5.2011 

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

 
ROZHODNUTÍ KOMISE č. 2011/280/EU 

http://eur-

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

011:129:0014:0014:CS:PDF 

 
Od 1. června 2011 se uplatňuje Rozhodnutí 
komise č. 2011/280/EU ze dne 16. května 
2011. kterým se zrušuje rozhodnutí 
2003/796/ES, kterým se zřizuje skupina evrop-
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ských regulačních orgánů pro elektroenergetiku 
a plynárenství. Tyto regulační úřady byly usta-
noveny jako koordinační a konzultační orgány 
pro spolupráci mezi regulačními orgány člen-
ských státu. V zájmu zefektivnění této spolu-
práce byla ale nařízením Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) č. 713/2009 zřízena Agentura 
pro spolupráci energetických regulačních orgá-
nů, čímž další se stala další existence těchto or-
gánů zbytečná. 
 

 
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY č. 2008/52/ES 

http://eur-

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

008:136:0003:0008:CS:PDF 

 
Dne 21. května 2011 uplynula lhůta pro trans-
pozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2008/52/ES ze dne 21. května 2008, o někte-
rých aspektech mediace v občanských a ob-
chodních věcech, do vnitrostátních právních řá-
dů jednotlivých členských států. Tato směrnice 
a její úprava má přispět k sjednocení základních 
zásad a postupů v mediaci, jako i zajištění lep-
šího přístupu ke spravedlnosti.  Účel směrnice 
vychází z tzv. zelené knihy představené Komisí 
v roce 2002.  
Tato směrnice by se měla vztahovat pouze na 
mediaci v příhraničních sporech, no koncepčně 
nebráni nic členským státům v tom, aby její 
ustanovení uplatňovaly i na vnitrostátní medi-
ační řízení. V případě předsmluvních jednání, 
adjudikačních řízení, jako jsou některá řízení o 
soudním smíru, nebo řízení o spotřebitelských 
stížnostech, rozhodčí řízení a znalecká určení, 
ani na řízení vedená osobami nebo subjekty, 
které vydávají formální doporučení ohledně ře-
šení sporu, ať už právně závazná či nikoli, by 
ale její ustanovení být užita neměla. 
 

 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RA-
DY (EU) č. 492/2011  
http://eur-

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

011:141:0001:0012:CS:PDF 

 

Dne 16. května 2011 vstoupilo v platnost naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
492/2011ze dne 5. dubna 2011 o volném pohy-
bu pracovníků uvnitř Unie, Text s významem 
pro EHP, které má zajistit dosažení cílů v oblasti 
volného pohybu stanovených v článcích 45 a 46 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Toto naří-
zení stanoví pravidla pro to, aby každý státní 
příslušník členského státu měl možnost využívat 
svého práva, na přístup k zaměstnání a na jeho 
výkon na území jiného členského státu v soula-
du s právními a správními předpisy, které upra-
vují zaměstnávání státních příslušníků tohoto 
státu a to bez ohledu na své bydliště. Práva na 
zaměstnání mají být shodně přiznáno nejenom 
stálým, sezónním a příhraničním pracovníkům, 
ale i těm, kteří vykonávají svou činnost za úče-
lem poskytování služeb.  
 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu  

zkontrolováno do 31.5.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120 

(autor: JTA) 

 
Rozhodnutí o návrhu na zrušení části 
opatření obecné povahy 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011

/0002_1Ao__110_20110610074304_prevedeno.pdf 

 
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Ao 

2/2011 – 17, ze dne 19. května 2011. 
 
Dne 19. května 2011 rozhodl Nejvyšší správní 
soud o návrhu na zrušení části opatření obecné 
povahy, schválené městem Klecany 20.4. 2010. 

