
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

(autor: JTA) 
 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.7.2011 ke dni 31.7.2011. 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 vyhlášky o písemnostech, které je 

česká osoba zúčastněná na přeshraniční 

přeměně povinna předložit notáři k vydání 

osvědčení pro přeshraniční přeměnu   

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?resultform:hled

aniTablep=3 

 

Věc: Návrh vyhlášky stanovuje okruh dokumentů, kte-

ré musí korporace zúčastněná na přeshraniční fúzi 

předložit notáři k tomu, aby osvědčil Splnění zákonem 

stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přemě-

ny do obchodního rejstříku 

 

V současné době se nachází v legislativním procesu 

novela zákona o přeměnách obchodních společností a 

družstev a právě na tuto novelu bude navazovat nove-

la vyhlášky, neboť stávající vyhláška se vztahuje pouze 

na přeshraniční fúze a nezohledňuje specifika ostatních 

druhů přeshraničních přeměn. Také z tohoto důvodu 

se navrhuje vydání nové vyhlášky, která stanoví okruh 

dokumentů, které je nutné předložit notáři k tomu, aby 

v souladu s § 59z zákona o přeměnách obchodních 

společností a družstev osvědčil Splnění zákonem sta-

novených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny 

do obchodního rejstříku. 

 

Okruh dokumentů, které bude nutné předložit notáři 

k zápisu přeměny, nebude již podléhat přezkum 

rejstříkového soudu – ten bude vycházet z notářem 

vystaveného osvědčení. Ustanovení § 59z odst. 4 zá-

kona o přeměnách obchodních společností a družstev 

dává notáři možnost požadovat i jiné písemnosti, po-

kud má k tomu důvod. 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 

Vládní novela zákona o důchodovém spo-

ření 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=41

2&CT1=0 

 

Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje 

tzv. druhý fondový důchodový pilíř jako zcela no-

vou právní úpravu. 

 

Druhý pilíř navazuje na přijaté zákony v souvis-

losti s tzv. malou důchodovou reformou. Podle 

překladatelů souvisí novela s dlouho připravova-

nou důchodovou reformou a měla by snížit ná-

klady práce a zvýšit konkurenceschopnost země. 

Financování starobních penzí by tak již nemělo 

být financováno výhradně s erárních zdrojů, ale 

napříště by se měl více zapojit soukromý sektor 

včetně samotných pojištěnců. 
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Vstup do systému bude dobrovolný a pojištěnci 

do 35-ti let se budou sami rozhodovat pro vyvá-

zání části pojistné sazby ze státního průběžného 

systému do fondového pilíře.  

 

II. pilíř bude financován vyvázáním části pojist-

ného na důchodové pojištění z I. pilíře. Vyvázané 

3 procentní body pojistného budou snižovat po-

jistné do I. pilíře placené zaměstnancem, část 

odvodu odpovídající pojistnému placenému za-

městnavatelem zůstane beze změny. 

K vyvázaným 3 procentním bodům bude mít 

účastník povinnost přidat částku ve výši 2 pro-

centní body z vlastních prostředků, které za něj 

také odvede zaměstnavatel. 

 

První čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně 13. 

července a návrh zákona přikázán k projednání 

výborům. Nicméně v PSP se očekává schválení 

zákona, v Senátu bude vzhledem k jeho složení 

situace patrně odlišná.  

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 381 - 417 

od 1.7.2011 do 31.7.2011 

 

Novela zákona o přestupcích 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=43

1&CT1=0 

 

Skupina poslanců předložila návrh na novelizaci zákona 

o přestupcích č. 200/1990 Sb., která zavádí nový typ 

sankce v podobě zákazu pobytu, jehož porušením by 

byl spáchán trestný čin maření výkonu úředního roz-

hodnutí a vykázání. 

 

Podle předkladatelů bude tímto návrhem posilována 

právní jistota v otázce vymezení doby nočního klidu, 

která není zákonem jasně vymezena a jejíž vymezení 

pouze prostřednictvím obecně závazných vyhlášek ne-

lze považovat za zcela ideální řešení, zejména pak 

v těch případech, kdy může porušení nočního klidu za-

kládat skutkovou podstatu přestupku a vést k uložení 

sankce. 

 

Novela si klade za cíl posílit účinnost sankčních ustano-

vení zákona o přestupcích a posílit obecnou vymaha-

telnost práva. 

 

V období červencového vydání Legal Update (tj. 1.7. 

až 31.7.) se Poslanecká sněmovna nezabývala rele-

vantnějšími právními předpisy z pohledu Legal Update, 

kromě zákonů souvisejících s důchodovou reformou. 

Ty jsou ovšem zmíněny v Právních předpisech projed-

naných vládou. 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.7.2011 do 31.7.2011, do 9. schůze 

 

Ve sledovaném období se uskutečnila pouze jedna 

schůze Senátu České republiky. Schváleny na ní byly 

zákony s malou relevancí pro Legal Update, přesto by-

chom jeden vybrali. 

 

Novela zákona o veřejném zdravotním po-

jištění 

 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=32

5&CT1=0 

 

Senát schválil novelu zákona o veřejném zdravotním 

pojištění. Novela upravuje především stanovení cenové 

politiky a cenových stropů na léčiva a podle tvůrců je 

širší součástí zdravotnické reformy. 

 

Dosavadní úprava fixaci cen neznala a úprava cen čas-

to podléhala reviznímu řízení, což proces snižování cen 

zpomalovalo a prodražovalo.  

 

Nová úprava také umožní promítnutí změny DPH do 

stanovování úhrad pro konečné spotřebitele. Pro příště 

již nebude změna podléhat zdlouhavému správnímu 

řízení. 

 

Mediálně sledovaná na této novele je především úpra-

va regulačního poplatku za pobyt v nemocnicích, který 

se zvyšuje z 60 korun na 100 korun.  

 

Posílí se také kontrolní mechanismy pojišťoven, dosud  

neměly možnost kontrolovat poskytování a dodržování 

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


 

 

 

Strana 3 LEGAL UPDATE ČERVENEC 2011 
 

cen u nutné a neodkladné zdravotní péče, kterou po-

skytují i nesmluvní zdravotnická zařízení. 

 

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 31.7.2011 

 

Prezidentovi byly doručeny do 31.7. pouze dva zákony, 

které však nejsou z hlediska vydání Legal Update rele-

vantní. 

 

 

 

 

Přehled připravovaných práv-

ních předpisů (autor: JTA) 
 

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

433/0 Novela z. 

o podmínkách převodu 

zeměděl. a lesních po-

zemků  

26.7.      

431/0 Novela z. o  

přestupcích 

15.7.      

414/0 Vl.n.z. v souvislosti 

s přij. z. o důch. a pen. 

spoření 

 

30.6. 13.7.     

412/0 Vl.n.z. o důchodovém 

spoření 

 

30.6. 13.7.     

411/0 Novela z. - zákoník 

práce 

 

30.6. 12.7.     

409/0 Novela z. o veřejném 

zdravotním pojištění 

 

30.6. 12.7.     

401/0 Novela z. o úpravě 

vlastnických vztahů k 

půdě 

 

23.6.      

399/0 Vl.n.z.o mezinárodní 

pomoci při vymáhání 

fin.pohledávek 

 

22.6.      

http://www.psp.cz /sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/index.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/index.shtml


 

 

 

Strana 4 LEGAL UPDATE ČERVENEC 2011 
 

395/0 Novela z. o obcích 

 

14.6.      

