
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

(autor: JTA) 
 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.9.2011 ke dni 30.9.2011. 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&2011 

 

Právní předpisy projednávané 
vládou 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

143/2001 Sb., o ochraně hospodářské sou-

těţe, ve znění pozdějších předpisů, a o 

změně některých dalších zákonů 

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

 

Věc: Novelizace zákona č. 143/2001 Sb. na o ochraně 

hospodářské soutěže  

 

Novela zákona zakotvuje tzv. leniency program (pro-

gram shovívavosti), který zavedl Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) svým oznáme-

ním již v roce 2001. Tento program představuje zá-

kladní nástroj při odhalování kartelových dohod. Jeho 

podstata spočívá v tom, že účastníkovi kartelové do-

hody je zcela odpuštěna nebo snížena sankce, pokud 

poskytne soutěžnímu úřadu o zakázané dohodě, jíž se 

účastní, takové informace, které umožní daný kartel 

odhalit a odstranit. Jedná se tedy o program aplikace 

mírnějšího režimu při ukládání pokut podle ust. § 22 

zákona u zakázaných dohod narušujících soutěž, při 

jejichž splnění lze stranám takových zakázaných dohod 

neuložit pokutu nebo výši pokuty podstatně snížit. 

 

Podmínkou pro aplikaci leniency programu je mimo 

jiné spolupráce s Úřadem po celou dobu řízení, se kte-

rou souvisí zákaz ničit, případně padělat dokumenty a 

další možné důkazy vztahující se k předmětnému kar-

telu. Leniency se zahajuje na žádost, před jejímž po-

dáním nesmí žadatel nikoho informovat a jejímž podá-

ním musí zároveň ukončit svou účast na daném karte-

lu. 

 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zá-

kony v souvislosti s reformou dohledu nad 

finančním trhem v Evropské unii  

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtes

t.nsf/web/cs?Open&2011&09-21 

 

Vláda České republiky schválila dne 21. září ná-

vrh zákona, který je transpozicí směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. 

listopadu 2010, označovanou jako tzv. Směrnice 

Omnibus I. Ta upravuje oblast finančních služeb 

s ohledem na pravomoci nových Evropských or-

gánů dohledu. 

 

Na základě těchto nařízení vzniká nový Evropský 

systém dohledu nad finančním trhem („ESFS“), 

který se bude skládat ze tří evropských orgánů 

dohledu, jednoho pro bankovnictví, jednoho pro 
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cenné papíry a jednoho pro pojišťovnictví a za-

městnanecké penzijní pojištění. Druhým pilířem 

dohledu bude Evropská rada pro systémová rizi-

ka. Tyto systémy budou nadány některými no-

vými pravomocemi, jako jsou vypracovávání 

technických norem, závazné řešení sporů mezi 

národními orgány dohledu, posílená role při řeše-

ní krizových  situací a další.  

 

Lhůta pro transpozici směrnice Omnibus I je sta-

novena do 31.12.2011. Návrh zákona, transponu-

jící směrnici, novelizuje osm zákonů, například o 

dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon č. 

256/2004 Sb. nebo o podnikání na kapitálovém 

trhu, zákon č. 189/2004 Sb. 

 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 469 - 498 

od 1.9.2011 do 30.9.2011 

 

Změna zákona o spotřebních daních 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=48

1&CT1=0 

Poslanecký návrh změny zákona o spotřební dani č. 

353/2003 Sb., navrhující snížení spotřební daně z piva, 

byl Poslanecké sněmovně předložen poslancem Ladi-

slavem Skopalem dne 13. září. 

 

Po razantním snížení výroby piva na území České re-

publiky a tedy i výběru spotřební daně z tohoto piva 

v roce 2011 navrhuje poslanec snížit daň tak, aby zda-

nění odpovídalo roku 2009, čímž podle důvodové zprá-

vy dojde k navýšení spotřeby i výběru daně. Snížení 

daňové zátěže by mělo také posílit domácí výrobce, 

kteří musí v posledním roce čelit levnější zahraniční 

produkci, navíc posílené hned trojím dumpingem – da-

ňovým, cenovým a v případě zemí mimo EU často také 

sociálním. Daňová zátěž by měla klesnout v základní 

sazbě z částky 24,- Kč na 32,- Kč, jakož i ke zvýšení 

jednotlivých snížených sazeb pro malé nezávislé pivo-

vary rozdělené do jednotlivých velikostních skupin 

podle výroby v hl. ročně.   

 

Důvodová zpráva se zmiňuje o dopadu novely zákona 

na domácí zaměstnanost i uchování tradice tuzemské-

ho pivovarnictví. 

 

Účinnost novely zákona je navrhována na 1. ledna 

2012. 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.9.2011 do 30.9.2011, do 11. schůze 

 

Ve sledovaném období se neuskutečnila ţádná 

schůze Senátu České republiky.  