 
Navrhovatelka si NSS stěžuje, že zařazením je-
jích pozemků až do II. etapy výstavby byla 
zkrácena na právech, v důsledku čehož jí vznik-
la finanční ztráta při zamýšleném prodeji po-
zemků. Kromě toho argumentuje rozpor tako-
vého postupu s hospodárným využíváním kraji-
ny 
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Soud musel odpovědět na dvě otázky: 

A)Zda došlo ke zkrácení vlastnických práv 
v důsledku přijetí územního plánu 

B)Zda došlo ke zkrácení vlastnických práv 
v důsledku etapizace výstavby 

Podle rozhodnutí v odpovědi na otázku A soud 
dospěl k názoru, že výstupy územního plánová-
ní a rozhodování v území formují konkrétní ob-
sah vlastnického práva k pozemkům a stanoví 
meze jeho výkonu, není možné říci, jaký kon-
krétní obsah mělo vlastnické právo k pozemkům 
navrhovatelky před vydáním územního plánu. 
Nelze tedy přesně posoudit, jaký byl obsah 
vlastnického práva před tím, než do něho bylo 
dle tvrzení navrhovatelky zasaženo právní regu-
lací v podobě územního plánu. Opatření obecné 
povahy neukládá navrhovatelce, aby omezila či 
upustila od činností dosud vyvíjených v daném 
areálu. Opatření obecné povahy se tedy nedo-
tklo práv navrhovatelky tím, jaký způsob využití 
stanovilo pro pozemky v jejím vlastnictví. V 
tomto směru se tedy územní plán negativně 
nepromítl v právní sféře navrhovatelky. Nejedná 
se totiž o případ změny funkčního využití po-
zemku oproti faktickému stavu před vydáním 
opatření obecné povahy, nebo o vymezení ve-
řejně prospěšné stavby na pozemcích navrho-
vatelky. 

Odpověď na problém B se skrývá v § 18 sta-
vebního zákona, neboť etapizace výstavby na-
plňuje cíle územního plánování a reflektuje ve-
řejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvo-
ji území.   

Jádrem celého návrhu na zrušení části opatření 
obecné povahy je spor o to, zda má navrhova-
telka veřejné subjektivní právo na to, aby 
územní plán určil plochu k okamžité přestavbě. 
Odpověď na tuto otázku je jednoznačně zápor-
ná. Navrhovatelka nemá právní nárok na stano-
vení takových podmínek rozvoje plochy zahrnu-
jící pozemky v jejím vlastnictví, které by plně 
vyhovovaly jejím soukromoprávním zájmům. 

Nejvyšší správní soud tedy konstatoval, že vy-
dáním opatření obecné povahy nedošlo ke 
změně přípustného způsobu využití pozemků ve 

vlastnictví navrhovatelky oproti způsobu jejich 
faktického užívání v době před vydáním opatře-
ní obecné povahy. Návrh na zrušené opatření 
obecné povahy byl tedy zamítnut. 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 31.5.2011, Databáze NS na 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.n

sf/WebSpreadSearch 

(autor: JJR) 

 
Rozsudek ve věci výpovědi pracovního poměru 
z důvodů porušení pracovní kázně 

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

a_prevedena2.nsf/WebSearch/58704F0AC878FF7E

C125789200395D5A?openDocument 

 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 

1395/2010, ze dne 10. května 2011. 

 
Dne 10.5.2011 rozhodl Nejvyšší soud o zrušení roz-
sudku Krajského soudu a Městského soudu v Brně ve 
věci neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. 
 
Žalovaná spatřovala závažné porušení pracovní káz-

ně v tom, že žalobkyně „dne 12.5.2006 bez omluvy 
nenastoupila na určenou pracovní směnu“ (přičemž 
„z tohoto důvodu byla písemně upozorněna na poru-
šení pracovní kázně“) a „dne 19.5.2006 se dopustila 
opakovaného porušení pracovní kázně, neboť opět 
odmítla respektovat platný rozpis směn a nevykoná-

vala práci v určenou dobu“. 
 
Porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem 
spatřovala v tom, že se žalobkyně „dne 9. května 
2006 nedostavila dle platného rozpisu směn do za-
městnání“, že poté, co „dne 11. května 2006 byla při 

osobním setkání vyzvána vedoucím odboru Call Cen-
ter Centra zákaznické podpory k dodržování platného 
rozpisu směn a upozorněna na možné důsledky ply-
noucí z jeho nedodržování“. 
 
Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že uvede-

ná výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru 
jsou neplatné. Žalobu odůvodnila tím, že v roce 2000 
byla přijata do pracovního poměru k žalované jako 
operátorka nově založeného třísměnného nepřetrži-
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tého provozu Call Center v Brně na Kolišti č.1. Poté, 

co se koncem roku nový vedoucí Call Centra dohodl s 
operátory-brigádníky, že nadále pouze oni budou za-
jišťovat noční směny, bylo žalobkyni dne 27.3.2006, 
aniž by došlo k jakékoli změně pracovní smlouvy v 
oblasti dohodnutého pracovního úvazku, nařízeno, že 
od 4.4.2006 bude pracovat pouze ve dvousměnném 

pracovním režimu (ranní a odpolední směny). 
 
Odmítnutí výkonu práce, byť dohodnuté v pracovní 
smlouvě, která nebyla žalobkyni přidělována v pra-
covní době rozvržené sjednaným způsobem, proto 
není porušením pracovní kázně, a tudíž ani důvodem 

pro rozvázání pracovního poměru pro porušení pra-
covní kázně. Za této situace proto nemohla být po-
souzena jako neomluvená (a tedy porušení pracovní 
kázně) ani případná nepřítomnost žalobkyně v práci, 
která jí byla přidělována v pracovní době rozvržené v 
rozporu s ujednáním obsaženým v pracovní smlouvě. 

Za této situace proto nemohla být posouzena jako 
neomluvená (a tedy porušení pracovní kázně) ani 
případná nepřítomnost žalobkyně v práci, která jí by-
la přidělována v pracovní době rozvržené v rozporu s 
ujednáním obsaženým v pracovní smlouvě. 
 

Nejvyšší soud České republiky v odpovídajícím rozsa-
hu zrušil rozhodnutí Krajského soud v Brně a Měst-
ského soudu v Brně a věc vrátil soudu prvního stup-
ně k dalšímu řízení. 
 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.5.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz  

(autor: MFO) 

 

Ústavní soud nezveřejnil za měsíc květen 
žádné relevantní rozhodnutí. 

 

Judikatura SR:  
zkontrolováno ode dne zveřejnění do 31.5.2011 

(autor: MFO) 

 

Ústavní soud SR 
 

Ústavní soud Slovenské republiky nezve-
řejnil za měsíc květen žádné relevantní 
rozhodnutí. 

 

Nejvyšší soud SR 
 
Nejvyšší soud Slovenské republiky nezve-
řejnil za měsíc květen žádné relevantní 
rozhodnutí. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.5.2011 do 31.5.2011 

http://eur-

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

(autor: MFO) 

 
Rozsudek Soudního dvora EU o žádosti o 
rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 
zákazu reklamy určené široké veřejnosti 
na léčivé přípravky, které mohou být vy-
dány pouze na lékařský předpis 
http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=571776:cs&lang=cs&li