378/0 Novela z. o stavebním 

spoření a státní podp. 

staveb. spoření 

25.5. 7.6.     

377/0 Novela z. o dani z při-

dané hodnoty 

25.5. 7.6.     

376/0 Novela z. o odpadech 25.5. 15.6. 21.6. 13.7.   

373/0 Novela z. o zaměstna-

nosti 

25.5. 8.6.     

371/0 Novela z. o rozhodčím 

řízení 

23.5. 17.6.     

370/0 Novela z. o veřejných 

zakázkách 

23.5. 7.6.     

369/0 Vl.n.z. o podporova-

ných zdrojích energie 

23.5. 17.6.     

365/0 Novela z. o přeměnách 

obchodních společnos-

tí a družstev 

25.5. 8.6.     

363/0 Vl.n.z. o obchodních 

korporacích 

25.5. 8.6.     

362/0 Vl.n.z. - občanský zá-
koník 

 

25.5. 8.6.     

352/0 Novela z. o Nejvyšším 
kontrolním úřadu 

 

9.5. 17.6.     

347/0 Novela z. 
o elektronických ko-
munikacích 

 

5.5. 15.6.     
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339/0 Novela z. o daních 

z příjmů 

2.6. – 

nesouhlas  

     

327/0 Novela z. o hospoda-

ření energií 

15.4. 6.5. 17.6. 21.6. VR  

326/0 Novela z. o veřejných 

zakázkách 

15.4. 10.5. 14.6. 13.7.   

318/0 Novela z. o zápisech 

vlastnických práv k 

nemovitostem 

13.4.      

310/0 Novela obchodního zá-

koníku 

7.4. 10.5.     

300/0 Novela z. o silničním 

provozu 

 

4.4. 27.4. 8.6. 15.6. VR  

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.     

269/0 Novela z. o soudních 

poplatcích 

 

28.2. 22.3. 5.5. 11.5. ZAM 4.7. 

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. 17.6. 21.6.   

253/0 Novela z. o komodit-

ních burzách 

9.2. 22.3. 17.6. 21.6. 20.7.  

228/0 Novela z o opatřeních 

týkajících se dovozu a 

vývozu zboží  

19. 1 2.2. 27.4. 6.5. 9.6. 4.7. 

211/0 Novela z. o úpravě 

vlastnických vztahů k 

půdě 

3.9. 8.2. 29.4. 15.6. 22.7  
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205/0 Novela zákona o  

rodině 

20.12. 16.3. 14.6. 21.6. VR  

 

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

 

 

 

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č. 66-81; od 1.7.2011 do 31.7.2011 

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

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

(autor: JTA) 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 

Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 

předpisů 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=2

16&CT1=0 

 

Novela zákona o advokacii byla vyhlášena ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv dne 19.7. 2011. Podle 

důvodové zprávy k zákonu byla provedena poměrně 

rozsáhlá novelizace dosavadní právní úpravy, a to 

v návaznosti jak na nové vývojové trendy v oblasti 

poskytování právních služeb (včetně jiných členských 

států Evropské unie), tak v reakci na některé praktic-

ké problémy při výkonu advokacie (otázka trvalé spo-

lupráce advokátů, zpřesnění podmínek zápisu do se-

znamů advokátů a advokátních koncipientů, používá-

ní stavovského oděvu advokáty v řízení, přesnější 

vymezení výkonu advokacie v pracovním poměru). 

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 7. 2011 

(autor: JTA) 

 

ÚOHS poprvé rozhodl ve věci zneužití vý-

znamné tržní síly – pokuta pro řetězec 

Kaufland 

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

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

poprve-rozhodl-ve-veci-zneuziti-vyznamne-trzni-

sily-pokuta-pro-retezec-kaufland/ 

Uveřejněno dne 19. července 2011 

 

Ve vůbec prvním rozhodnutí ve věci zneužití význam-

né tržní síly uložil Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže pokutu ve výši 13 628 000 Kč společnosti 

Kaufland Česká republika v.o.s. za porušení zákona 

o významné tržní síle při prodeji zemědělských 

a potravinářských produktů a jejím zneužití. Rozhod-

nutí dosud není pravomocné je možno proti němu 

v zákonné lhůtě podat rozklad. 

 

Podle ÚHOS Kaufland porušil zákon, když sjednal se 

svými dodavateli lhůty splatnosti delší než 30 dní 

a svoje úhrady skutečně v těchto delších lhůtách rea-

lizoval. Povinnost dodržovat maximální dobu splat-

nosti v délce 30 dnů od data dodání zboží je přitom 

stanovena přímo zákonem.   

 

Dalšího deliktu se společnost dopustila tím, že u více 

než 95 % svých dodavatelů zemědělských 

a potravinářských produktů ve smlouvách ustanove-

ní, na jehož základě by v případě postoupení pohle-

dávky vůči Kauflandu třetím osobám měli povinnost 

hradit poplatek ve výši 4 % z hodnoty postoupené 

pohledávky, a to vedle administrativních nákladů 

spojených s postoupením. Řetězec Kaufland součas-

ně sjednával ustanovení o dodatečném snížení ceny, 

na jehož základě požadoval v případě dřívějšího za-

placení faktury slevu, a to ve výši 0,5 % za každý 

započatý týden, o který byla faktura dříve uhrazena. 

 

Při takto nastavených podmínkách byly dodavatelé 

nuceni akceptovat nižší nákupní ceny svých produk-

tů. V případě poplatku za postoupení pohledávky 

a skonta při odběru zboží se dle Úřadu jednalo 

o soustavné uplatňování praktiky, která podřizovala 

dodavatele povinnostem, jež vytvářejí nerovnováhu 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=216&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=216&CT1=0
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-poprve-rozhodl-ve-veci-zneuziti-vyznamne-trzni-sily-pokuta-pro-retezec-kaufland/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-poprve-rozhodl-ve-veci-zneuziti-vyznamne-trzni-sily-pokuta-pro-retezec-kaufland/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-poprve-rozhodl-ve-veci-zneuziti-vyznamne-trzni-sily-pokuta-pro-retezec-kaufland/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-poprve-rozhodl-ve-veci-zneuziti-vyznamne-trzni-sily-pokuta-pro-retezec-kaufland/
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mezi smluvními stranami, čímž byl porušen zákaz 

zneužití významné tržní síly.  

 

Kauflandu byla uložena nápravná opatření – je povi-

nen odstranit ve svých smlouvách s dodavateli usta-

novení o poplatku za postoupení pohledávky a dále 

uvést ustanovení o lhůtách splatnosti do souladu se 

zákonem o významné tržní síle. 

 

 

Měsíční monitorovací zpráva 

za červenec 2011 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=8142 

Uveřejněno dne 14.7. 2011 

 

Monitorovací zpráva informuje o snížení cenových 

stropů pro regulované roamingové volání 

(tzv. eurotarif) v rámci EU/EHP z 0,39 €/min 

na 0,35 €/min (bez DPH) u odchozího volání 

a z 0,15 €/min na 0,11 €/min (bez DPH) u příchozího 

volání od 1. července 2011. 

