
  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Připravované právní  
předpisy 

(autor: JTA) 
 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.8.2011 ke dni 31.8.2011. 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 novely zákona o katastru nemovitos-
tí  
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf# 

 

Věc: Přizpůsobení právní úpravy katastru nemovitostí 

novému občanskému zákoníku 

 

V souvislosti s připravovaným přijetím nového občan-

ského zákoníku bude nutné novelizovat mnoho nava-

zujících zákonů. Novela zákona o katastru nemovitostí 

(dále jen „katastr“) zcela nově definuje pojem nemovi-

tost a uplatňuje zásadu, podle které je stavba součástí 

pozemku. Zavádí také mnoho nových věcných práv, 

která se dosud do katastru nezapisovala.   

 

Podle důvodové zprávy k novele se počítá s nárůstem 

zápisů ve statisících ročně, zejména kvůli nájmům a 

pachtům. Parlament v současnosti projednává zvýšení 

správního poplatku na 1 000 Kč od s účinností od 1.1. 

2012. 

 

Vláda si od novely slibuje především zavedení zásady 

materiální publicity, která přináší zásadní zvýšení 

ochrany nabyvatelů věcných práv, kteří toto právo na-

budou od osob zapsaných v katastru nemovitostí. Oče-

kává se výrazné zvýšení bezpečnosti realitních transak-

cí a při realitních transakcích již nebude nutné zkoumat 

nabývací tituly předchozích vlastníků ani pojišťovat se 

proti nepředvídatelným skutečnostem, o nichž 

v katastru nebyla uvedena žádná informace. Dojde te-

dy k významnému zvýšení informační hodnoty katast-

ru, a to tím, že se do katastru bude v souladu s novým 

občanským zákoníkem zapisovat mnoho skutečností, 

které se do katastru dosud nezapisovaly. 

 

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů 

budou zrušeny. Tyto zákony budou nahrazeny novým 

zákonem o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

Sloučením právní úpravy dojde k odstranění roztříště-

nosti, která sahá ještě do dob československé federa-

ce.  

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti 
se zřízením jednoho inkasního místa a dal-
ších změnách daňových a pojistných záko-
nů 
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtes

t.nsf/web/cs?Open&2011&08-24 
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Dne 24. srpna vláda schválila změny dotčených 
zákonů v souvislosti se zaváděním tzv. jednotné-
ho inkasního místa (dále jen „JIM“).   
 
Zřízení JIM přinese podle vlády konec nekon-
cepčním a nesystémovým zásahům do daňových 
zákonů a zjednodušení komunikace daňových 
subjektů s příslušnými orgány veřejné správy. 
Podání se bude činit na společném formuláři a 
placení bude probíhat jednou platbou na jednot-
ný převodový účet. Zjednodušení pro poplatníky 
je přitom jedním z hlavních cílů daňové reformy. 
Jako důsledek principu „jeden formulář, jedna 
platba, jedna kontrola“. 
 
 
Stávající způsob zdanění příjmů je rozdělen mezi 
několik povinných peněžitých plnění, která jsou 
více či méně harmonizována. Rozdíly v pojetí zá-
kladů jednotlivých povinných peněžitých plnění a 
konstrukci těchto plnění s sebou nesou adminis-
trativní zátěž a výkladové problémy, které tuto 
administrativní zátěž multiplikují.  
 
Vláda se na zřízení JIM usnesla již v roce 2008, 
ovšem legislativní procesem prochází až nyní. 
Novela se dotkne více než dvou desítek zákonů a 
s její účinností se počítá od 1. ledna 2013. 
 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 434 - 465 

od 1.8.2011 do 31.8.2011 

 
Novela zákona o zaměstnanosti  
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=44

4&CT1=0 

 
Vládní návrh zákona, zajišťující implementaci směrnice 

2009/52/ES prosazující zákaz zaměstnávání neopráv-

něně pobývajících státních příslušníků třetích zemí s 

cílem bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví. 

 

Navržená novela zavádí speciální ustanovení týkající se 

zejména definice výkonu práce cizincem bez platného 

povolení k pobytu jako zvláštního typu nelegální práce. 

Dále nové skutkové podstaty přestupku a správního 

deliktu umožnění výkonu nelegální práce, včetně přiřa-

zení příslušné výše pokuty, zakotvení odpovědnosti ve 

formě ručení právnických nebo fyzických osob vstupu-

jících s právnickou nebo fyzickou osobou, která cizinci 

umožnila výkon nelegální práce, do obchodních závaz-

kových vztahů, a to za úhradu nezaplacené pokuty, 

neuhrazené dlužné odměny a nákladů souvisejících 

s jejím doručením cizinci. 

 

Novela přináší pro zaměstnavatelé povinnost uchová-

vat (případně vyhotovovat) kopie oprávnění k pobytu 

svých zaměstnanců - cizinců ze třetích zemí. Zaměst-

navatelé budou muset zajistit, aby kopie dokumentů 

osvědčujících legálnost práce byly pro účely kontroly 

k dispozici na pracovišti, kde zaměstnanec fakticky vy 

konává práci. 

 

Pro právnické a fyzické osoby, které vstupují do ob-

chodních závazkových vztahů s jinými právnickými ne-

bo fyzickými osobami, bude na místě ověřovat si a pří-

padně smluvně zajišťovat, že při naplňování obchodně- 

závazkových vztahů nebudou vykonávat práci cizinci 

bez platného oprávnění k pobytu. 

 

Účinnost novely je stanovena na den vyhlášení ve 

Sbírce zákonů a nařízení. 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.8.2011 do 31.8.2011, do 11. schůze 

 

Ve sledovaném období se uskutečnila pouze jedna 

schůze Senátu České republiky. Několik zákonů bylo 

vráceno do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími 

zákony a schváleny na ní byly zákony s malou relevan-

cí pro srpnový 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 31.8.2011 
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Prezidentovi bylo doručeny do 31.8. celkem 19 zákonů. 

Všechny zákony Václav Klaus podepsal. 

 

 
 

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů (autor: JTA) 

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

463/0 Novela z. o provozu na
pozemních komunika-
cích 

25.8.      

446/0 Novela z. o daňovém 
poradenství 

17.8.      

434/0 Novela z. o zrušení 
Fondu národního ma-
jetku 

25.8.      

433/0 Novela z. 
o podmínkách převodu
zeměděl. a lesních po-
zemků  

25.8.      

431/0 Novela z. o  
přestupcích 

26.7.      

414/0 Vl.n.z. v souvislosti 
s přij. z. o důch. a pen.
spoření 

15.7. 13.7. 26.8.    

412/0 Vl.n.z. o důchodovém 
spoření 

30.6. 13.7. 26.8.    

411/0 Novela z. - zákoník 
práce 

30.6. 13.7. 30.8.    