st=571785:cs,571784:cs,571783:cs,571782:cs,5717

81:cs,571780:cs,571779:cs,571778:cs,571777:cs,57

1776:cs,&pos=10&page=8&nbl=85&pgs=10&hwor

ds=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

 
Dne 5. května 2011 rozhodl Soudní dvůr Evrop-
ské Unie ve věci předběžné otázky položené 
Bundesgerichtshof – Německo v rámci řešení 
sporu mezi společností MSD Sharp & Dohme 
GmbH (dále jen „MSD“) a společností Merckle 
GmbH (dale jen “Merckle”) ohledně žaloby proti 
společnosti MSD na zdržení se reklamy určené 
široké veřejnosti na léčivé přípravky, které mo-
hou být vydány pouze na lékařský předpis. Spo-
lečnost MSD a Merckle jsou farmaceutické spo-
lečnosti. Společnost MSD propagovala léčivé 
přípravky na své internetové stránce, kde byl 
při nich uveden popis léčební indikace, informa-
ce pro uživatele a zobrazení obalu.  Žalobce, 
společnost Merckle se obrátila na Landgericht 
se žalobou o zdržení takového šíření reklamních 
informací o léčivých přípravcích na lékařský 
předpis společnosti MSD na internetu pro účely 
hospodářské soutěže. V jednání společnosti 
MSD totiž spatřovala takovou propagaci, která 
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porušuje zákaz reklamy na léčivé přípravky na 
lékařský předpis určené široké veřejnosti stano-
veného v § 10 odst. 1 zákona o reklamě na lé-
čivé přípravky v platném znění, jakož i za nepří-
pustné chování v hospodářské soutěži.  
Společnost Merckle se proto obrátila na Land-
gericht návrhem, aby tento soud nařídil společ-
nosti MSD, aby se zdržela šíření reklamních in-
formací o léčivých přípravcích na lékařský před-
pis na internetu pro účely hospodářské soutěže 
způsobem, který tyto informace zpřístupňuje 
bez dalšího i mimo odborné lékařské kruhy. 
Landgericht tomuto návrhu vyhověl. Oberlande-
sgericht odvolání společnosti MSD směřující 
proti rozsudku Landgericht zamítl. Společnost 
MSD se proti obrátila na  Bundesgerichtshof a 
ten následně s předběžnou otázkou k Evrop-
skému soudnímu dvoru ohledne výkladu čl. 88 
odst. 1 písm. a) směrnice 2001/83 (dále jen 
“směrnice”. Evropský soudní dvůr ve svém roz-
sudku konstatoval, že článek 88 odst. 1 
písm. a) směrnice o kodexu Společenství týkají-
cím se humánních léčivých přípravků, musí být 
vykládán v tom smyslu, že nezakazuje farma-
ceutickému podniku šířit informace o léčivých 
přípravcích na lékařský předpis na internetové 
stránce, pokud jsou tyto informace přístupné na 
této stránce pouze tomu, kdo si je sám vyhledá, 
a pokud toto šíření spočívá pouze v přesném 
zobrazení obalu léčivého přípravku v souladu 
s článkem 62 směrnice 2001/83, ve znění 
směrnice 2004/27, jakož i v doslovném 
a úplném převzetí údajů obsažených v příbalové 
informaci nebo souhrnu údajů o přípravku, kte-
ré byly schváleny příslušnými orgány v oblasti 
léčivých přípravků. Dle ESD je ale zakázáno šířit 
na takové stránce informace o léčivém příprav-
ku, které u výrobce prošly výběrem či úprava-
mi, jež lze vysvětlit pouze propagačními účely.  

 

Právní časopisy  

(autor: PMO) 

 

Právní rádce 
5/2011 

Zohledněna vydání do 31.5.2011 

 

Jak a kdy vymáhat pohledávky v insol-
venčním řízení 
Vydání: 5/2011, str. 17  

Autor: Mgr. Luboš Dörfl 

 
Insolvenční řízení není primárně koncipováno jako 
nástroj vymáhání pohledávek; v jeho rámci mají být 

spíše uspořádány majetkové poměry dlužníka nachá-
zejícího se v úpadku. Někdy však může být pro věři-
tele obtížné dosáhnout toho, aby soud rozhodl o 
úpadku dlužníka.  
 
Již před tím, než věřitel podá insolvenční návrh, měl 

by věřitel tento krok dobře zvážit - především pak 
právní a ekonomické následky tohoto kroku. Pokud je 
zahájeno insolvenční řízení, mohou přihlašovat své 
pohledávky i další věřitelé dlužníka.  Pokud je však 
řízení nemeritorně skončeno, může jeho zahájení 
těmto ostatním věřitelům způsobit škodu. 