 

Podle dalších představ Evropské komise by cenová 

regulace roamingového volání měla vyústit v takovou 

cenovou politiku mobilních operátorů, ve které by od 

roku 2015 ceny za roaming odpovídali vnitrostátním 

tarifům. 

 

 

Zveřejněna Výroční zpráva ÚOHS 

za rok 2010 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/vyrocni-

zprava-uohs-za-rok-2010/ 

 

Dne 1. července 2011 byla na stránkách Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže zveřejněna Výroční 

správa o jeho činnosti za období roku 2010, ve které 

se mimo nejvýznamnějších případů či podrobnos-

tech o agendě chystané pro letošní, tedy 2011 rok, 

zabývá také numerickou a faktickou sumarizací vý-

sledků nejen v oblasti hospodářské soutěže, ale také 

z oblasti kontroly nad zadáváním veřejných zakázek. 

Výroční správu je dostupná z výše přiloženého odka-

zu. 

 

 

Připravované právní  
předpisy v SR 

(autor: AKU) 
 

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

 

Návrh na vydání rozhodnutí, kterým se 

mění rozhodnutí vlády Slovenské republi-

ky č. 569/2001 z 20. 06. 2001 o privatiza-

ci podniku Západoslovenské energetické 

závody, štátny podnik, se sídlem v Brati-

slavě ve znění rozhodnutí vlády Slovenské 

republiky č. 681 ze dne 7. září 2005 

 

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/Bo

dRokovaniaDetail?idMaterial=19983 

 

Fond národního majetku Slovenské republiky předlo-

žil na Ministerstvo hospodárstva SR návrh na změnu 

rozhodnutí vlády SR o privatizaci podniku Západoslo-

venské energetické závody, š. p. se sídlem v Brati-

slave a žádost o vydání nového předchozího písem-

ného souhlasu Ministerstva hospodárstva SR se způ-

sobem naložení s majetkovou účastí fondu na podni-

kání společnosti Bratislavská teplárenská, a. s. a na 

podnikání společnosti Trnavská teplárenská , a. s. 

 

Návrh na vydání rozhodnutí, kterým se mění 

rozhodnutí vlády Slovenské republiky č. 

686/2001 z 18. 07. 2001 o privatizacii podniku 

Stredoslovenské energetické závody, štátny 

podnik, se sídlem v Žilině ve znění rozhodnutí 

vlády Slovenské republiky č. 682 ze dne 7. září 

2005 

 

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/Bo

dRokovaniaDetail?idMaterial=19982 

 

Fond národního majetku Slovenské republiky předlo-

žil na Ministerstvo hospodárstva SR návrh na změnu 

rozhodnutí vlády SR o privatizaci podniku Stredoslo-

venské energetické závody, štátny podnik, se sídlem 

v Žilině a žádost o vydání nového předchozího pí-

semného souhlasu Ministerstva hospodárstva SR se 

způsobem naložení s majetkovou účastí fondu na 

podnikání společnosti Martinská teplárenská, a. s., 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=8142
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=8142
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/vyrocni-zprava-uohs-za-rok-2010/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/vyrocni-zprava-uohs-za-rok-2010/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/vyrocni-zprava-uohs-za-rok-2010/
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19983
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19983
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19982
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19982
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Zvolenská teplárenská, a. s. a Žilinská teplárenská, a. 

s. 

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

ad/predlozene 

zkontrolováno do 31.7.2011 

 

Ve sledovaném období tohoto vydání Legal Update 

nedošlo k předložení žádného významného vládního 

návrhu zákona Národní radě Slovenské republiky. 

 

 

Přehled připravovaných 
právních předpisů SR 

http://www.antimon.gov.sk 

zkontrolováno do 31.7.2011 

(autor: AKU) 

 

ČPT Název návrhu zákona Datum 

doručení 

1. 2. 3. Prezident 

446 Zákon kterým se mění a 
doplňuje zákon 
o provozu na pozemních 
komunikacích, vrácený 

prezidentem SR k opě-
tovnému projednání 
NRSR 

27.7     

440 Návrh na vysl. souhlasu 
NRSR se Smlouvou mezi 
SR a Novým Zélandem o 
programu pracovní do-
volené 

22.7     

439 Návrh na vysl. souhlasu 
NRSR se Smlouvou mezi 
Slovenskou republikou a 
Ukrajinou o změně a do-
plnění Smoluvy mezi SR a 
Ukrajinou o malém po-
hraničním styku 

22.7     

437 Vl. n. zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon o 
platebních službách  

15.7.     

436 Vl. n. zákona o dobrovol-
nictví 

13.7.     

359 Návrh poslanců NRSR na 
vydání zákona, kterým 
se mění a doplňuje zá-
kon o hazardních hrách 
a o doplnění zákona Slo-
venské národní rady o 

obecním zřízení  

29.4. 2.6. 12.7. 12.7.  

349 Vl. n. z. o poskytování 
dotací na zpracování 
územně plánovací doku-
mentace obcí 

29.4. 19.5. 6.7. 6.7.  

http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.antimon.gov.sk/
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346 Vládní návrh zákona, kte-
rým se mění a doplňuje 
zákon o zdravotních po-

jišťovnách, dohledu nad 
zdravotní péčí  

29.4. 19.5. 8.7. 8.7.  

345 Vládní návrh zákona, kte-
rým se mění a doplňuje 
zákon o provozu na po-
zemních komunikacích  

29.4. 17.5. 8.7. 8.7.  

344 Vl. n. zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon o 
hazardních hrách  

29.4. 19.5. 12.7. 12.7.  

343 Vl. n. zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon o 
orgánech státní správy 
v celní správě  

29.4. 19.5. 12.7. 12.7.  

342 Vl. n. zákona, kterým se 
mění a doplňuje trestní 
řád  

29.4. 17.5. 13.7. 13.7.  

341 Vl. n. zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon o 
poskytovaní vánočního 
příspěvku něktorým poži-
vatelům důchodu 

29.4. 19.5. 

 

12.7. 12.7.  

340 Vl. n. zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákoník 
práce 

29.4. 19.5. 13.7. 13.7. 27.7. 

329 Vl. n. zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon o 
nakládání s odpadem z 
těžebního průmyslu 

29.4. 19.5. 12.7. 12.7.  

328 Vl. n. zákona o přepravo-
vatelných tlakových zaří-
zeních  

29.4. 19.5. 6.7. 6.7.  

323 Vl. n. zákona, kterým se 
mění a doplňuje letecký 
zákon 

29.4. 

 

19.5. 6.7. 6.7.  

318 Vl. n. zákona o poskyto-
vání dotací na obstarání 
náhradních nájemních 
bytů 

21.4. 19.5. 7.7. 7.7.  

317 Vl. n. zákona o ukončení  
a způsobu uspořádání 
některých nájemních 
vzahů k bytům a o dopl-
nění zákona NRSR o ce-
nách 

21.4. 19.5. 7.7. 7.7.  