 

Prezident: 
Kontrola na 

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

http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-

zpravy/index.shtml 

doručené prezidentovi do dne 30.9.2011 

 

Novela soudního řádu správního 

http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-

zpravy/7061.shtml 

 

Novelizace soudního řádu správního si vytkla za cíl od-

stranit často nadměrnou délku řízení na některých 

správních úsecích krajských soudů, dále obecně zjed-

nodušení a zkrácení v řízení o kasační stížnosti. 

 

První problém by měla pomoci řešit změna místní pří-

slušnosti a druhý změny v řízení o kasační stížnosti 

včetně přesunu agendy prvotních úkonů, jakož 

i doručovaní rozhodnutí o kasačních stížnostech přímo 

Nejvyšším správním soudem.    

 

Novela soudního řádu správního řeší také řadu dalších 

institutů, které přispějí k plynulému projednávání věcí 

před správními soudy, přiblíží dostupnost soudů žalob-

cům a povedou k posílení veřejných subjektivných práv 

účastníků řízení (např. rozšíření podmínek pro podání 

žaloby proti faktickému zásahu veřejné moci, stanovení 

lhůty pro rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného 

opatření a návrhu na přiznání odkladného účinku). 

 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
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
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Zákon nabude účinnosti dne 1.1. 2012. 

 

Novela zákona o hospodaření energií, 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní sprá- 

vy v energetických odvětvích a o změně někte-

rých zákonů (energetický zákon) 

http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-

zpravy/7061.shtml 

 

Novela zákona vyplývá z transpozice dvou směrnic Ev-

ropského parlamentu a Rady  

 

Cílem směrnice 2010/30/EU je spotřebitele věcně a 

přesně informovat o spotřebě energie výrobků, aby se 

ovlivnil konečný uživatel výrobku v tom smyslu, že při 

výběru dá přednost výrobkům s nižší spotřebou ener-

gie, nebo které nepřímo vedou k nižší spotřebě energie 

a jiných hlavních zdrojů během používání, což bude 

nutit výrobce k opatřením ke snížení spotřeby energie 

a jiných hlavních zdrojů u výrobků, které vyrábějí.  

 

Směrnice 2009/125/ES stanovuje rámce pro určení po-

žadavků na ekodesign energetických spotřebičů. Opat-

ření na zlepšení vlivu výrobku na životní prostředí lze 

učinit již během fáze návrhu výrobků spojených se 

spotřebou energie, jelikož se ukazuje, že znečištění 

způsobené během životního cyklu výrobku je určeno v 

této fázi a zde má původ většina souvisejících nákladů.  

 

V souvislosti s výše uvedenými směrnicemi se noveli-

zuje i energetický zákon. Z pohledu LegalUpdate je 

důležitá především změna v § 30a, kde se snižuje limit 

výkonu elektrárny, od kterého je nutné udělení statní 

autorizace na výstavbu elektrárny, a to z 1 MW na 100 

kW.  

 

Prezidentovi bylo doručeny do 30.9. celkem 8 

zákonů. Všechny zákony Václav Klaus podepsal

 

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů (autor: JTA) 

 

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

498/0 Vl.n.z. o státním roz-

počtu ČR na rok 2012 

29.9.      

496/0 Novela z. – trestní           

zákoník 

20.9.      

484/0 Novela z. – trestní           

zákoník 

14.9.      

481/0        Novela z. o spotřeb- 

              ních daních 

 

13.9.      

480/0 Nove      Novela z. o rodině 9.9.      

473/0 Vl.n.z.   Vl.n.z.související se 

zřízením jednoho in-

kasního místa 

8.9. 20.9.     

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=498&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=498&CT1=0
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469/0 Novela z. - Ústava 

České republiky 

1.9.      

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. 20.9.     

433/0 Novela z. 

o podmínkách převodu 

zeměděl. a lesních po-

zemků  

25.8. 21.9.     

431/0 Novela z. o  

přestupcích 

26.7. 27.9.     

414/0 Vl.n.z. v souvislosti 

s přij. z. o důch. a pen. 

spoření 

15.7. 13.7. 26.8. 9.9.   

412/0 Vl.n.z. o důchodovém 

spoření 

30.6. 13.7. 26.8. 9.9   

411/0 Novela z. - zákoník 

práce 

30.6. 13.7. 30.8. 9.9.   

409/0 Novela z. o veřejném 

zdravotním pojištění 

30.6. 12.7. 30.8. 7.9.   

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. 20.9.     

395/0 Novela z. o obcích 14.6.      

378/0 Novela z. o stavebním 

spoření a státní podp. 

staveb. spoření 

25.5 14.6. 30.8. 2.9.   

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=469&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=469&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=446&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=446&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=434&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=434&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=434&CT1=0
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377/0 Novela z. o dani z při-

dané hodnoty 

25.5. 7.6. 30.8. 2.9.   

373/0 Novela z. o zaměstna-

nosti 

25.5. 8.6. 1.9. 9.9.   

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. 23.9.    

365/0 Novela z. o přeměnách 

obchodních společnos-

tí a druţstev 

23.5. 17.6. 21.9. 27.9.   

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. 17.6.     

347/0 Novela z. 
o elektronických ko-

munikacích 

 

9.5. 17.6. 21.9. 27.9.   