409/0 Novela z. o veřejném 
zdravotním pojištění 

30.6. 12.7. 30.8.    

401/0 Novela z. o úpravě 
vlastnických vztahů k 
půdě 

30.6. 12.7.     

399/0 Vl.n.z. o mezinárodní 
pomoci při vymáhání 
fin.pohledávek 

23.6.      

395/0 Novela z. o obcích 22.6.      
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378/0 Novela z. o stavebním 
spoření a státní podp. 
staveb. spoření 

14.6. 30.8     

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

25.5. 7.6. 30.8.    

376/0 Novela z. o odpadech 25.5. 7.6. 21.6. 13.7. 4.8. 22.8. 

373/0 Novela z. o zaměstna-
nosti 

25.5. 8.6.     

371/0 Novela z. o rozhodčím 
řízení 

25.5. 17.6.     

370/0 Novela z. o veřejných 
zakázkách 

23.5. 17.6.     

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

23.5. 7.6.     

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

23.5. 17.6.     

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 

25.5. 8.6.     

347/0 Novela z. 
o elektronických ko-
munikacích 

 

9.5. 17.6.     

339/0 Novela z. o daních 
z příjmů 

3.6. - 
nesouhlas

     

327/0 Novela z. o hospoda-
ření energií 

13.4.  6.5. 17.6. 21.6. VR  

326/0 Novela z. o veřejných 
zakázkách 

15.4. 6.5. 17.6. 21.6. 4.8. 16.8. 

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

15.4. 10.5. 14.6.    

310/0 Novela obchodního zá-
koníku 

13.4. 10.5.     
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300/0 Novela z. o silničním 
provozu 

7.4. 10.5. 8.6. 15.6. VR  

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

4.4. 10.5.     

281/0 Novela z. o Rejstříku 
trestů 

31.3. 10.5.     

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

 

14.3. 10.5.     

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

15.2. 10.5. 17.6 21.6. OR 22.8. 

253/0 Novela z. o komodit-
ních burzách 

11.2. 29.4. 17.6. 21.6. 20.7. 12.8. 

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

9.2. 22.3. 17.6. 21.6. 20.7. 12.8. 

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. 82 - 92; od 1. 8. 2011 do 31.8.2011 

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

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

(autor: JTA) 
 
VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2011 
o podílu jednotlivých obcí na stanovených 
procentních částech celostátního hrubého 
výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zako-

nu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&w

hat=Rok 

 

Vyhláška ministerstva financí o podílu obcí na celo-

státního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a 

daní z příjmů nově stanovuje, kolik procent na výno-

su daní obdrží jednotlivé typy obcí. 

 

Cílem vyhlášky by mělo být zmírnění nerovností 

v rozdělování výnosů daní, nahrávající sídlům s více 

obyvateli. Část výnosu z daní, který dosud putuje do 

městských rozpočtů Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, by 

se měl přesměrovat do menších měst. Podle minis-

terstva financí se tím zmenší nerovnost příjmů na 

jednoho obyvatele z 4,5 násobku na 3,5 násobek ve 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 8. 2011 

(autor: MFO) 

 
AGROFERT HOLDING krok od převzetí 
Mlékárny Hlinsko  
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/prevzeti-

mlekarny-hlinsko-nenarusi-hospodarskou-soutez/ 

Uveřejněno dne 24. srpna 2011 

 

Dne 24. srpna 2011 vydal Úřad pro ochranu hospo-

dářské soutěže prvostupňové rozhodnutí, kterým po-

volil spojení společností AGROFERT HOLDING, a.s. 

a Mlékárna Hlinsko, s.r.o..  

 

Společnost AGROFERT HOLDING, popřední zpracova-

tel zemědělských produktů, si touto akvizicí posílil 

postavení v oblasti zpracování mléka, kde je aktivní 

primárně prostřednictvím své firmy OLMA, která se 

specializuje se na výkup syrového mléka, jeho zpra-

cování, výrobu a následný prodej, což je i trh půso-

bení společnosti Mlékárna Hlinsko. Dle rozhodnutí 

ÚOHS dojde spojením výše zmíněných účastníku jen 

k mírnému navýšení tržních podílů společnosti AG-

ROFERT HOLDING na relevantním trhu. Na části do-

tčených trhů má dle prezentovaného názoru ÚOHS 

spojení jenom konglomerátní povahu. Rozhodnutí 

není dosud pravomocné. 

 

 

Potvrzena pokuta za bid-rigging (pro spo-
lečnost PROMINECON pokuta ve výši 
3 679 000 Kč, pro společnost HOKRA Spe-
dition pokuta ve výši 537 000 Kč, pro spo-
lečnost Inzet pokuta ve výši 384 000 Kč, 
por společnost NATURAL MYSTIC pokuta 
ve výši 249 000 Kč a  pro společnost CBK 
SHIFT pokuta ve výši 57 000 Kč ). 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/pokuta-za-

bid-rigging-byla-potvrzena/ 

Uveřejněno dne 17. srpna 2011 

 

Společnosti HOKRA Spedition, s.r.o., INZET, s.r.o., 

PROMINECON GROUP a.s., CBK SHIFT s.r.o. 

a NATURAL MYSTIC s.r.o. budou muset zaplatit po-

kutu za tzv. bid-riggingovou dohodu ( tj. kartelovou  

dohodu uchazečů o veřejnou zakázku). Rozhodl o 

tom Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospo-

dářské soutěže, který tímto verdiktem potvrdil roz-

hodnutí ÚOHS z července roku 2010. Porušení záko-

na o ochraně hospodářské soutěže se dopustili sou-

těžitelé tím, že koordinovali své nabídky v zadávacím 

řízení, jejímž zadavatelem bylo Ministerstvo obrany 

ČR. Úřad ve svém rozhodnutí kvalifikoval chování vý-

še uvedených soutěžitelů jednak jako jednání 

ve vzájemné shodě, co je jeden z typů zakázaných 

dohod a mimoto Úřad shledal toto jednání také jed-

nání ve shodě v rámci soutěže o veřejnou zakázku, 

což ve svém důsledku znemožnilo získat Ministerstvu 

obrany jako zadavateli nejvýhodnější nabídku. 

 

 
Konsolidace v oblasti solární energie po-
kračuje- společnost E21 Holding může 
převzít výlučnou kontrolu nad společností 
ENERGY 21 
http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/e21-

holding-muze-prevzit-vylucnou-kontrolu-nad-

spolecnosti-energy-21/ 

Uveřejněno dne 11.08.2011 

 

Dne 11.08.2011 zveřejnil Úřad pro ochranu hospo-

dářské soutěže krátkou tiskovou zprávu, ve které in-

formoval, že ve zjednodušeném řízení povolil spojení 

soutěžitelů- společnosti E21 Holding B.V. 

a společnosti ENERGY 21 a.s. Společnost ENERGY 

21 je na trhu aktivní hlavně prostřednictvím svých 

dceřiných společností, které se zabývají výrobou 

elektrické energie ze solárních panelů, projektová-

ním, výstavbou, dodávkami a servisem solárních 

elektráren, ale také v oblasti distribuce komponentů 

solárních zařízení. Rozhodnutí již nabylo právní moci. 