316 Vl. n. zákona o trvalém 
ukládání oxidu uhličitého 
do geologického  
prostředí 

26.4. 19.5. 12.7. 12.7.  
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Přijaté právní předpisy SR 
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehl

ad/posledneSchvalene 

zkontrolováno do 31.7.2011 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a 

doplňuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákoník 

práce ve znění pozdějších předpisů a kte-

rým se mění a doplňují některé zákony 

 

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

n&MasterID=3663 

 

Novela Zákoníku práce znamená plnění závazku vlá-

dy z Programového vyhlášení. Přijetím novely se sníží 

nepřiměřené náklady zaměstnavatelů, upraví se po-

stavení a pravomoci odborů tak, aby nebyly zvýhod-

ňovány na úkor zaměstnavatele. Na druhé straně sa 

posílí pravomoci dalších zástupců zaměstnanců – 

zaměstnanecké rady a zaměstnaneckého důvěrníka. 

Zvýší se možnosti uzavírání vzájemných dohod mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci na řešení operativních 

změn pracovních podmínek. Novela zavádí trvalý in-

stitut flexikonta, dělená pracovní místa, významně 

vylepšuje možnosti zavádění pružného pracovního 

času. 

 

Novela nabude účinnosti 1. září 2011 78. bodu v čl. 

I, který nabývá účinnosti 1. ledna 2012. 

 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění a 

doplňuje zákon č. 514/2008 Z. z. o naklá-

dání s odpadem z těžebního průmyslu a o 

změně a doplnění některých zákonů 

 

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

n&MasterID=3660 

 

Návrhem zákona se reaguje na výzvu Evropské ko-

mise, ve které upozornila na neúplnou, resp. ne-

správnou transpozici některých článků směrnice Ev-

ropského parlamentu a Rady 2006/21/ES. Zároveň 

se zohledňují požadavky praxe a zkušenosti orgánů 

státní správy, které vykonávají státní správu v oblasti 

nakládání s odpadem z těžebního průmyslu. 

 

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

zkontrolováno do 31.7.2011 

(autor: AKU) 

 

Protimonopolní úřad SR zahájil správní 

řízení ve věci koncentrace podnikatelů 

Agrofert holding a Mlékárna Hlinsko 

http://www.antimon.gov.sk/408/4362/protimonop

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

koncentracie-podnikatelov-agrofert-holding-a-

mlekarna.axd 

 

Odbor koncentrací Protimonopolního úřadu SR začal 

správní řízení ve věci koncentrace podnikatelů Agro-

fert holding, a. s., Praha, ČR a Mlékárna Hlinsko, s. r. 

o., ČR. Třetí strany, tedy fyzické a právnické osoby, 

mohou předložit úřadu své připomínky, námitky a 

informace k oznámeným koncentracím. 

 

 

Rada Protimonopolního úřadu SR rozhod-

la o diskriminačním jednání podnikatele 

Slovnaft, a. s. při dodávkách pohonných 

hmot 

http://www.antimon.gov.sk/408/4373/rada-

protimonopolneho-uradu-sr-rozhodla-o-

diskriminacnom-spravani-podnikatela-slovnaft-a-s-

pri-dodavkach.axd 

 

Rada Protimonopolního úřadu SR potvrdila pokutu 

uloženou v prosinci 2010 odborem zneužívání domi-

nantního postavení Protimonopolního úřadu SR spo-

lečnosti Slovnaft, a. s.  

 

Pokutu ve výši 9 028 746 EUR úřad uložil za zneuží-

vání dominantního postavení formou diskriminace při 

velkoobchodním prodeji benzínu na území SR v ob-

dobí od 1.1.2006 do 31.12.2006 a při velkoobchod-

ním prodeji nafty na území SR v období od 1.1.2005 

do 31.12.2006. 

 

http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3663
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3663
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3660
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3660
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/408/4362/protimonopolny-urad-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-agrofert-holding-a-mlekarna.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4362/protimonopolny-urad-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-agrofert-holding-a-mlekarna.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4362/protimonopolny-urad-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-agrofert-holding-a-mlekarna.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4362/protimonopolny-urad-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-agrofert-holding-a-mlekarna.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4373/rada-protimonopolneho-uradu-sr-rozhodla-o-diskriminacnom-spravani-podnikatela-slovnaft-a-s-pri-dodavkach.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4373/rada-protimonopolneho-uradu-sr-rozhodla-o-diskriminacnom-spravani-podnikatela-slovnaft-a-s-pri-dodavkach.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4373/rada-protimonopolneho-uradu-sr-rozhodla-o-diskriminacnom-spravani-podnikatela-slovnaft-a-s-pri-dodavkach.axd
http://www.antimon.gov.sk/408/4373/rada-protimonopolneho-uradu-sr-rozhodla-o-diskriminacnom-spravani-podnikatela-slovnaft-a-s-pri-dodavkach.axd
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Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 7. – 31. 7. 2011 

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

 

DOPORUČENÍ KOMISE č. 2011/442/EU 

http://eur-

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

011:190:0087:0091:CS:PDF 

 

V Úředním věstníku Evropské unie z 21. 07. 2011 

bylo publikováno delší dobu diskutované Doporučení 

komise č. 2011/442/EU ze dne 18. července 2011, o 

přístupu k základnímu platebnímu účtu. Účelem to-

hoto doporučení je stanovit zásady přístupu k zá-

kladním platebním účtům, který je klíčovým prvkem 

podpory sociálního začlenění a soudržnosti, a umož-

nit tak spotřebitelům využívat alespoň společný sou-

bor základních platebních služeb. Tímto krokem se 

má reagovat na existenci restriktivních kritérii zave-

dených poskytovateli platebních služeb pro otvírání 

platebních účtů nad rámec zákonných požadavků, 

které mohou bránit plnému přístupu k právu na svo-

bodu pohybu osob v Unii a může tak spotřebitelům 

bránit v přístupu na hlavní trh finančních služeb a 

oslabovat mimo jiné i sociální začlenění. Doporučení 

obsahuje kromě vytyčení základních vlastností pla-

tebního účtu také doporučení k jeho poskytování ja-

ko bezplatný, nebo s přiměřeným poplatkem. Dopo-

ručení řeší také obecně otázky dohledu nad poskyto-

váním účtu a mechanismy řešení sporů vzniklých v 

souvislosti s těmito účty. 

 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RA-

DY 2011/35/EU 

http://eur-

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

011:110:0001:0011:CS:PDF 

 

Od 1. července 2011 je v platnosti nová směrnice 

evropského parlamentu a rady 2011/35/EU ze dne 5. 

dubna 2011, o fúzích akciových společností. Cílem 

směrnice je ochrana zájmů společníků a třetích osob. 

Této ochrany má být na unijní úrovni dosaženo koor-

dinaci právních předpisů členských států týkajících se 

fúzí akciových společností. V rámci této koordinace je 

zvláště důležité zajistit přiměřenou a co nejobjektiv-

nější informovanost akcionářů fúzujících společností 

a zajistit přiměřenou ochranu jejich práv. Směrnice 

se extenzivně zabývá úpravou fúze sloučením a také 

splynutím s tím, že mnohé postupy se mají uplatňo-

vat také pro jiné operace nesoucí znaky fúze. 

 

 

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. července 2011 se rozhodnutím Komise č. 