327/0 Novela z. o hospoda-

ření energií 

13.4.  6.5. 17.6. 21.6. VR / 6.9. 26.9. 

318/0 Novela z. o zápisech 

vlastnických práv k 

nemovitostem 

11.4. 14.6. 21.9 23.9.   

310/0 Novela obchodního zá-

koníku, týkající se fi-

nanční asistence 

13.4. 10.5. 21.9. 23.9.   

300/0 Novela z. o silničním 

provozu 

7.4. 10.5. 8.6. 15.6. VR 29.9. 

285/0 Novela z. o trestní od-

povědnosti práv. osob 

a řízení proti nim. 

 

4.4. 10.5. 21.9. 27.9.   

281/0 Novela z. o Rejstříku 

trestů 

31.3. 10.5. 21.9. 23.9.   
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262/0 N.z. o zrušení zákona 

o veřej. nezis. ústav. 

zdrav. zaříz. 

 

14.3. 10.5. 20.9. 23.9.   

205/0 Novela zákona o  

rodině 

20.12. 16.3. 

ZAM – po 

vrácení 

Senátem 

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. 93 - 101; od 1.9.2011 do 30.9.2011 

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

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

(autor: JTA) 
V přehledu přijatých právních předpisů 

nebyly přijaty ţádné předpisy, relevantní 

pro Legal Update. Z tohoto důvodu byla 

vybrána sdělení Ministerstva financí.  

 

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 15. 

září 2011, jímţ se určují emisní podmínky 

pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis 

České republiky, 2011–2012. 

 

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

zako-

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

hat=Rok 

 

Sdělení Ministerstva financí k dlouho očekávaní emisi 

státních dluhopisů pro retailové investory rozděluje 

tuto emisi do tří segmentů:  

 

1. Diskontovaný spořící státní dluhopis České re-

publiky 2011 - 2012  

 

2. Kuponový spořící státní dluhopis České republi-

ky, 2011–2016, VAR % 

 

3. Reinvestiční skořicí státní dluhopis České repub-

liky, 2011–2016, VAR % 

 

Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakniho-

vané podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci 

Ministerstva financí. Upsat je mohou pouze vybrané 

„retailové“osoby, nikoliv institucionální investoři, což 

činí tuto emisi jedinečnou. Obchodování s těmito 

dluhopisy na evropském regulovaném trhu nebo v 

mnohostranném obchodním systému se sídlem v 

členském státě Evropské unie je vyloučeno. 

 

Úpis dluhopisů začíná 3.10. a končí 1.11. Ministerstvo 

financí plánuje upsat tyto dluhopisy v celkové hodno-

tě 10 miliard Kč.  

 

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 30. 9. 2010 

(autor: MFO) 

 

AGROFERT HOLDING upevňuje svou pozi-

ci v potravinářství převzetím společnosti 

ZEDNÍČEK a.s. A společnosti Recht, s.r.o. 

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/agrofert-

muze-prevzit-firmy-zednicek-a-recht/ 

Uveřejněno dne 7. září 2011 

 

Dne 7. září 2011 vydal Úřad pro ochranu hospodář-

ské soutěže dvě prvostupňové rozhodnutí, kterými 

převzetí společností ZEDNÍČEK a.s. a Recht, s.r.o. 

společností AGROFERT HOLDING. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&what=Rok
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/prevzeti-mlekarny-hlinsko-nenarusi-hospodarskou-soutez/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/prevzeti-mlekarny-hlinsko-nenarusi-hospodarskou-soutez/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/prevzeti-mlekarny-hlinsko-nenarusi-hospodarskou-soutez/
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Společnost AGROFERT HOLDING, popřední zpracova-

tel zemědělských produktů, si těmito akvizicemi opě-

tovně posilnil postavení jednoho z nejvýznamnějších 

hráčů v odvětví zemědělství a potravinářství. Společ-

nost ZEDNÍČEK a.s. je aktivní v oblasti mezinárodní-

ho obchodu s masnými výrobky, ryby, sýry a lahůd-

kami. Společnost Recht s.r.o. se primárně zabývá  

oblastí zemědělské prvovýroby a obchodem s těmito 

komoditami. Dle rozhodnutí ÚOHS nedojde spojením 

výše uvedených soutěžitelů k podstatnému narušení 

hospodářské soutěže. Odůvodnění tohoto konstato-

váni založil ÚOHS na přezkoumání tržního podílu spo-

lečnosti AGROFERT HOLDING v dotčených oblastech. 

 

 

Zpráva o vývoji trhu elektronických ko-

munikací se zaměřením na vývoj v roce 

2010 

http://www.ctu.cz/cs/download/statisticke_udaje/

rok_2011/zprava_vyvoj_trhu_ek_2010.pdf 

Uveřejněno dne 20.09.2011 

 

Dne 19.09.2011 zveřejnil Český telekomunikační 

úřad Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací 

se zaměřením na vývoj v roce 2010 (dále jen „Zprá-

va“). Zpráva obsahuje celkově 8 kapitol, ve kterých 

se mimo jiné ČTÚ zabývá hodnocením trhu podle 

jednotlivých služeb, vývojovým trendů v odvětví jako 

i porovnání služeb poskytovaných v pevných a mo-

bilních sítích.  