 

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

avy/monitorovaci_zprava_07-2011_cervenec.pdf 

Uveřejněno dne 10.08.2011 
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ČTU dne 10. 8. 2011 vydal Měsíční monitorovací 

zprávu za měsíc červenec 2011. Hlavní pozornost je 

věnována stížnostem účastníků, popřípadě uživatelů 

služeb elektronických komunikací a podněty týkající 

se poštovních služeb za II. čtvrtletí roku 2011. ČTU 

zevrubně informuje o vývoji počtu podaných stížností 

a jejich řešení ze strany Úřadu. Dále zpráva ČTU 

upozorňuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ve věci návrhu společnosti Telefónica na zrušení 

opatření obecné povahy č. A/6/12.2010-16. Nejvyšší 

správní soud tento návrh v celém rozsahu zamítl. 

 

Připravované právní  
předpisy v SR 

(autor: AKU) 
 

Vládní návrhy zákonů 
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx 

 
Ve sledovaném období tohoto vydání Legal Up-
date nedošlo k přijetí žádného relevantního 
usnesení. 

 

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

ad/predlozene 

zkontrolováno do 31.8.2011 

 
Vládní návrh zákona o úpravě příjmu ze 
závislé činnosti a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony

/zakon&MasterID=3818 
 

Návrh zákona o úpravě příjmu ze závislé čin-
nosti ruší povinnost zaměstnavatele platit po-
jistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné 
na sociální pojištění kromě úrazového pojiště-
ní. Ruší povinnost zaměstnavatele platit příspě-
vek na starobní důchodové spoření a přesouvá 
tuto povinnost na zaměstnance. Pro zabezpe-
čení stejné výše čistých mezd zaměstnanců i po 
této úpravě, návrh zákona řeší úpravu hrubých 
mezd zaměstnanců jejich zvýšením o výši zru-
šeného pojistného zaměstnavatelů. Těmito kro-
ky se zavede tzv. superhrubá mzda. 

 
Kromě uvedeného návrh zákona obsahuje 
úpravy související s reformou daňového 
a pojistného systému. Nastavuje jako základ 
pro výpočet daní a pojistného zaměstnance 
zvýšenou hrubou mzdu, definuje jednotný vy-
měřovací základ pro všechny typy osob, jejichž 
základ daně z příjmů z aktivních příjmů se ne-
rovná nule. 
 

 
Vládní návrh zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 136/2001 Z. z. o ochra-
ně hospodářské soutěže a o změně a do-
plnění zákona Slovenské národní rady č. 
347/1990 Zb. o organizaci ministerstev a 
ostatních ústředních orgánů státní správy 
Slovenské republiky ve znění pozdějších 
předpisů ve znění pozdějších předpisů 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony

/zakon&MasterID=3802 

 
Návrh se zabývá změnami v oblasti koncentrací 
podnikatelů, kde se navrhují upravit novým 
způsobem kritéria určující, zda koncentrace 
podléhá kontrole úřadu. 
 
Výrazným způsobem se tak mění posuzování 
koncentrací, kde podle nového znění musí obrat 
ve Slovenské republice dosáhnout nabývaná 
společnost. Dochází tak k eliminaci povinného 
oznamování případů, ve kterých splnila nabýva-
ná společnost jen kritérium celosvětového obra-
tu, a tudíž neměla významnou účast na hospo-
dářské soutěži na tuzemském trhu. 
 
Zavádí se nový, tzv. dvojfázový proces pro po-
suzování koncentrací. Konkrétně 25 pracovních 
dní pro běžné koncentrace a 90 pracovních dní 
pro obzvlášť náročné koncentrace.  
 
Při posuzování koncentrací ve smyslu platného 
znění se dosud aplikoval tzv. test dominance. 
Tento se navrhuje nahradit novým testem, kte-
rý aplikují ostatní národní soutěžní instituce 
a též samotná Evropská komise. 
 
Stav legislativního procesu: I. čtení 
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Vládní návrh zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bez-
pečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
změně a doplnění některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů a kterým se 
doplňuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochra-
ně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o 
změně a doplnění některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony

/zakon&MasterID=3801 

 
Účelem návrhu zákona je upravit legislativní 
rámec podmínek na zabezpečení uspokojivé 
ochrany života a zdraví zaměstnanců, a to pro-
střednictvím snížení administrativního 
a regulačního zatížení zaměstnavatelů, úpravou 
podmínek na poskytování rekondičních pobytů 
a zpružněním podmínek na výkon pracovní 
zdravotní služby a rekondičních pobytů. 
 
Úpravou podmínek, které se týkají pracovní 
zdravotní služby se dosáhne umožnění jejího 
výkonu v širším okruhu úloh samostatnými od-
bornými zdravotnickými pracovníky. 
 
Návrhem zákona se též doplňuje zákon o 
ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví 
ohledně vrácení nákladů vynaložených zaměst-
navatelům na vykonání vstupní lékařské pre-
ventivní prohlídky ve vztahu k práci od zaměst-
nance, který nenastoupil do práce, a prodlou-
žení období, ve kterém je možné vykonávání 
lékařských preventivních prohlídek ve vztahu 
k práci u osob vykonávajících rizikové práce. 
Stav legislativního procesu: I. čtení 
 
Vládní návrh zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurzu 
a restrukturalizaci a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů a o změně a doplnění některých 
zákonů 
 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony

/zakon&MasterID=3738 

 

Novelou zákona o konkurzu a restrukturalizaci dojde 

ke změnám v těch oblastech právní úpravy korporát-

ních bankrotů, které se v dosavadní právní praxi pro-

jevily jako problematické, případně taky jako málo 

efektivní. Přijatá novela zprůchodňuje věřitelské ná-

vrhy na vyhlášení konkurzu z důvodu platební ne-

schopnosti dlužníka tím, že rozšiřuje možnosti věřite-

lů při dokládaní jejich pohledávek. Kromě dosavad-

ních způsobů prokazování pohledávek, kterými jsou 

písemné uznání pohledávky dlužníkem opatřené 

osvědčeným podpisem dlužníka a vykonatelné roz-

hodnutí, může věřitel nově svou pohledávku doložit 

také potvrzením auditora, správce nebo soudního 

znalce o tom, že věřitel podávající návrh účtuje 

předmětnou pohledávku ve svém účetnictví a 

v případě, že se jedná o pohledávku nabytou převo-

dem nebo přechodem, potvrzením o tom, že pohle-

dávka účtovaná v účetnictví věřitele má doložený dů-

vod svého vzniku. Nově ustanovený způsob prokazo-

vání pohledávek je však aplikovatelný jen v případě, 

že návrh bude směřován vůči právnické osobě. Nove-

la tak vytváří přirozený tlak na dodržování platební 

disciplíny a taky zrychluje a zefektivňuje vyhlášení 

konkurzu v případě podání návrhu ze strany věřitele. 