2011/280/EU ze dne 16. května 2011 zrušuje skupi-

na evropských regulačních orgánů pro elektroenerge-

tiku a plynárenství, zřízená rozhodnutím 

2003/796/ES. Skupina evropských regulačních orgá-

nů pro elektroenergetiku a plynárenství byla zřízena 

v zájmu usnadnění konzultací, koordinace a spolu-

práce mezi regulačními orgány v členských státech a 

také mezi těmito orgány a Komisí, s cílem konsolido-

vat vnitřní trh a zajistit ve všech členských státech 

jednotné uplatňování směrnice č. 2003/54/ES o spo-

lečných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. V 

zájmu posílení spolupráce mezi vnitrostátními regu-

lačními orgány a dalšího přispění k efektivnímu fun-

gování vnitřního trhu s elektřinou a se zemním ply-

nem byla nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 713/2009 zřízena Agentura pro spolupráci 

energetických regulačních orgánů, která poskytuje 

rámec, ve kterém vnitrostátní regulační orgány spo-

lupracují a provádějí úkoly podobné těm, jež v sou-

časnosti vykonává skupina evropských regulačních 

orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství. Jelikož 

bude Agentura pro spolupráci energetických regulač-

ních orgánů efektivnější v činnostech prováděných 

skupinou evropských regulačních orgánů pro elek-

troenergetiku a plynárenství, tímto rozhodnutím se 

skupina evropských regulačních orgánů pro elek-

troenergetiku a plynárenství zrušuje. 

 

 

Dohoda mezi Evropským parlamentem a Ev-

ropskou komisí o zřízení Rejstříku transpa-

rentnosti pro organizace a osoby samostatně 

výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a 

provádění politiky EU 

http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0087:0091:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0087:0091:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:190:0087:0091:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:0001:0011:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:0001:0011:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:0001:0011:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:129:0014:0014:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:129:0014:0014:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:129:0014:0014:CS:PDF
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http://eur-

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

011:191:0029:0038:CS:PDF 

 

Dne 27.07.2011 byla v Úředním věstníku Evropské 

Unie zveřejněna  Dohoda mezi Evropským parlamen-

tem a Evropskou komisí o zřízení Rejstříku transpa-

rentnosti pro organizace a osoby samostatně výdě-

lečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění po-

litiky EU. S ohledem k tomu, že tvůrci evropské poli-

tiky chtějí vést otevřený, transparentní a pravidelný 

dialog se zastupitelskými sdruženími a občanskou 

společností, došlo mezi Evropským parlamentem 

a Evropskou komisí k Dohodě o zřízení Rejstříku 

transparentnosti. Tento Rejstřík má sloužit k regis-

traci a sledování organizací a osob samostatně výdě-

lečně činných, které se podílejí na tvorbě a provádění 

politiky EU. Mezi činnosti hodnocené jako takové, 

které by mohli vést k ovlivňování politiků, řadí Doho-

da veškeré činnosti, vykonávané s cílem přímo nebo 

nepřímo ovlivňovat formulování nebo provádění poli-

tik a rozhodovací procesy jednotlivých orgánů EU. Z 

oblasti působnosti Rejstříku jsou však vyňaty činnosti 

týkající se např. poskytování právního nebo jiného 

odborného poradenství, poradenská činnost a kon-

takty s veřejnými orgány s cílem poskytovat klientům 

lepší informace o obecné právní situaci, nebo zastu-

pování v souvislosti s dohodovacím nebo smírčím ří-

zením. Registrace v rejstříku se ale nebude dle obsa-

hu Dohody vztahovat na církve a náboženské komu-

nity, politické strany, místní nebo regionální a obecné 

orgány s výjimkou kanceláře zastoupení těchto orgá-

nů nebo právní subjekty, kanceláře a sítě zřízené k 

tomu, aby zastupovaly tyto orgány při jednáních s 

orgány EU. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

zkontrolováno do 31.7.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

(autor: PMO) 

 

Rozhodnutím Obecního úřadu Velké Přílepy, staveb-

ního úřadu, ze dne 29. 8. 2007 byla osobě na řízení 

zúčastněné společnosti SANTO STAV s. r. o. povole-

na stavba tří bytových domů o šesti bytových jednot-

kách. Proti němu podali žalobci odvolání, v němž 

namítli, že vlastní pozemek a na něm se nacházející 

dům který sousedí s pozemky stavebníka na něž bylo 

vydáno stavební povolení. Jako vlastníci sousedního 

pozemku tedy byli účastníky stavebního řízení, avšak 

stavební úřad jim jeho zahájení neoznámil, neposkytl 

jim možnost se k němu vyjádřit a ani jim nedoručil 

stavební povolení. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje odvolání žalobců 

proti stavebnímu povolení jako nepřípustné zamítl. 

Následně Městský soud v Praze odmítl i žalobu proti 

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

V řízení věci stěžovatelé poukazovali na to, že byli 

účastníky stavebního řízení, ovšem až v odvolání pro-

ti stavebnímu povolení, tudíž až tehdy, když věc řešil  

Krajský úřad Středočeského kraje, tzn. odvolací or-

gán. V odvolacím řízení je však uplatňován devolu-

tivní účinek odvolání. Správní orgán prvního stupně 

v něm má pouze omezené kompetence, které mají 

spíše pomocný a podpůrný charakter. Nepatří sem 

možnost rozhodnout podle § 28 odst. 1 správního 

řádu (za účastníka bude v pochybnostech považován 

i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neproká-

že opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vy-

dá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze 

tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a 

ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle 

předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a roz-

hodnutí věci) tudíž stavební úřad takové rozhodnutí 

nemohl vydat. 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 31. 7. 2011, Databáze NS na 

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

sf/WebSpreadSearch 

(autor: JTA) 

 

Nejvyšší soud rozhodl o nedostatečnosti 

kopie akcií pro vydání opisu seznamu ak-

cionářů společnosti 

 

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

a_prevedena2.nsf/WebSearch/5B1C51B294ECD7E2

C11257E300220E84?openDocument 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:CS:PDF
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch


 

 

 

Strana 13 LEGAL UPDATE ČERVENEC 2011 
 

 

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 27. čer-

vence o vydání opisu seznamu akcionářů společnosti 

AMRO, a. s. akcionáři P. V. Nejvyšší soud zrušil roz-

hodnutí Vrchního a Krajského soud a vrátil věc soudu 

prvního stupně k dalšímu řízení.  

Navrhovatel podal dovolání k Nejvyššímu soudu, kde 

namítá, že odvolací soud nesprávně vyhodnotil zjiš-

těný skutkový stav, a věc nesprávně posoudil, když 

se při provádění dokazování omezil pouze na důkaz 

rejstříkovým spisem a nevzal v potaz další důkazy. 

Nejvyšší soud shledal dovolání přípustným pro řešení 

otázky, zda lze prokázat věcnou legitimaci akcionáře 

ve sporu, který vede s akciovou společností předlo-

žením kopie akcie, či kopie protokolu o vydání akcií 

společnosti z depotu banky.   

K tomu Nejvyšší soud uzavírá, že obecně platí, že i 

po zvýšení jmenovité hodnoty akcií, je akcie původní 

jmenovité hodnoty způsobilým průkazem aktivní legi-

timace akcionáře ve sporu, který vede s akciovou 

společností, a to až do jejího prohlášení za neplat-

nou, při dodržení postupu podle § 209 odst. 2 až 5 a 

§ 214 obch. zák.; potud je závěr odvolacího soudu 

nesprávný. 

Nejvyšší soud dospěl k názoru, že průkazem aktivní 

legitimace akcionáře akciové společnosti, jež vydala 

akcie na jméno, který se domáhá vydání opisu se-

znamu akcionářů podle § 156 odst. 2 obch. zák. však 

není (nemůže být) kopie akcie znějící na jeho jméno. 