  

 

Měsíční monitorovací zpráva za srpen 

2011 

http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpr

avy/monitorovaci_zprava_08-2011_srpen.pdf 

Uveřejněno dne 08.09.2011 

 

ČTU dne 08.09.2011 vydal Měsíční monitorovací 

zprávu za měsíc srpen 2011. Hlavní pozornost je vě-

nována témě měsíce – Základním principům výběro-

vého řízení na kmitočty pro sítě nové generace. ČTU 

ve správě mimo popis již učiněných kroků v souvis-

losti s připravovaným výběrovým řízení na volné kmi-

točty odkazuje také i na dokument zveřejněn na jeho 

internetových stránkách „Základní principy výběrové-

ho řízení – aukce na udělení práv k využívání rádio-

vých kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 

2600 Mhz“, který se dotčené problematikou podrob-

ně věnuje. 

 

Připravované právní  
předpisy v SR 

(autor: JPA) 
 

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 30.9.2011 

 

Vládní návrh zákona o osobním odvodu 

vybraných finančních institucí a o doplně-

ní některých zákonů 

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

/zakon&MasterID=3832 

 

Cílem návrhu zákona o osobním odvodu vybra-

ných finančních institucí a o doplnění některých 

zákonů je zavést odvody pro vybrané finanční 

instituce a přispět tak k vytvoření mechanismů 

podílení se těchto finančních institucí na nákla-

dech budoucích finančních krizí v bankovním 

sektoru, k zabezpečení spravedlivého rozdělení 

zátěže a k předcházení vzniku rozsáhlých výda-

jů pro daňové poplatníky, vládu a hospodářství 

v případě řešení finančních krizí, ke stimulování 

vybraných finančních institucí omezovat systé-

mová rizika a k ochraně stability finančního sek-

toru Slovenské republiky. 

 

Samotná sazba odvodu je stanovena v § 3 odst. 

2 návrhu zákona a činí 0,2 % a základem pro 

výpočet odvodu je suma pasiv banky, snížená o 

základní kapitál a jestli jsou tyto ukazatele 

kladní, dále se tato pasiva snižují o hodnotu 

zdrojů dlouhodobě poskytnutých pobočce za-

hraniční banky, o hodnotu podřízeného dluhu, 

hodnotu vkladů, přijatých bankou na území Slo-

http://www.ctu.cz/cs/download/statisticke_udaje/rok_2011/zprava_vyvoj_trhu_ek_2010.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/statisticke_udaje/rok_2011/zprava_vyvoj_trhu_ek_2010.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_07-2011_cervenec.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_07-2011_cervenec.pdf
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3832
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3832
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venské republiky a chráněných podle zvláštního 

předpisu a o hodnotu vkladů, přijatých bankou 

na území Slovenské republiky a chráněných 

v jiném členském státě Evropské Unie nebo ji-

ném státě, který je smluvní stranou Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru.  

 

 

Vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje 

zákon o cenných papírech a investičních 

sluţbách  

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

/zakon&MasterID=3827 

 

Návrh se zaměřuje na implementaci většího po-

čtu směrnic Evropského parlamentu a Rady.  

 

Výrazným způsobem, v souvislosti s implemen-

tací směrnice o prospektu, se klade důraz na 

snížení administrativní zátěže  subjektů usku-

tečňujících veřejnou nabídku cenných papírů s 

cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Ná-

vrh zákona kromě zjednodušení postupů pro 

emitenty při uskutečňování veřejné nabídky 

cenných papírů zabezpečuje zvýšení úrovně 

ochrany investorů a zabezpečuje, aby poskyto-

vané informace byly dostatečné a přiměřené k 

uspokojení potřeb drobných investorů, zvláště v 

souvislosti s turbulencemi na finančních trzích. 

 

Cílem změn návrhu zákona v souvislosti s im-

plementací směrnice Omnibus I je zlepšení fun-

gování vnitřního trhu prostřednictvím zajištění 

vysoké, účinné a konzistentní úrovně regulace 

obezřetnosti podnikání a dohledu, ochrany in-

vestorů a tím i podniků a spotřebitelů, ochrany 

integrity, účinnosti a řádného fungování finanč-

ních trhů, udržování stability a udržitelnosti fi-

nančního systému, zachování reálné ekonomi-

ky, ochrany veřejných financí a posílení meziná-

rodní koordinace dohledu. 

 

 

 

 

Přehled připravovaných 
právních předpisů SR 

zkontrolováno do 30.9.2011 

(autor: JPA) 

 

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Prezident 

525 Návrh na vydanie zá-
kona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon o štát-
nom občianstve SR  

27. 9.     

522 Návrh na vydanie zá-
kona, ktorým sa mení 
a dopĺňa  autorský 
zákon 

23. 9.     