Umožňuje také věřitelům, aby přihlašovali i vícero 

nezabezpečených pohledávek jednou přihláškou, což 

samotný proces přihlašování takovýchto pohledávek 

zjednoduší. Při přihlašování zabezpečených pohledá-

vek byla ale zachována povinnost podávat samostat-

nou přihlášku pro každou zabezpečenou pohledávku. 

Pohledávky se budou přihlašovat povinně u správce 

konkurzní podstaty v jednom vyhotovení v základní 

přihlašovací lhůtě 45 dní od vyhlášení konkurzu. Věři-

tel je i nadále povinen doručit jedno vyhotovení ta-

kovéto přihlášky soudu, avšak už k tomu nemusí do-

jít v základní přihlašovací lhůtě 45 dní od vyhlášení 

konkurzu. Zároveň se věřitelům umožní přihlašovat 

pohledávky i po uplynutí základní přihlašovací lhůty 

45 dní od vyhlášení konkurzu, avšak už jenom jako 

nezabezpečených pohledávek bez hlasovacího práva. 

Novela rovněž zjednodušuje přihlašování pohledávek 

v rámci řízení o restrukturalizaci a to obdobným způ-

sobem jako je to při konkurzu. 

    

 Novela byla schválena Národní radou Slovenské re-

publiky 13. září 2011 a v případě, že ji prezident Slo-

venské republiky podepíše, nabude účinnosti 1. led-

na 2012 s výjimkou ustanovení § 3 odst. 3 a § 11 

odst. 2 a 4, které nabudou účinnost od 1. ledna 

2013.      
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Přehled připravovaných 
právních předpisů SR 

zkontrolováno do 31.8.2011 

(autor: AKU) 

 

Národní rada Slovenské republiky (NR SR) měla 
celý srpen prázdniny, takže neprojednala ani 
neschválila žádný návrh zákona. Také slovenský 
prezident nepodepsal v průběhu srpna žádný 
návrh zákona. Z tohoto důvodu tedy zařazuje-
me do srpnového LegalUpdate pouze návrhy 
zákonů, které doputovaly do NR SR.  
 

ČPT Název návrhu zákona Da-

tum 

1. 2. 3. Prezident

488 Vl. n. zákona o úpravě příjmu 
ze závislé činnosti 

19.8     

487 Vl. n. ústavního zákona, kte-
rým se mění a doplňuje 
ústavní zákon o ochraně ve-
řejného zájmu při výkonu 
funkcí veřejných funkcionářů  

19.8     

485 NRSR na vydání zákona, kte-
rým se mění a doplňuje zákon 
o poskytovatelích zdravotní 
péče, zdravotnických pracov-
níků, stavovských organiza-
cích ve zdravotnictví  

19.8

. 

    

484 Návrh poslance NRSR na vy-
dání zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon o odpovědnost
za škodu způsobenou při vý-
konu veřejné moci  

19.8

. 

    

483 Návrh poslanců NRSR na 
vydání zákona, kterým se 
mění a doplňuje zákon o vol-
bách do orgánů samosprávy 
obcí  

18.8

. 

    

482 Návrh poslanců NRSR na vy-
dání zákona, kterým se mění 
a doplňuje Občanský zákoník 

18.8

. 

    

479 Vl. n. zákona, kterým se mění a
doplňuje zákon o Rozhlase 
a televizi  

19.8

. 

    

478 Vládní návrh zákona, kterým se
mění a doplňuje zákon o 
ochraně hospodářské soutěže
a o změně a doplnění zákona o
organizaci ministerstev a 
ostatních ústředních orgánů 

19.8

. 
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státní správy SR  

475 Vl. n. zákona, kterým se mění a
doplňuje zákon o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a 
kterým se doplňuje zákon o 
ochraně, podpoře a rozvoji 
veřejného zdraví  

19.8

. 

    

470 Vl. n. zákona o některých opat-
řeních na úseku environmen-
tální zátěže  

19.8

. 

    

469 Vl. n. zákona, kterým se mění a
doplňuje zákon o drahách a 
kterým se mění a doplňuje zá-
kon o dopravě na drahách  

18.8

. 

 

    

468 Vl. n. zákona, kterým se mění a
doplňuje zákon. o svobodném 
přístupu k informacím  

19.8

. 

    

467 Návrh poslanců NRSR na vy-
dání zákona, kterým se mění a 
doplňuje Trestní zákoník  

17.8

. 

    

466 Návrh poslanců NRSR na vy-
dání ústavního zákona, kterým 
se mění Ústava SR 

17.8

. 

    

460 Vl. n. zákona, kterým se mění a
doplňuje zákon o inspekci prá-
ce a o změně a doplnění záko-
na o nelegální práci a nelegál-
ním zaměstnávaní a o změně a 
doplnění některých zákonů 

12.8

. 

    

457 Vl. n. zákona o kontrole hranic 
a pobytu cizinců  

19.8

. 

    

456 Vl. n. zákona o obchodování s 
výrobky obranného průmyslu 

18.8

. 

    

455 Vl. n. zákona, kterým se mění a
doplňuje občanský soudní řád

17.8

. 

    

454 Vl. n.zákona, kterým se mění a 
doplňuje zákon o soudcích 
a přísedících  

17.8

. 

    

452 Vl. n. ústavního zákona, kterým
se mění a doplňuje Ústava Slo-
venské republiky  

17.8

. 
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450 Vl. n. zákona, kterým se mění a
doplňuje zákon o posuzovaní 
vlivů na životní prostředí  

19.8

. 

    

 

 
 

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

ad/posledneSchvalene 

zkontrolováno do 31.8.2011 

 
Ve sledovaném období tohoto vydání Legal Up-
date nedošlo k přijetí žádného relevantního 
právního předpisu. 
 

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

zkontrolováno do 31.8.2011 

(autor: AKU) 

 

Mezinárodní konference: 20 let aplikace 
soutěžních pravidel na Slovensku 
http://www.antimon.gov.sk/files/26/2011/Pozvan

ka-SK.pdf 

 
Přednášejícími budou zástupci vlády Slovenské 
republiky, Evropské komise, experti z oblasti 
soutěžního práva z Francie a Belgie, zástupci 
antimonopolních úřadů zemí V4 a Rakouska, 
představitelé Nejvyššího soudu Slovenské re-
publiky a další představitelé z řad akademiků, 
advokátů a podnikatelů. 
 
Hlavní témata: 
• Vývoj a nové trendy soutěžní politiky. 
 