Proto je třeba k uplatnění práv spojených s listinným 

cenným papírem (nestanoví-li zákon jinak), předložit 

originál tohoto cenného papíru. Stejně tak k vydání 

opisu seznamu akcionářů nestačí kopie akcie společ-

nosti. To platí i ohledně kopie protokolu o vydání ak-

cií společnosti z depotu banky; za situace, kdy by 

byly akcie uloženy u banky či jiné osoby na základě 

smlouvy o jejich úschově nebo uložení, by mohlo být 

průkazem o jejich vlastnictví pouze potvrzení vydané 

analogicky podle § 156 odst. 7 obch. zák. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31. 7. 2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: JTA)  

 

Ústavní soud zrušil novelu zákona 

o daních z roku 2002 z důvodů nepřípust-

né retroaktivity 

  

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id

=70768&pos=1&cnt=1&typ=result 

 

Ústavní soud rozhodl 12. července nálezem o stíž-

nosti, nazvané jako Retroaktivita při stanovení daňo-

vé povinnosti a ochrana důvěry daňového poplatníka 

v právo. Napadena je novela zákona o daních z pří-

jmů č. 260/2002 Sb., jíž je vyčítáno, ze účinnost no-

vely je již pro zdaňovací období roku 2002, ačkoli ta-

to novela nabývá účinnosti až 1. 9. 2002. 

 

ÚS měl za úkol posoudit, zda uplatnění ustanovení § 

24 odst. 2 písm. r) a w) zákona o daních z příjmů má 

z hlediska plátce daně povahu pravé retroaktivity, jak 

tvrdil od počátku žalobce, popř. zda má povahu re-

troaktivity nepravé, která může být za určitých okol-

ností rovněž shledána neústavním postupem zákono-

dárce. Protože § 27 zákona o účetnictví nebude 

možné pro účetní jednotky účtující v soustavě jedno-

duchého účetnictví použít, neboť  určoval, rozhodují-

cí pro ně proto měla být pořizovací cena akcie, nikoli 

její reálná hodnota. V případě, že se akcie prodaly 

tzv. pod cenou, nemohl být tento rozdíl pro zdaňova-

cí období roku 2002 uznán jako daňová ztráta. Tento 

fakt se promítl nejen do bilance hospodaření účet-

ních jednotek účtujících v soustavě jednoduchého 

účetnictví, nýbrž i do jejich dalších platebních povin-

ností subjektu (např. z hlediska placení zdravotního a 

sociálního pojištění). Ve zdaňovacím období roku 

2002 neměla účetní jednotka účtující v soustavě jed-

noduchého účetnictví možnost reagovat na nečeka-

nou změnu zákona o daních z příjmů. Jestliže je 

možné změnit soustavu účetnictví pouze k prvnímu 

dni účetního období, neměl takový poplatník daně z 

příjmů možnost přizpůsobit své účetnictví dodatečně 

nastaveným podmínkám v průběhu roku 2002. 

  

Jedná se o stanovení nové povinnosti, kterou daňový 

poplatník nemohl na počátku zdaňovacího období 

předpokládat. Došlo tím k zásahu do právního posta-

vení (a tím k znevýhodnění) plátce daně z příjmů, 

přičemž daňový poplatník se tomuto zásahu do práv-

ní kvalifikace jeho právního jednání nemohl ani doda-

tečně přizpůsobit s ohledem na to, že by tak musel 

učinit ještě před zákonem pevně stanoveným účet-

http://www.concourt.cz/
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ním a zdaňovacím obdobím za rok 2002. Jde tedy o 

přijetí právní úpravy v průběhu zdaňovacího období a 

její aplikaci na totéž zdaňovací období. 

 

Podle názoru ÚS je pravá retroaktivita přípustná pou-

ze výjimečně, v případě retroaktivity nepravé je nao-

pak zastáván názor, že její použití zásadně přípustné 

je, kdežto pouze ve zvláštních výjimečných případech 

naopak přípustná není. Nepravá retroaktivita je v ob-

lasti daňového zákonodárství s ohledem na jeho po-

slání přípustná tehdy, je-li to potřebné k dosažení 

zákonem sledovaného cíle a právní změnou byla za-

chována hranice únosnosti. 

 

Ústavní soud je názoru o diskriminačním charakteru 

napadené úpravy, které by samy o sobě dostačovaly 

k závěru o nutnosti zrušit napadené ustanovení. Zá-

konodárce nedoložil, že zde existovaly závažné dů-

vody, proč stanovil, že jako daňovou ztrátu mohou 

prodej akcií se ztrátou uplatňovat za blíže stanove-

ných podmínek pouze účetní jednotky účtující v sou-

stavě podvojného účetnictví. Proto Ústavní soud ná-

vrhu krajského soudu vyhověl a podle § 70 odst. 1 

zákona o Ústavním soudu ustanovení čl. V odst. 1 

věty druhé zrušil. 

 

Judikatura SR:  
zkontrolováno ode dne zveřejnění do 31.7.2011 

(autor: AKU) 

 

Ústavní soud SR 
 

Ústavní soud Slovenské republiky nezve-

řejnil za měsíc červenec žádné relevantní 

rozhodnutí 

 

Nejvyšší soud SR 
 

Nejvyšší soud Slovenské republiky nezve-

řejnil za měsíc červenec žádné relevantní 

rozhodnutí. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1. 7. 2011 do 31.7.2011 

http://eur-

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

(autor: MFO) 

Rozsudek Soudního dvora EU ve spoje-

ných věcech C-159/10 a C-160/10,o žá-

dosti o rozhodnutí o předběžné otázce ve 

věci povinného odchodu do důchodu stát-

ních zástupců, kteří dosáhli věku 65 let a 

legitimitě cílů odůvodňujících rozdílné za-

cházení na základě věku 

http://eur-

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

:62010J0159:CS:HTML 

 

V spojených řízeních figurovali žalobci G. Fuchs a P. 

Köhler, oba zastávali funkci státního zástupce 

v Německé spolkové republice. V roce 2009 dosáhli 

shodně věku 65 let, přičemž dle ustanovení § 50 

odst. 1 HBG měli po dovršení této věkové hranice 

normálně odejít do důchodu, vůči čemu oba protes-

tovali. Vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti 

spolkové země Hesensko zamítl jejich žádosti 

o setrvání ve funkci s odůvodněním, že zájem služby 

nevyžaduje jejich ponechání ve funkci, podali žalobci 

stížnost k uvedenému ministrovi a dále návrh na na-

řízení předběžného opatření ke Správnímu ve Frank-

furtu nad Mohanem.  Tento soud jejich návrhu vyho-

věl a nařídil spolkové zemi Hesensko, aby ponechala 

žalobce na jejich pracovním místě. Proti těmto roz-

hodnutím byla však podána odvolání k hesenskému 

Správnímu soudu, který rozhodnutí instančně nižšího 

soudu zrušil a zamítl návrhy na nařízení předběžného 

opatření podané žalobci. Vzhledem k tomu, že stíž-

nosti G. Fuchse a P. Köhlera byly rovněž zamítnuty 

rozhodnutími ministra spravedlnosti spolkové země 

Hesensko, napadli jmenovaní tato rozhodnutí žalo-

bou u Správního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Protože měl tento soud pochybnosti ohledně slučitel-