521 Návrh na vydanie záko-
na, ktorý sa mení 
a dopĺňa  stavebný zá-
kon 

23. 9.     

520 Návrh na vydanie záko-
na, ktorým sa mení a 
dopĺňa  zákon o podpo-
re obnoviteľných zdro-
jov energie a vysoko 
účinnej kombinovanej 
výroby  

23.9.     

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3827
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3827
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518 Návrh na vydanie záko-
na, ktorým sa mení a 
dopĺňa  zákon o plato-
vých pomeroch niekto-
rých ústavných čini-
teľov SR 

23.9.     

517 Návrh na vydanie zá-
kona, ktorým sa mení a 
dopĺňa  zákon o dani z 
príjmov  

23.9.     

513 Návrh na vydanie záko-
na, ktorým sa mení a 
dopĺňa  zákon o 
priestupkoch 

22.9.     

509 Vl. n. zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon o 
účtovníctve 

23.9.     

505 Vl. n. zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon o 
osobitnom odvode vy-
braných finančných  

22.9.     

497 Vl. n. zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon o 
cenných papieroch a 
investičných službách 

21.9.     

496 Vl. n. zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zá-
kon o podmienkach 
prevádzky vozidiel v 
premávke na pozem-
ných komunikáciách a 
zákon o správnych 
poplatkoch 

21.9.     

494 Vl. n. zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa o medzi-
národnej pomoci pri 
vymáhaní niektorých 
finančných pohľadávok 
a dopĺňa zákon o med-
zinárodnej pomoci a 
spolupráci pri správe 
daní  

14.9.     

398 Novela zákona o sta-
robnom dôchodkovom 
sporení a zákona o so-
ciálnom poistení 

10.6. 29.6. 14.9. 14.9.  

401 Návrh zákona o fi-
nančnej správe 

10.6. 12.7. 14.9. 14.9.  

400 Novela zákona 
o správe daní – daňo-
vý poriadok 

10.6. 12.7. 14.9. 14.9.  



 

 

 

 10 LEGAL UPDATE 09/2011 

 

399 Vl. n. zákona o orgá-
noch štátnej správy v 
oblasti daní, poplat-
kov a colníctva 

10.6. 12.7. 14.9. 14.9.  

446 Novela zákona 
o cestnej premávke 

27.7.  13.9. 13.9. VR 

393 Novela zákona o kon-
kurze a reštrukturalizá-
cii 

10.6. 13.7. 13.9. 13.9.  

392 Novela zákona o posky-
tovaní právnej pomoci 
osobám v materiálnej 
núdzi a zákona o advo-
kácii 

10.6. 12.7. 13.9. 13.9.  

 

 

 

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

ad/posledneSchvalene 

zkontrolováno do 30.9.2011 

 

Vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje 

zákon o poskytování právní pomoci oso-

bám v materiální nouzi a o změně 

a doplnění zákona o advokacii a o změně 

a doplnění zákona o ţivnostenském pod-

nikaní 

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

/zakon&MasterID=3721 

 

Přijatý vládní návrh zákona se zaměřuje  na 

zvýšení dostupnosti, odbornosti a rozsahu slu-

žeb poskytovaných nemajetným prostřednic-

tvím Centra právní pomoci a to legislativním za-

kotvením možnosti zprostředkovat řešení sporu 

formou mediace a možnosti poskytnout usměr-

nění i v oblasti souvisejícího sociálního a psy-

chologického problému. 

Přijatá právní úprava rozšiřuje dostupnost slu-

žeb Centra právní pomoci pro větší skupinu 

osob v materiální nouzi, přičemž se pro skupiny 

obyvatel s příjmy přesahujícími zákonem usta-

novený násobek minimální mzdy ustanovuje 

povinnost částečně se podílet na financování 

poskytované právní pomoci. 

 

 

Vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje 

zákon o správě daní (daňový řád) 

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

/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=400 

 

Účelem této reformy je změnit daňovou a celní 

správu tak, aby byla efektivnější ve smyslu sní-

žení vlastních nákladů, účinnější z pohledu vý-

běru státních příjmů a zároveň proklientsky ori-

entovaná s cílem zjednodušení procesů a od-

stranění nadbytečné byrokracie a zátěže na 

straně povinného subjektu, a především připra-

vená na převzetí úlohy místa sjednoceného vý-

běru daní a cla s předpokladem připojení výbě-

ru pojistných odvodů k 1. lednu 2013. 

 

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

zkontrolováno do 30.9.2011 

(autor: JPA) 

 

Správní řízení ve věci Hewlett-Packard 

Company, USA a Autonomy Corp. PLC, 

Anglie 

http://www.antimon.gov.sk/134/4408/pmu-sr-

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

podnikatelov-hewlettpackard-company-usa-a-

autonomy.axd 

 

Odbor koncentrací Protimonopolního úřadu SR 

zahájil dne 30. 8. 2011 správní řízení ve věci 

http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3721
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3721
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=400
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=400
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/134/4408/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-hewlettpackard-company-usa-a-autonomy.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4408/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-hewlettpackard-company-usa-a-autonomy.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4408/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-hewlettpackard-company-usa-a-autonomy.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4408/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-hewlettpackard-company-usa-a-autonomy.axd
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koncentrace podnikatelů Hewlett-Packard Com-

pany, USA a Autonomy Corp. PLC, Anglie.  