 
Autor se mimo jiné zabývá samotným návrhem na 
zahájení insolvenčního řízení, osvědčením důvodnosti 
pohledávky navrhujícího věřitele, osvědčením úpadku 
dlužníka, osvědčením o neschopnosti splácet, účelo-
vými návrhy a připravovanou novelou zákona, při-

hláškou pohledávky, odpovědností přihlášených věři-
telů a též nově upraveným popěrným právem věřite-
lů.  
 

 
K postavení likvidátora   
Vydání: 5/2011, str. 21 

Autor: prof. doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc., JUDr. 

Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

 
V rámci likvidace dochází k vypořádání majetku a zá-
vazků obchodní společnosti, která zaniká bez právní-
ho nástupce. Ústřední roli v tomto procesu hraje 

likvidátor. Autorky článku si kladou za cíl pojednat o 
kompetencích likvidátora, a to jak ve vztahu ke spo-
lečnosti a jejím orgánům, tak i ve vztahu ke třetím 
osobám.  
 
V článku je mimo jiné řešen vztah likvidátora a statu-

tárního orgánu (např. též to, jaké kompetence statu-
tárnímu orgánu), jednatelské oprávnění likvidátora, 
uspokojení splatných a zajištění nesplatných a spor-
ných pohledávek, výmaz společnosti a uzavírání no-
vých smluv.  
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Právní rozhledy 
8-9/2011 

Zohledněna vydání do 31.5.2011 

 
Konec směnečné přísnosti? Aneb nad jed-
ním rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR 
Vydání: 9/2011, str. 310 

Autor: JUDr. Michal Říha, Mgr. Kateřina Ryslová 

 

V článku je konstatována snaha, která je v poslední 

době patrná na poli směnečného práva a jejímž cílem 
je odstranění přepjatého formalismu při aplikaci 
právních norem, zejména pak u výkladu projevů vů-
le. Platná právní úprava je řešena v zákoně č. 
191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. 
 

Uvedený zákon je svým charakterem přísně formální 
a závazný; tato přísnost vyplývá již ze samé podstaty 
směnky, neboť se jedná o právní titul bez kauzy. Pro 
posouzení nároku ze směnky je nejdůležitější obsah 
samotné směnky. Postupem času byla vydána soudy 
některá rozhodnutí, která směnečný formalismus 

částečně nabourala. 
 
Autor zastává názor, že v případě směnek je třeba 
setrvat na přísném formalismu směnečného práva a 
na požadavku bezvadných náležitostí, které má 
směnka obsahovat. V opačném případě (přílišné 

uvolnění směnečné přísnosti) by mohlo dojít k negaci 
funkce směnky. Z takové směnky by pak podle auto-
ra mohl zbýt pouze obyčejný dlužní úpis.  
 

 
Ústavní soud České republiky: Odpověd-
nost státu za škodu způsobenou poruše-
ním práva EU 
Vydání: 9/2011, str. 331 

Autor: Jan Komárek, LL.M. 

 
V rubrice Judikatura je uveřejněna právní věta roz-
hodnutí Ústavního soudu České republiky ze dne 9. 
února 2011, sp. zn. IV.ÚS 1521/10. Soud zde judiko-
val: „Ústavní soud má přitom za nezpochybnitelné, 
že členský stát nese odpovědnost za škodu způsobe-

nou porušením evropského práva, přičemž tuto pro-
blematiku právní řád České republiky výslovně neu-
pravuje. (…). Z ústavněprávního hlediska lze akcep-

tovat oddělení systému odpovědnosti za škodu způ-

sobenou porušením práva EU od systému vnitrostát-
ního, existujícího na základě zákona č. 82/1998 Sb., 
jak to ve své judikatuře činí i Nejvyšší soud. (...) 
Ovšem i v případě, kdy Nejvyšší soud takovou výkla-
dovou variantu zvolí, se musí vypořádat s výkladovou 
argumentací stěžovatelky, která se domáhá náhrady 

za škodu, kterou podle svých tvrzení utrpěla 
v důsledku porušení práva EU ze strany orgánů ČR a 
kterou vznesla jak před odvolacím soudem, tak před 
soudem dovolacím. Pokud tak Nejvyšší soud neučiní, 
porušuje limity vymezené v nálezu sp. zn. II. ÚS 
1009/08. 