nosti věkové hranice stanovené pro výkon funkce 

státního zástupce zvláště s článkem 6 směrnice 

2000/78, obrátil se na Soudní dvůr. Z důvodové 

zprávy spolkové země Hesensko k HBG zkoumané 

Soudním dvorem ve znění z roku 1962 vyplynulo, že 

cílem tohoto zákona bylo upřednostnit zaměstnávání 

mladších osob, a zajistit tak vhodnou věkovou sklad-

bu. Soudní dvůr se po teleologickém exkurzu vyjádřil 

v tom smyslu, že: „...směrnice Rady 2000/78/ES ze 

dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný 

rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, 

nebrání takovému zákonu, jako je zákon o státní 

službě spolkové země Hesensko, který stanoví povin-

ný odchod do důchodu doživotně jmenovaných stát-

http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0159:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0159:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0159:CS:HTML
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ních zaměstnanců – v projednávaném případě stát-

ních zástupců – po dosažení věku 65 let, a případně 

v zájmu služby jim umožňuje nadále pracovat až do 

věku 68 let, pokud je cílem tohoto zákona nastolit 

vyváženou věkovou skladbu za účelem podpory při-

jímání nových pracovníků a povyšování mladých pra-

covníků, optimalizovat řízení zaměstnanců, a tím 

předcházet případným sporům týkajícím se schop-

nosti zaměstnance vykonávat pracovní činnost po 

překročení určitého věku, a pokud umožňuje dosaže-

ní tohoto cíle přiměřenými a nezbytnými prostředky.“ 

 

 

Rozsudek Soudního dvora EU ve spoje-

ných věcech C-400/09 a C-207/10, o žá-

dosti o rozhodnutí o předběžné otázce ve 

věci přebalování farmaceutických výrobků 

nezávislým podnikatelem, přičemž na no-

vém obale je jako původce přebalení uve-

den držitel rozhodnutí o registraci, podle 

jehož pokynů byl výrobek přebalen 

http://eur-

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

:62009J0400:CS:HTML 

 

Společnosti Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselska-

bet a Ompakningsselskabet jsou společnosti patřící 

do skupiny Orifarm se sídlem v Dánsku, která byla 

v roce 2008 největším dodavatelem léčivých příprav-

ků do dánských lékáren. Skupina Merck, jeden 

z největších světových producentů léčivých příprav-

ků, vyráběla léčivé přípravky, které byly skupinou 

Orifarm dováženy na dánský trh a také je rovněž ma-

jitelkou práv k ochranným známkám týkajících se 

uvedených výrobků. Společnosti Orifarm 

a Handelsselskabet byly držitelkami rozhodnutí 

o registraci těchto léčivých přípravků a povolení 

k jejich prodeji, zatímco další dvě společnosti - Ori-

farm Supply a Ompakningsselskabet, prováděly pře-

balení léčivých přípravků pro distribuci na dánském 

trhu. Společnosti Orifarm a Handelsselskabet byly 

také držitelkami povolení k tomuto přebalování léči-

vých přípravků.  Naproti tomu společnosti Om-

pakningsselskabet a Orifarm Supply, patřící také do 

skupiny Orifarm, léčivé přípravky společnosti Merck 

jen nakoupily a přebalily a odpovídaly za splnění po-

žadavků stanovených dánský úřad pro léčivé příprav-

ky pro podniky provádějící přebalení. Na obalu uve-

dených léčivých přípravků bylo vždy uvedeno, že je 

přebalila společnost Orifarm, nebo Handelsselskabet. 

Skupině Merck se tento postup skupiny Orifarm nelí-

bil a proto podala k námořnímu a obchodnímu soudu 

dvě žaloby proti Orifarm a Orifarm Supply, jakož 

i proti Handelsselskabet a Ompakningsselskabet. Dů-

vodem žalob bylo, že na obalu léčivých přípravků do-

vážených na dánský trh společnosti Orifarm není 

uvedeno jméno subjektu, který skutečně toto přeba-

lení provádí. V roce 2008 námořní a obchodní soud 

konstatoval ve svém rozhodnutí, že žalované tím, že 

na obalu neuváděly označení subjektu, který skuteč-

ně provádí přebalení, porušily práva k ochranným 

známkám skupiny Merck. Odvolací soud, ke kterému 

společnosti skupiny Orifarm podaly kasační opravné 

prostředky, se rozhodl položit Soudnímu dvoru otáz-

ku ohledně výkladu článku 7 odst. 2 směrnice Rady 

89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se 

sbližují právní předpisy členských států o ochranných 

známkách. Soudní dvůr ve svém rozsudku v závěru 

konstatoval, že výše zmíněné ustanovení směrnice 

musí být vykládáno v tom smyslu, že „neumožňuje 

majiteli ochranné známky spojené s farmaceutickým 

výrobkem, který je předmětem paralelního dovozu, 

bránit následnému uvedení přebaleného výrobku na 

trh pouze z toho důvodu, že na novém obalu není 

jako subjekt provádějící přebalení uveden podnik, 

který na objednávku skutečně uvedený výrobek pře-

balil a má k tomu oprávnění, nýbrž podnik, který je 

držitelem rozhodnutí o registraci tohoto výrobku, 

podle jehož pokynů bylo přebalení provedeno a který 

za ně nese odpovědnost.“ 

 

Právní časopisy 
(autor: PMO)  

 

Právní rádce 
7/2011 

Zohledněna vydání do 31. 7. 2011 

 

Zrušení spoluvlastnictví u pozemku zatí-

ženého zástavním právem 

Vydání: 7/2011, str. 24  

Autor: JUDr. Jakub Dohnal 

  

V praxi může nastat situaci, kdy je třeba zrušit spolu-

vlastnictví u pozemku, situace je ovšem zkompliko-

vána skutečností, že je jeden ze spoluvlastnických 

podílů je zatížen zástavním právem. Tato situace 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0400:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0400:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0400:CS:HTML
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může být obtížně řešitelná, neboť v takovém případě 

vstupují do hry dvě ze základních zásad občanského 

práva, které zde však stojí v protikladu. 

 

Autor konstatuje, že tato situace dosud není řešena 

judikaturou ani odbornou literaturou a jeho snahou 

je tak přinést odpověď na otázku, jak by měl k uve-

denému problému přistoupit soud. 

 

 

Stavební zákon - čtyři roky praxe 

Vydání: 7/2011, str. I 

Autor: Mgr. Stanislav Malý 

 

V rubrice „Praktická příručka“ se autor věnuje právní 

úpravě územního plánování, konkrétně územnímu 

rozhodování, a stavebního řádu. Zmiňuje též dlouho 

připravovanou „velkou“ novelu stavebního zákona - 

ta by měla být ještě tento rok projednána vládou 

České republiky. 

 

Autor se mimo jiné zabývá pojmem stavby, změnou 

dokončené stavby, změnou stavby před jejím dokon-

čením, výrobkem plnícím funkci stavby, terénními 

úpravami, reklamními a informačními zařízeními, „ji-

nými“ zařízeními, údržbou, stavební činností či částí 

stavby. 