• Soudní přezkum jako důležitá součást efektiv-
ní aplikace soutěžních pravidel. 
 
• Panelová diskuze na téma posuzování koncen-
trací za účasti představitelů antimonopolních 
úřadů zemí V4, Rakouska, advokátů a podnika-
telů. 
• Připravovaná novela zákona o ochraně hos-
podářské soutěže. 
 

 
Správní řízení ve věci Archer Daniels Mi-
dland Nederland B.V.,Holandsko a "Elstar 
Oils" S.A., Polsko 
http://www.antimon.gov.sk/408/4389/pmu-sr-

zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-

podnikatelov-archer-daniels-midland-nederland-

bvholandsko.axd 

 

Odbor koncentrací Antimonopolního úřadu SR 
zahájil dne 16. 8. 2011 správní řízení ve věci 
koncentrace podnikatelů Archer Daniels Midland 
Nederland B.V.,Holandsko a "Elstar Oils" S.A., 
Polsko. 
 

 
Správní řízení ve věci Kuehne + Nagel In-
vestments B.V., Holandsko, J. van de Put 
B.V, Holandsko a J. van de Put Fresh Car-
go Handling B.V, Holandsko 
http://www.antimon.gov.sk/408/4388/pmu-sr-

zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-

podnikatelov-kuehne-nagel-investments-bv-

holandsko.axd 

 

Odbor koncentrací Antimonopolního úřadu SR 
zahájil dne 4. 8. 2011 správní řízení ve věci 
koncentrace podnikatelů Kuehne + Nagel In-
vestments B.V., Holandsko, J. van de Put B.V, 
Holandsko a J. van de Put Fresh Cargo Hand-
ling B.V, Holandsko. 
 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 8. – 31.8.2011 

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

 
STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 
ze dne 5. července 2011 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o 
úvěru na bydlení  
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(CON/2011/58)  
http://eur-

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

2011:240:0003:0007:CS:PDF 

Uveřejněno dne 18.08.2011 

 
Dne 18.8.2011 uveřejnila Evropská centrální 
banka (ECB) stanovisko k návrhu směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady o smlouvách o 
úvěru na bydlení, které zpracovala na základě 
žádosti Rady Evropské unie ze dne 18. dubna  
2011. V rámci svého stanoviska ECB akcentova-
la potřebu zapracovat do znění směrnice har-
monizované právo spotřebitelů z celé Unie na 
odstoupení od smlouvy. Táto úprava totiž na-
rozdíl od směrnice 2008/48/ES nebo návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o prá-
vech spotřebitelů v textu absentuje. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

zkontrolováno do 38.7.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

(autor: PMO) 

 
Nejvyšší správní soud rozhodl o odpověd-
nosti realizátora v případě zásahu do při-
rozeného vývoje zvláště chráněných živo-
čichů 
http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-

rozhodl-o-odpovednosti-realizatora-v-pripade-

zasahu-do-prirozeneho-vyvoje-zvlaste-chranenych-

zivocichu/art/717?tre_id=205 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 

86/2011, ze dne 27.7.2011 

 
Dne 4. července 2011 rozhodl Nejvyšší správní soud 

o kasační stížnosti, která byla podána stavební spo-

lečností, domáhající se toho, aby soud určil, že inves-

tor stavby je odpovědný za škody způsobené na ži-

votním prostředí. Předmětná škoda vznikla 

v souvislosti s prováděním prací v lesích na Frýdec-

komístecku. 

 

Stavebník měl porušit § 50 odst. 2 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tím, že 

provedl škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných živočichů v rámci stavebních prací na ře-

ce Frýdlantská Ostravice. Za to mu byla uložena Čes-

kou inspekcí životního prostředí pokuta ve výši 

175.000,- Kč. Stavebník namítal, že povinnost obsta-

rat příslušná povolení k zásahům do životního pro-

středí měl investor a ten tudíž nese odpovědnost. 

 

Nejvyšší správní soud konstatoval, že skutková pod-

stata správního deliktu nespočívá v porušení povin-

nosti obstarat si povolení ke škodlivému zásahu, ale 

v porušení povinnosti škodlivě nezasahovat do přiro-

zeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Roz-

hodnutí správních orgánů o uložení pokuty stavební-

kovi tedy bylo správné. 

 

Nejvyšší správní soud se však vyslovil kriticky vůči 

současné právní úpravě kdy zákon o ochraně přírody 

a krajiny sice investorům ukládá určité povinnosti (§ 

67 zákona o ochraně přírody a krajiny), Nicméně ne-

existuje žádná sankce za jejich porušení. taková 

úprava pak ztrácí svoji preventivní funkci a v dotče-

ných subjektech pak může vyvolávat pocity nespra-

vedlnosti. 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 31.8.2011, Databáze NS na 

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

sf/WebSpreadSearch 

(autor: PMO) 

 
Výrok ohledně data zápisu společnosti do 
obchodního rejstříku 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatur

a_prevedena2.nsf/WebSearch/B4E169084760E48E

C12578E30021CA99?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 29 

Cdo 1405/2011, ze dne 27.7.2011 
 

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. ledna 

2011, č. j. 14 Cmo 114/2010-43 bylo změněno usne-

sení Městského soudu v Praze ze dne 15. února 

2010, č. j. F 15049/2010, F 15873/2010 – 25, tak, že 

se do obchodního rejstříku zapisuje společnost EduG-

ra s. r. o. 
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Vadnost rozhodnutí měla spočívat v tom, že neobsa-

hovalo výrok ohledně data zápisu společnosti do ob-

chodního rejstříku. Prvoinstanční soud zapsal společ-

nost do obchodního rejstříku ke dni právní moci roz-

hodnutí odvolacího soudu, dovolatel však namítal, že 

k zápisu společnosti mělo dojít ke dni 17. března 

2010. Odvolací soud měl o odvolání rozhodnout ve 

lhůtě pěti pracovních dnů od postoupení věci soudem 

prvního stupně, když je při rozhodování o odvolání 

ve věcech obchodního rejstříku rejstříkovým soudem 

ve smyslu ustanovení § 200a o. s. ř. 

 

Nejvyšší soud konstatoval, že Odvolací soud není 

rejstříkovým soudem ve smyslu 200a odst. 1 o. s. 

ř.(tím je soud krajský), a proto se na něj nevztahují 

lhůty uvedené v § 200db odst. 1 o. s. ř. Pokud tedy 

rozhodl v předmětné věci týkající se povolení zápisu 

společnosti do obchodního rejstříku odvolací soud tím 

způsobem, že změnil zamítavé rozhodnutí soudu 

prvního stupně, mohla být společnost zapsána do 

obchodního rejstříku až ke dni právní moci rozhodnu-

tí odvolacího soudu.  