 
Autor se zabývá samotným rozhodnutím a související 
problematikou. 
 

 
Oceňování při squeeze-out 
Vydání: 8/2011, str. 267 

Autor: JUDr. Petr Zima  

 

V oblasti vytěsňování menšinových akcionářů jsou 
významná řízení, ve kterých je přezkoumávána výše 
přiměřeného protiplnění. Zatímco  však druh žaloby a 
rozhodný den pro ocenění byly již judikaturou odbor-

nou literaturou vyřešeny, je ještě třeba vyřešit otáz-
ku ocenění podniku v řízení o přezkoumání výše vy-
pořádání.  
 
Autor hledá ve svém článku odpovědi především na 
otázky právních aspektů oceňování a vyplnit mezeru 

v judikatuře a odborné literatuře. Jde mu především 
o to, zda stanovení výše protiplnění v soudním řízení 
podle § 183k obchodního zákoníku právní otázkou, či 
zda je možné, aby tuto otázku posuzoval znalec. Též 
řeší problém stanovení měřítka hodnoty (tzn. defino-
vání neurčitého pojmu „přiměřenost protiplnění“) pro 

případy práva výkupu a zda toto není pouze v pů-
sobnosti znalců. Autor se zabývá i postupem při oce-
ňování - jaké postupy mají být preferovány a které 
by měly být naopak vyloučeny. Řešena je i otázka, 
kdy a do jaké míry je soud povolán k hodnocení zna-
leckých posudků. 

 

Bulletin advokacie 
5/2011 

Zohledněna vydání do 31.5.2011 
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Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a 
návrh občanského zákoníku 
Vydání: 5/2011, str. 15 

Autor: Prof. JUDr. Luboš Tichý 

 
Na stránkách Bulletinu advokacie pokračuje série pří-

spěvků reagujících na navrhovanou úpravu nového 
občanského zákoníku, který má do českého právního 
života přinést rozsáhlé změny. V tomto článku se au-
tor zabývá institutem bezdůvodného obohacení.  
 
Autor konstatuje, že pojem bezdůvodného obohacení 

není úplně zřejmý; proto jej vymezuje hned v úvodu 
svého článku. Dále pak analyzuje úpravu tohoto in-
stitutu v návrhu nového občanského zákoníku. Stejně 
tak se zabývá i vývojovými tendencemi v Evropě.  
 

 
Základní otázky smluvního zastoupení a 
návrh občanského zákoníku 
Vydání: 5/2011, str. 37 

Autor: Prof. JUDr. Luboš Tichý 

 
Smluvní zastoupení je jedním z nejdůležitějších insti-
tutů „advokátního“ práva. I v něm se vyskytují ně-

které problematické či nedostatečně řešené otázky. 
Autor se zabývá nejen rozborem smluvním zastoupe-
ní , ale i návrhem jeho úpravy v novém občanském 
zákoníku. 
 
Ve svém článku se autor soustředí nejdříve na zákla-

dy smluvního zastoupení, jeho předpoklady, prvky, 
podstatou a funkcí). Dále pak rozebírá druhy zastou-
pení a obdobné situace, kdy nejdříve uvádí kritéria 
rozlišování a pak se již věnuje jednotlivým druhům 
(soukromoprávní, veřejnoprávní, částečné a souhrn-
né, ...). Zabývá se též obsahem a součástmi zastou-

pení a jeho právními následky. 
 
Autor též rozebírá jednotlivé aspekty plné moci - její 
vztah ke třetím osobám, rozsah, udělení, formu, vady 
vůle při udělení, její druhy, rozdíl mezi plnou mocí 
odvolatelnou a neodvolatelnou a též její zánik, kdy 

vypočítává jeho jednotlivé možnosti. Zmiňuje se i o 
tzv. plné moci zdánlivé. V závěru článku pak autor 
hodnotí návrh nové úpravy. 
 

Autoři: JJR, MFO, PMO, JTA 

 