 

Právní rozhledy 
13-14/2011 

Zohledněna vydání do 31. 7. 2011 

K návrhu zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim 

Vydání: 13/2011, str. 464 

Autor: JUDr. František Vondruška 

 

Autor reaguje na návrh zákona, který má přinést do 

českého práva pravou trestní odpovědnost právnic-

kých osob. Návrh se dostal již (neúspěšně) do le-

gislativního procesu několikrát v minulosti. K jeho 

přijetí tlačí Českou republiku řada mezinárodních 

smluv a evropských předpisů. 

 

V úvodu článku jsou mimo jiné naznačeny hlavní 

problémy, které dosavadní absence příslušné úpravy 

přináší, dále je popsána obecná charakteristika návr-

hu (hmotněprávní i procesněprávní otázky) a jsou též 

popsány vybrané instituty návrhu - např. odpovědný 

subjekt (§ 6), rozsah trestní odpovědnosti právnic-

kých osob (§ 7), předpoklady trestní odpovědnosti (§ 

8), pachatel, spolupachatel a účastník (§ 9) či tresty 

a ochranná opatření. Na závěr se autor zabývá ně-

kterými otázkami spojenými s případnou budoucí 

aplikací zákona. 

 

 

K investování finančních prostředků tře-

tích osob do cenných papírů 

Vydání: 14/2011, str. 495 

Autor: JUDr. Jiří Kokeš Ph.D., Mgr. Aleš Smutný 

 

V úvodu článku konstatují autoři, že v některých si-

tuacích může být obtížné posoudit pro účastníky fi-

nančního trhu zákonnost svého jednání, např. mož-

nost shromažďovat finanční prostředky od třetích 

osob, aby byly následně na trhu investovány. Přesto 

však lze nalézt určitá vodítka. 

 

Autoři se rozhodli načrtnout jeden z možných způso-

bů, v jehož rámci by byly získány od třetích osob fi-

nanční prostředky, které by byly na následně inves-

továny do cenných papírů, a tak, aby nebylo nutné 

povolení a aby subjekt nebyl ohrožen rizikem, že se 

dopustí neoprávněného podnikání. 

 

 

Náležitosti souhlasu se zpracováním 

osobních údajů 

Vydání: 14/2011, str. 520 

Autor: Mgr. František  Nonnemann  

 

Souhlas dotčené fyzické osoby se zpracováním osob-

ních údajů je základním právním titulem, který je pro 

legální zpracování osobních údajů třeba. Fyzická 

osoba jím dává najevo, kdo a jakým způsobem může 

tyto informace o ní zpracovávat. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů musí v první 

řadě splňovat obecné náležitosti právních úkonů, kte-

ré jsou v článku rozebrány; k těmto náležitostem dá-

le přistupuje vědomost a informovanost. Autor nále-

žitosti informovaného a vědomého souhlasu dále ro-

zebírá, stejně tak se informační povinnosti správce. 
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Nejvyšší soud České republiky: Ocenění 

obchodního podílu pro účely vypořádání 

SJM v soudním řízení 

Vydání: 14/2011, str. 525 

Autor: Nejvyšší soud ČR 

 

V rubrice Judikatura je uveřejněna právní věta roz-

sudku Ústavního soudu České republiky ze dne 4. 

dubna 2011, sp. zn. 22 Cdo 2045/2009. Soud zde 

judikoval: „Při ocenění obchodního podílu ve společ-

nosti s ručením omezeným je třeba pro účely vypo-

řádání SJM v zásadě vycházet z obvyklé (tržní) ceny 

tohoto podílu, kterou by v daném čase a místě bylo 

možno za převod podílu dosáhnout. Jestliže však ob-

vyklou (tržní) cenu není možné zjistit, je na soudním 

znalci, aby v souladu s poznatky dosaženými v jeho 

oboru zvolil, jakou metodu ocenění použije. Bude-li 

soud mít pochybnost o správnosti závěrů soudních 

znalců ohledně ceny obchodního podílu, bude třeba 

nejprve znalce k této otázce vyslechnout, a pokud by 

ani potom nebyly pochybnosti soudu o správnosti 

posudku odstraněny, dát jej přezkoumat jiným znal-

cem, vědeckým ústavem nebo jinou institucí.  

 

 

Nejvyšší soud České republiky: Porušení 

zákonného předkupního práva - totožnost 

podmínek v nabídce a ve smlouvě s třetí 

osobou. Absence údaje splatnosti v na-

bídce spoluvlastníkovi oprávněnému 

z předkupního práva, byl-li tento údaj ob-

sažen v pozdější kupní smlouvě s třetí 

osobou. Doba splatnosti, která v nabídce 

na odkoupení podílu spoluvlastníkovi 

oprávněnému z předkupního práva nebyla 

stanovena. Ze základní judikatury o před-

kupním právu 

Vydání: 14/2011, str. 523 

Autor: Nejvyšší soud ČR 

 

V rubrice Judikatura je též uveřejněna právní věta 

rozsudku Ústavního soudu České republiky ze dne 

11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1926/2009. Soud 

zde judikoval: „1. Smlouvou o převodu spoluvlastnic-

kého podílu na třetí osobu neporušuje převádějící 

spoluvlastník předkupní právo oprávněného spolu-

vlastníka jen proto, že cena a další podmínky (např. 

určení splatnosti) obsažené v nabídce nebyly napros-

to totožné s těmi, za kterých byl spoluvlastnický podíl 

nakonec převeden. 

 

Pokud se jednotlivé smluvní podmínky (cena, splat-

nost aj.) v nabídce učiněné spoluvlastníkovi 

a podmínky, za kterých je podíl následně prodán třetí 

osobě, podstatně liší, nelze z toho bez dalšího dovo-

zovat porušení předkupního práva. Jednotlivé smluv-

ní podmínky nemohou být srovnávány izolovaně, ale 

naopak je nutné je hodnotit v kontextu všech ostat-

ních smluvních podmínek. Jedině v případě, že takto 

komplexně hodnocené smluvní podmínky, za kterých 

byl spoluvlastnický podíl nabídnut spoluvlastníkovi, 

jsou méně výhodné (natolik, aby to objektivně mohlo 

ovlivnit úvahu oprávněného spoluvlastníka o přijetí 

nabídky) než podmínky, za kterých byl podíl následně 

prodán třetí osobě, dojde k porušení předkupního 

práva oprávněného spoluvlastníka. 

 

2. Předkupní právo spoluvlastníka není „bez dalšího“ 

porušeno, jestliže nabídka převádějícího spoluvlastní-

ka doručená podílovému spoluvlastníkovi, kterému 

svědčí předkupní právo, neobsahovala údaj 

o splatnosti kupních cen a poté prodávající uzavřel 

kupní smlouvy, jež obsahovaly individuální splatnost 

kupních cen. 

 

3. Jestliže není v nabídce na odkoupení podílu, uči-

něné spoluvlastníkovi, jemuž svědčí předkupní právo, 

stanovena doba splatnosti, je tato doba dvouměsíční 

a počíná běžet od doručení nabídky.  

 

 

Bulletin advokacie 
Zohledněna vydání do 31.7.2011 

 

Bulletin advokacie v červenci tohoto roku nevyšel. 

 

Bulletin slovenské advo-
kacie 

7/2011 

Zohledněna vydání do 31.7.2011 

 

Bulletin slovenské advokacie v červenci tohoto roku 

nevyšel. 

 

 

Autoři: AKU, JTA, MFO, PMO 
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