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.8.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: PMO)  

 

Retroaktivita při stanovení daňové povin-
nosti a ochrana důvěry daňového poplat-
níka v právo 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id

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

 

Nález Ústavního soudu, týkající se retroaktivity vymě-

řovacího základu pro daň z příjmu z prodeje cenných 

papírů. 

 

Nálezem byly zrušeny některé zákony, mimo jiné 

přechodné ustanovení zákona č. 260/2002 Sb., podle 

něhož "Ustanovení článku IV se použijí poprvé pro 

zdaňovací období roku 2002." Zákon byl schválen 24. 

5. 2002, platnosti nabyl 28. 6. 2002 a účinnosti 1. 9. 

2002. Podle názoru Ústavního soudu se jedná o re-

troaktivitu. 

 

Mezi důvody, pro které Ústavní soud předmětné 

ustanovení zrušil, patřily chyby legislativním procesu 

a retroaktivní a diskriminační charakter tohoto usta-

novení. 

 

Judikatura SR:  
zkontrolováno ode dne zveřejnění do 31.8.2011 

(autor: AKU) 

 

Ústavní soud SR 
http://www.concourt.sk 

 
Přehled rozhodnutí Ústavního soudu Slo-
venské republiky o porušení základního 
práva na soudní a jinou ochranu podle čl. 
46 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky, 
práva na spravedlivé soudní řízení podle 
čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a zá-
kladních svobod a podle čl. 36 Listiny zá-
kladních práv a svobod. 
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/

TS_20110810_64.pdf 

 

V zájmu efektivnější realizace výkonu rozhodnutí 

Ústavního soudu SR a zabránění opětovnému vzniku 

zbytečných průtahů v občanském a trestním řízení 

realizuje Ústavní soud SR Projekt „Efektivnost výkonu 

rozhodnutí Ústavního soudu SR v řízení o stížnostech 

fyzických osob a právnických v kauzální souvislosti s 

principem presumpce zaviněného jednání státem. 

 

Součástí tohoto projektu je i pravidelný měsíční sta-

tistický přehled rozhodnutí, ve kterých Ústavní soud 

Slovenské republiky vyslovil porušení základního prá-

va stěžovatelů na projednání věci bez zbytečných 

průtahů podle čl. 48 odst. 2 Ústavy Slovenské repub-

liky a práva na projednání záležitosti v přiměřené 

lhůtě podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod a pravidelný měsíční statis-

tický přehled rozhodnutí, ve kterých Ústavní soud 

vyslovil porušení základních práv stěžovatelů na 

soudní a jinou ochranu podle čl. 46 odst. 1 Ústavy 

Slovenské republiky a právo na spravedlivé soudní 

řízení podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod a podle čl. 36 Listiny základních 

práv a svobod. 

 

Nejvyšší soud SR 
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http://nssr.blox.sk/ 

 
Nejvyšší soud Slovenské republiky nezveřejnil 
za měsíc srpen žádné relevantní rozhodnutí. 
 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.8.2011 do 31.8.2011 

http://eur-

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

(autor: MFO) 

 
Evropská komise žaluje Českou republiku  
http://eur-

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

2011:232:0019:0019:SK:PDF 

uveřejněno dne 06.08.2011 

 

Dne 6. 8. 2011 byla zveřejněna žaloba Evropské ko-

mise vůči České republice ze dne 31. května 2011 

(Věc C-269/11). Česká republika porušila dle názoru 

Evropské komise povinnosti, které pro ni vyplývají z 

článků 306 až 310 směrnice Rady 2006/112/ES ze 

dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z 

přidané hodnoty.  

Porušení se měla dopustit Česká republika tím, že 

zvláštní režim DPH pro cestovní kanceláře uvedený v 

článcích 306 až 310 směrnice Rady 2006/112/ES po-

užívá nejen na plnění poskytovaná cestovními kance-

lářemi cestujícím, ale též na plnění poskytovaná 

právnické osobě, která tuto službu dále prodává ji-

ným cestovním kancelářím. Tento postup uplatňování 

daně je podle názoru Komise v rozporu s ustanove-

ním článků 306 až 310 směrnice Rady 2006/112/ES, 

které vyžadují, aby se zvláštní režim pro cestovní 

kanceláře použil pouze v případě, kdy je cestovní 

služba poskytována cestujícímu.  

 

 
Rozsudek soudního dvora ve věci Pfleide-
rer AG proti Bundeskartellamt (C – 
360/09) 
http://eur-

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

:62009CJ0360:CS:HTML 

 