 

 

Správní řízení ve věci Robert Bosch Gm-

bH, Spolková republika Německo a UNI-

POINT ELECTRIC MFG CO., LTD., Taiwan 

http://www.antimon.gov.sk/134/4416/pmu-sr-

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

podnikatelov-robert-bosch-gmbh-nemecko-a-

unipoint.axd 

 

Odbor koncentrací Protimonopolního úřadu SR 

zahájil dne 19. 9. 2011 správní řízení ve věci 

koncentrace podnikatelů Robert Bosch GmbH, 

Spolková republika Německo a UNIPOINT 

ELECTRIC MFG CO., LTD., Taiwan  

 

 

Správní řízení ve věci Jabil Circuit, Inc., 

USA a THC Holdings Inc., USA 

http://www.antimon.gov.sk/134/4417/pmu-sr-

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

podnikatelov-jabil-circuit-inc-usa-a-thc-

holdings.axd 

 

Odbor koncentrací Protimonopolního úřadu SR 

zahájil dne 21. 9. 2011 správní řízení ve věci 

koncentrace podnikatelů Jabil Circuit, Inc., USA 

a THC Holdings Inc., USA. 

 

 

Správní řízení ve věci PENTA INVEST-

MENTS LIMITED, Kypr a M.U.S.P., a.s., Pl-

zeň, ČR, P.S. TRANS a.s., Praha, ČR, PRO-

PERTY - Jateční a.s., Praha, ČR, SCHNEI-

DER - GROUP, a.s., Plzeň, ČR 

http://www.antimon.gov.sk/134/4422/pmu-sr-

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

podnikatelov-penta-investments-limited-cyprus-a-

musp.axd 

 

Odbor koncentrací Protimonopolního úřadu SR 

zahájil dne 26. 9. 2011 správní řízení ve věci 

koncentrace podnikatelů PENTA INVESTMENTS 

LIMITED, Kypr a M.U.S.P., a.s., Plzeň, ČR, P.S. 

TRANS a.s., Praha, ČR, PROPERTY - Jateční 

a.s., Praha, ČR, SCHNEIDER - GROUP, a.s., Pl-

zeň, ČR 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 9. – 30.9.2011 

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 

842/2011 ze dne 19. srpna 2011,  kterým se 

stanoví standardní formuláře pro zveřejňování 

oznámení  v oblasti zadávání veřejných zaká-

zek a kterým se zrušuje nařízení  (ES)  č. 

1564/2005 

http://eur-

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

011:222:0001:0187:CS:PDF 

Uveřejněno dne 27.08.2011 

 

Dne 16.09.2011 vstoupilo v platnost prováděcí 

nařízení komise  č. 842/2011 ze dne 19. srpna 

2011,  kterým se stanoví standardní formuláře 

pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání 

veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení  

(ES)  č. 1564/2005.  V souladu se směrnicemi 

č. 92/13/EHS a 2004/17/EHS je uložena pří-

slušným orgánům povinnost zveřejňovat zadá-

vání veřejných zakázek v oblasti dopravy a tele-

komunikací, energetiky a vodního hospodářství 

v Úředním věstníku Evropské unie.  Protože 

směrnice 2009/81/ES rozšířila povinnost zveřej-

ňování veřejných zakázek i na oblast stavebních 

prací a dodávky služeb v oblasti obrany a bez-

pečnosti, přistoupila komise k doplnění stan-

dardního formuláře tak, aby korespondoval I se 

směrnicí č. 2009/81/ES. 

 

 

ROZHODNUTÍ KOMISE  ze dne 29. srpna 2011, 

kterým se zřizuje odborná skupina pro trh pla-

tebních systémů 2011/C 253/04 

http://eur-

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

2011:253:0003:0005:CS:PDF 

uveřejněno dne 30.08.2011 

 

http://www.antimon.gov.sk/134/4416/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-robert-bosch-gmbh-nemecko-a-unipoint.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4416/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-robert-bosch-gmbh-nemecko-a-unipoint.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4416/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-robert-bosch-gmbh-nemecko-a-unipoint.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4416/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-robert-bosch-gmbh-nemecko-a-unipoint.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4417/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-jabil-circuit-inc-usa-a-thc-holdings.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4417/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-jabil-circuit-inc-usa-a-thc-holdings.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4417/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-jabil-circuit-inc-usa-a-thc-holdings.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4417/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-jabil-circuit-inc-usa-a-thc-holdings.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4422/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-penta-investments-limited-cyprus-a-musp.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4422/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-penta-investments-limited-cyprus-a-musp.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4422/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-penta-investments-limited-cyprus-a-musp.axd
http://www.antimon.gov.sk/134/4422/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-penta-investments-limited-cyprus-a-musp.axd
http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:222:0001:0187:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:222:0001:0187:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:222:0001:0187:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:253:0003:0005:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:253:0003:0005:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:253:0003:0005:CS:PDF
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Evropská komise v souladu s jejím dlouhodo-

bým cílem vytvoření fungujícího integrovaného 

vnitřního trhu, jehož součástí jsou také platební 

služby, přistoupila k zřízení skupiny pro trh pla-

tebních systémů. Úkolem odborné skupiny je 

pomáhat komisi  při přípravě právních předpisů 

a politických iniciativ v oblasti platebních sys-

témů, a to jako poskytováním informací o prak-

tickém fungování platebního trhu, tak i konzul-

tační a poradní činností. 