Dne 14. června 2011 rozhodl Soudní dvůr Evropské 

Unie ve věci předběžné otázky položené Městský 

soud v Bonnu – Německo v rámci řešení sporu mezi 

společností Pfleiderer AG a německým Antimonopol-

ním úřadem. Společnost Pfeiderer AG je odběratelem 

dekorativních papírů a současně jedním ze tří prvních 

celosvětových výrobců dřevěných materiálů 

a laminátových podlah. V roce 2008 uložil Antimono-

polní úřad třem evropským výrobcům dekorativních 

papírů a pěti osobně zodpovědným fyzickým osobám 

pokuty v celkové výši 62 milionů eur. Důvodem bylo 

dle úřadu uzavření dohod o cenách a o uzavření vý-

robních kapacit. Společnost Pfleiderer se následně po 

ukončení tohoto řízení obrátila na Antimonopolní 

úřad se žádostí o zpřístupnění celého spisu týkajícího 

se řízení o uložení pokuty za účelem přípravy občan-

skoprávních žalob na náhradu škody, protože od 

sankcionovaných výrobců odebrala zboží v hodnotě 

přesahující 60 milionů eur. Antimonopolní úřad tuto 

žádost částečně zamítl a omezil zpřístupnění spisu 

pouze na verzi, ze které budou odstraněny všechny 

důvěrné obchodní informace, jako i interní dokumen-

ty. Antimonopolní úřad zamítl také přístup k úředně 

zajištěným důkazním prostředkům. Proti tomuto roz-

hodnutí podala společnost Pfleiderer žalobu 

k Městskému soud v Bonnu. Městský soud v Bonnu 

vyhověl žalobě Pfleiderer AG a uložil Antimonopolní-

mu úřadu, aby společnosti Pfleiderer povolil přístup k 

obsahu spisu, s výjimkou důvěrných obchodních in-

formací a interních dokumentů, tedy zpráv z jednání 

Antimonopolního úřadu a korespondence v rámci Ev-

ropské sítě pro hospodářskou soutěž. Výkon rozhod-

nutí byl však tímtéž soudem ihned odložen a Městský 

soud v Bonnu se rozhodl přerušit řízení a položit 

Soudnímu dvoru předběžnou otázku, jestli „Mají být 

právní předpisy Společenství v oblasti hospodářské 

soutěže – konkrétně články 11 a 12 nařízení 

č. 1/2003, jakož i čl. 10 odst. 2 ES ve spojení s čl. 3 

odst. 1 písm. g) ES – vykládány v tom smyslu, že 

osobám poškozeným kartelovou dohodou nesmí být 

pro účely uplatnění jejich občanskoprávních nároků 

umožněn přístup k žádostem o shovívavost 

a k informacím a dokumentům, které žadatelé 

o shovívavost v této souvislosti dobrovolně předložili 

orgánu pro hospodářskou soutěž členského státu na 

základě vnitrostátního programu shovívavosti v rámci 

řízení o uložení pokuty zaměřeného (též) na uplatně-

ní článku 81 ES?“. Soudní dvůr ve svém rozsudku 

konstatoval, že podle ustálené judikatury má každá (i 

právnická) osoba právo uplatnit svůj nárok na náhra-

du škody způsobené jí jednáním, které by mohlo 

omezit nebo narušit hospodářskou soutěž, a proto 
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rozhodl, že “Ustanovení práva Unie v oblasti kartelo-
vých dohod, a zvláště nařízení Rady (ES) č. 1/2003 
ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hos-
podářské soutěže stanovených v článcích 101 SFEU 
a 102 SFEU, musí být vykládána v tom smyslu, že 
nebrání tomu, aby osobě, která byla poškozena po-
rušením práva Unie v oblasti hospodářské soutěže 
a domáhá se náhrady škody, byly zpřístupněny do-
kumenty týkající se řízení o shovívavosti vedeného 
s osobou, která se tohoto porušení dopustila. Sou-
dům členských států však na základě jejich vnit-
rostátního práva přísluší, aby stanovily podmínky, za 
kterých musí být takový přístup povolen nebo ode-
přen, a musí přitom zvážit zájmy chráněné právem 
Unie.” 

 

 
Rozsudek soudního dvora ve věci Logstor 
ROR Polska sp. z o.o. proti Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach (C-212/10) 
 
http://eur-

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

:62010CJ0212:CS:HTML 

Dne 16. června 2011 rozhodl Soudní dvůr Evropské 

Unie ve věci žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce 

na základě článku 267 SFEU, podané rozhodnutím 

Krajského správního soudu v Glivicích (Polsko) v 
rámci řešení sporu mezi společností Logstor ROR Pol-

ska sp. z o.o. a Dyrektor Izby Skarbowej w Katowi-

cach. Polská republika je členem Evropské unie od 1. 

května 2004. V roce 2007 společnost Logstor ROR 

Polska uzavřela se svým společníkem, společností 

Logstor Holding A/S, dodatek ke smlouvě o půjčce z 

roku 2004, na základě které byla částka původně po-

skytnuté půjčky dodatečně zvýšena o 2.600.000 EUR 

na částku ve výši 5.233.000 EUR. Následně, ještě v 

roce 2007 společnost Logstor ROR Polska uzavřela 

s týmž společníkem další smlouvu o půjčce, tentokrát 

ve výši 8 000 000 PLN.  

 

Podle polských právních předpisů týkajících se daně 

z kapitálu platných v čase půjček podléhaly od 

1. ledna 2007 opětovně půjčky poskytnuté kapitálové 

společnosti společníkem nebo akcionářem dani 

z občanskoprávních úkonů. Společnost Logstor ROR 

Polska se však domnívala, že daň 

z občanskoprávních úkonů, která byla před vstupem 

Polska do EU zrušena a následně po přistoupení Pol-

ska do EU opětovně zavedena, je v rozporu se zně-

ním směrnice č. 69/335, která dle výkladu provede-

ného společností Logstor ROR Polska takový krok 

neumožňuje. Proto společnost požádala daňovou 

správu, aby rozhodla o přiznání přeplatku ve výši cel-

kové částky daně, kterou odvedla. Tato žádost byla 

ale zamítnuta a tak společnost Logstor ROR Polska 

podala žalobu k správnímu soudu vojvodství Gliwice. 

Za okolností potřebného výkladu evropských předpi-

sů se správní soud rozhodl přerušit řízení a položit 

Soudnímu dvoru předběžnou otázku, jestli „Opravňu-

je čl. 4 odst. 2 [směrnice 69/335] členský stát 

k tomu, aby ke dni 1. ledna 2007 znovu zavedl daň 

z kapitálu, jejímž předmětem je půjčka, kterou přijala 

kapitálová společnost, má-li věřitel právo na podíl na 

zisku společnosti, jestliže členský stát ke dni přistou-

pení [k Unii] od vybírání této daně upustil?“. Soudní 

dvůr dospěl na základě zevrubné analýzy k závěru, 

že členský stát, který na základě čl. 7 odst. 2 směrni-

ce 69/335 po 1. červenci 1984 upustil od výběru da-

ně z kapitálu na některé operace, nemůže znovu za-

vést takové zdanění těchto operací. Dle názoru 

Soudního dvora totiž odkaz učiněný v čl. 4 odst. 2 

směrnice 69/335 nemůže pro členské státy, které 

k tam uvedenému dni podrobovaly dotčené operace 

dani z kapitálu, představovat oprávnění znovu zavést 

takovou daň poté, co od ní upustily, což by bylo 

v rozporu se zněním tohoto ustanovení a cílem ome-

zit, či dokonce zrušit daň z kapitálu, který sleduje 

uvedená směrnice. Z těchto uvedených důvodů 

Soudní dvůr rozhodl, že:“Článek 4 odst. 2 směrnice 

Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 

o nepřímých daních z kapitálových vkladů, ve znění 

směrnice Rady 85/303/EHS ze dne 10. června 1985, 

musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby 

členský stát znovu zavedl daň z kapitálu, jejímž 

předmětem je půjčka přijatá kapitálovou společností, 

má-li věřitel právo na podíl na zisku společnosti, 

jestliže tento členský stát předtím od vybírání této 

daně upustil.” 

 

Právní časopisy 
(autor: PMO)  

 

Právní rádce 
8/2011 

Zohledněna vydání do 31.8.2011 
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Několik poznámek k souběhu výkonu 
funkcí  
Vydání: 8/2011, str. 10  

Autor: JUDr. Petr Liška, LL.M. 

 

Autor reaguje na zprávu Hospodářských novin ze dne 

1. března 2011, které otiskly článek „Souběh funkcí 

šéfů firem má být legální“. Původní článek se zabýval 

problémy, které s sebou může přinést stav, kdy jed-

na fyzická osoba vykonává funkci statutárního orgá-

nu obchodní společnosti, především pak společnosti 

s ručením omezeným a akciové společnosti. 

 

V článku jsou především shrnuty poznatky učiněné 

postupem doby praxí; autor k nim pak přidává své 

poznatky z pohledu podnikového právníka, který se 

s touto problematikou často setkává. 

 

Nejdříve je vymezen vlastní problém, následně je 

uvedeno základní porovnání úpravy funkcí 

v souběhu, pojednáno je i o vývoji judikaturou souvi-

sející s problémem. Porovnány jsou i argumenty ve 

prospěch i neprospěch souběhu. Na závěr je nastí-

něno legislativní řešení. 

 

 
Některé aspekty právní úpravy vztahu 
statutárního orgánu k obchodní společ-
nosti a smlouva o výkonu funkce 
Vydání: 8/2011, str. 17 

Autor: Mgr. Filip Záděra 

 
Statutární orgán hraje stěžejní roli v životě obchodní 

společnosti, neboť právě díky němu se může proje-

vovat navenek a aktivně se zúčastňovat hospodář-

ského života. Vzájemné vztahy mezi obchodní spo-

lečností a statutárním orgánem je však třeba přesně 

vymezit. 

 

Autor se nejdříve zabývá povahou vzniku vztahu me-

zi statutárním orgánem a obchodní společností, po-

kračuje právní regulací tohoto vztahu a po tomto 

úvodu rozebírá smlouvu o výkonu funkce jako nabí-

zené řešení. 

 

Na závěr pak uvádí, že úprava vzájemného vztahu 

mezi společností a statutárním orgánem může být 

sjednána v zásadě dle potřeb stran, nicméně je třeba 

respektovat kogentní normy stejně jako nutnost kva-

lity péče statutárního orgánu o společnost. 

 

Právní rozhledy 
15-16/2011 

Zohledněna vydání do 31.8.2011 

 
K souběhu práva autorského a práva 
proti nekalé soutěži (jak chápat „acquis 
communautaire“) 
Vydání: 15/2011, str. 529 

Autor: Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. 

 

Článek se zabývá skutečností, že mnoho skutkových 

stavů lze posoudit podle více právních předpisů; au-

tor se soustředí na situace na pomezí práva autor-

ského a práva proti nekalé soutěži. 

 

V souvislosti s problematikou uvádí autor několik pří-

padů, které řešil soud (či se k soudu nedostaly, 

nicméně jejich výsledek by mohl být zajímavý). 

Prostor tak dostane např. úprava hry Cyrano 

z Bergeraku pro menší počet osob a menší jeviště (a 

následná úprava jiným autorem, ale v podobném du-

chu), dále též okopírování části písňového textu „Dej 

cihlu k cihle“, použití (neoprávněné) upravené písně 

Stewieho Wondera reklamní agenturou či užívání 

ochranné známky „Valaské královstvje“.  

 

Na uvedených příkladech je demonstrováno, jak bylo 

možno využít současně ustanovení práva autorského 

na straně jedné a práva proti nekalé soutěži na stra-

ně druhé. V závěru článku se pak autor článku za-

mýšlí nad důvody, proč v našich podmínkách dochází 

k souběžné kvalifikaci podle práva autorského a prá-

va proti nekalé soutěži spíše zřídka. 

 

 
Problémy s možností odhadu ceny obvyk-
lé podniku z hlediska teorie ohodnocování 
podniku 
Vydání: 15/2011, str. 533 

Autoři: Mgr. Bc. Jiří Nesseč, Prof. Ing. Eva Kislinge-

rová, Csc., Doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph. D. 

 
Při oceňování nebo odhadu hodnoty podniku může 

být určitým problémem skutečnost, že v českém prá-

vu nejsou dosud zcela jednoznačně vnímány pojmy 
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cena a hodnota. Autor konstatuje, že pokud by 

vznikly určité standardy, které by tuto věc zastřešily, 

mohlo by to usnadnit práci soudcům i znalcům, kteří 

se odhadem hodnoty podniku zabývají. 

 

Autor hned v úvodu vyjmenovává „seznam“ otázek, 

které považuje v uvedené oblasti za významné a ná-

sledně se jimi zabývá. V závěru pak uzavírá článek 

tím, že cena obvyklá podniku je obtížně zjistitelná a 

stanovitelná, přičemž mimo doporučuje, aby bylo za-

dání a jeho samotná formulace konzultována se 

znalcem předem a tím se předešlo k možným ne-

přesnostem. 

 

 
Nejvyšší soud České republiky: Zřízení 
věcného břemene cesty při rušení a vypo-
řádání podílového spoluvlastnictví 
Vydání: 15/2011, str. 563 

Autor: Nejvyšší soud ČR 

 

V rubrice Judikatura je uveřejněn rozsudek Nejvyšší-

ho soudu České republiky ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. 

22 Cdo 1715/2010, ve kterém soud judikoval: „Při 

zřizování práva chůze a jízdy odpovídajícího věcnému 

břemeni (právo cesty) k nově vzniklé nemovitosti při 

rušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví sou-

dem je třeba dbát, aby právo vlastníka zatíženého 

pozemku bylo omezeno co možno nejméně. Zda 

soud při zrušení a vypořádání podílového spoluvlast-

nictví zřídí věcné břemeno, záleží na jeho volné úva-

ze; tato úvaha však musí vyjít z právně relevantních 

skutečností. Právně relevantní pro úvahu, zda věcné 

břemeno zřídit či nikoliv, jsou též např. nehospodár-

nost a neúčelnost zřízení nového přístupu i rozpor 

jeho zřízení s dobrými mravy. 
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U výstavbových projektů často nastávají situace, kdy 

je třeba přistoupit ke změnám a k dodatečným pra-

cím. Pokud dojde k použití smluvních podmínek FI-

DIC, mohou v souvislosti s veřejnoprávní regulací 

(např. při zadávání státních zakázek) nastat určité 

nejasnosti. FIDIC (Mezinárodní federace konzultač-

ních inženýrů) je tvůrcem často používaných vzoro-

vých obchodních podmínek smluv o dílo na dodávku 

stavebních prací. U nás jsou dokumenty Mezinárodní 

federace konzultačních inženýrů mimo jiné uplatňo-

vány v souvislosti s veřejnými zakázkami dopravní 

infrastruktury. 

 

Článek má pomoci vyjasnit některé problematické 

okruhy ohledně změn a dodatečných stavebních pra-

cí výstavbových projektů (nejen) veřejných zakázek v 

České republice. 
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Příspěvek je věnovaný problematice blankosměnky, 

jako osobitého a poměrně intenzivně uplatňovaného 

institutu směnečného práva. Obsahově je zaměřený 

na základní analýzu nosných a souvisejících ustano-

vení zákona č. 191/1950 Sb. směnečného a šekové-

ho, s dopadem na právní praxi. Autor v textu vychází 

ze všeobecně akceptovaných závěrů směnečněprávní 

teorie a poukazuje především na interpretační a apli-

kační problematické oblasti. Kromě všeobecného 

rozboru blankosměnky a s ní spojeného vyplňovacího 

oprávnění je adekvátní prostor věnovaný otázkám 

excesivního vyplnění blankosměnky, jakož i samot-

ným směnečným námitkám ve vztahu ke směnce, 

která byla původně vystavená jako neúplná. 
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