 

 

Stanovisko  Výboru regionů – Priority energe-

tických infrastruktur do roku 2020 a na další 

období (2011/C 259/09) 

http://eur-

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

2011:259:0048:0053:CS:PDF 

uveřejněno dne 02.09.2011 

 

Dne 02.09.2011 bylo zveřejněno Stanovisko  

Výboru regionů – Priority energetických infra-

struktur do roku 2020 a na další období 

(2011/C 259/09). Tento dokument se zabývá 

hodnocením provedených opatření na liberali-

zaci energetického trhu, stadiem propojování 

energetické infrastruktury a postavením Výboru 

regionů v této oblasti integrace. 

 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

zkontrolováno do 30.9.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

(autor: PMO) 

 

Spor RWE Transgas, a.s. a Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěţe se vrací ke 
krajskému soudu 

 

http://www.nssoud.cz/Spor-RWE-Transgas-a-s-a-

Uradu-pro-ochranu-hospodarske-souteze-se-vraci-

ke-krajskemu-soudu/art/725?tre_id=205 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 

52/2010, ze dne 6. 9. 2011 

 

Nejvyšší správní soud řešil kasační stížnost Úřa-

du pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS v 

kasační stížnosti tvrdil, že společnost zneužila 

dominantní postavení na velkoobchodním trhu 

s plynem, za což jí ÚOHS udělil pokutu ve výši 

240 mil. Kč. 

 

Věc se následně dostala ke Krajskému soudu v 

Brně, který rozhodnutí ÚOHS zrušil, přičemž by-

la věc vrácena ÚOHS k dalšímu řízení. Podle 

soudu ÚOHS nedostatečně zdůvodnil, proč byl 

relevantní geografický trh v daném případě vy-

mezen pouze jako území ČR, a nikoli šířeji, 

např. jako území ČR a sousedních států. 

 

Nejvyšší správní soud však názor krajského 

soudu nesdílel; podle něho bylo vymezení rele-

vantního trhu dostatečné. V důsledku této sku-

tečnosti Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek 

krajského soudu a vrátil mu věc k dalšímu říze-

ní. 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 30.9.2011, Databáze NS na 

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

sf/WebSpreadSearch 

(autor: JTA) 

 

Výrok, týkající se vkladu do katastru ne-

movitostí 

 

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

a_prevedena2.nsf/WebSearch/DF607D1330FA67B2

C125790B003F4A31?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 

3766/2010, ze dne 8.9.2011 

 

Nejvyššího soudu rozhodl ze dne 8. září 2011 roz-

sudkem ve věci vkladu vlastnického práva do katast-

ru nemovitostí, jehož předmětem byla nemovitost, 

zajištěná zástavním právem. 

 

Žalobci podali u Katastrálního úřadu v Berouně návrh 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

ve prospěch žalobce b) k předmětu převodu podle 

kupní smlouvy, uzavřené mezi žalobcem a) jako pro-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:259:0048:0053:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:259:0048:0053:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:259:0048:0053: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
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dávajícím a žalobcem b) jako kupujícím. V té době 

byl žalobce a) zapsán v katastru nemovitostí jako 

vlastník předmětu převodu, a to na základě "smlouvy 

o zajišťovacím převodu vlastnického práva" k před-

mětu převodu, uzavřené mezi ním jako nabyvatelem 

a J. L. jako převodcem, k zajištění pohledávky žalob-

ce a) vůči J. L. ze smlouvy o půjčce; vklad vlastnic-

kého práva žalobce a) do katastru nemovitostí byl 

povolen rozhodnutím katastrálního úřadu s právními 

účinky vkladu ke dni 4.6.2008.  

 

Nejvyšší soud se v dovolání nejprve zabýval otázkou, 

zda v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí lze v rámci hledisek uvedených v usta-

novení § 5 odst.1 zákona č. 265/1992 Sb. (dále jen 

„zákon o zápisech do KN“) zkoumat to, zda se splnila 

rozvazovací podmínka ze zajišťovacího převodu prá-

va ve vztahu k právnímu titulu, na jehož základě bylo 

do katastru nemovitostí vloženo vlastnické právo 

převodce, jestli může posuzovat okolnost, zda vlast-

nické právo v katastru nemovitostí jako vlastníka za-

psaného převodce k předmětu převodu z tohoto dů-

vodu trvá ke dni podání návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí ve prospěch třetí oso-

by podle převodcem uzavřené smlouvy o převodu 

jeho vlastnictví. 

 

Omezení, daná katastrálnímu úřadu pro posuzování 

právního úkonu, na jehož podkladě má být právo do 

katastru nemovitostí zapsáno, jsou taxativně uvede-

na v § 5 odst. 1 zákona o zápisech do KN (dále jen 

„zákon“), platí i pro občanské soudní řízení podle 

části páté občanského soudního řádu. Zabýval-li se 

tedy v projednávané věci odvolací soud tím, zda do-

šlo ke dni návrhu na vklad vlastnického práva žalob-

ce b) do katastru nemovitostí podle kupní smlouvy ke 

splnění rozvazovací podmínky ze smlouvy o zajišťo-

vacím převodu vlastnického práva, jež založila vlast-

nické právo žalobce a), a zda tedy byl žalobce a) k 

uvedenému okamžiku nadále vlastníkem předmětu 

převodu, vzal v úvahu skutečnost, kterou nebyl 

oprávněn ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 zákona se 

zabývat. Ten, kdo tvrdí, že došlo v důsledku splnění 

rozvazovací podmínky ze zajišťovacího převodu 

vlastnického práva k "obnovení" jeho vlastnictví, se 

může vůči věřiteli domáhat ochrany svého vlastnic-

kého práva jen v řízení podle části třetí občanského 

soudního řádu, například žalobou o určení svého 

vlastnického práva. 

 

Nejvyšší soud České republiky rozsudky Vrchního 

soudu a Krajského soud v Praze zrušil a věc vrátil 

soudu prvního stupně (Krajský soud v Praze) k dal-

šímu řízení. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.9.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: PMO)  

 

Z práva na územní samosprávu vyplývá 

právo obcí spolurozhodovat o umístění 

heren  

 http://www.concourt.cz/clanek/5674 

 

Ústavním soudem byl dne 7. září v rámci řízení sp. 

zn. Pl. ÚS 56/10 zamítnut návrh, ve kterém Minister-

stvo vnitra požadovalo zrušení obecně závazné vy-

hlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

v oblasti omezení hazardu. 

 

Podle Ústavního soudu obce mají možnost rozhodo-

vat o provozovnách loterií a jiných podobných na je-

jich území pomocí obecně závazných vyhlášek, a bez 

ohledu na vnitřní technické uspořádání těchto loterií 

a her. 

 

Podle obecně závazné vyhlášky města Františkovy 

Lázně měla být hrací zařízení na území města provo-

zována pouze na jednom místě, v objektu stávajícího 

kasina. Ústavní soud mimo jiné uvedl, že pravomoc 

regulovat místní záležitosti veřejného pořádku je 

„územní samosprávě bytostně vlastní“ a ta jí nemůže 

být zbavena. 

 

Judikatura SR:  
zkontrolováno ode dne zveřejnění do 30.9.2011 

(autor: JPA) 

 

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

 

http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.sk/
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Ústavní soud Slovenské republiky nezveřejnil za 

měsíc srpen žádné relevantní rozhodnutí. 

 

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

 

Nejvyšší soud Slovenské republiky nezveřejnil 

za měsíc srpen žádné relevantní rozhodnutí. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.9.2011 do 30.9.2011 

http://eur-

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

(autor: MFO) 

 

Rozsudek soudního dvora ve věci Re-

inhard Prigge, Michael Fromm, Volker 

Lambach proti Deutsche Lufthansa AG (C 

– 447/09) 

http://eur-

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

:62009CJ0447:CS:HTML 

 

Páni Prigge, Fromm a  Lambach byli jako piloti za-

městnání u společnosti Deutsche Lufthansa (dále jen 

„Společnost“). Jejich pracovněprávní vztah se Spo-

lečností se skončil po tom, co dosáhli věku 60 let. 

Tato hranice byla stanovena na základě kolektivní 

smlouvy se Společností. Žalobci se skončením pra-

covněprávního vztahu nesouhlasili, protože dle jejich 

názoru je podmínka odchodu na základě věku dis-

kriminační. Podali proto žalobu k Arbeitsgericht 

Frankfurt am Main. V této žalobě se dožadovali, aby 

uvedený soud určil, že jejich pracovní poměry 

u Společnosti uplynutím měsíce, v němž dosáhli věku 

60 let, nezanikl a nařídil Společnosti v pokračování 

jejich zaměstnávání. Prvostupňový a odvolací soud 

ale jejich žalobu zamítl.   Žalobci jako poslední mož-

nost podali k Bundesarbeitsgericht opravný prostře-

dek. Bundesarbeitsgericht v analýze konstatoval, že 

§ 14 odst. 1 TzBfG umožňuje omezit dobu trvání pra-

covní smlouvy, je-li k tomu objektivní důvod. Zajíma-

vý byl závěr Bundesarbeitsgericht v oblasti hodnocení 

rozsahu zásady autonomie sociálních partnerů 

a svobody, kterou mají při výkonu své normativní 

pravomoci. Dle názoru soudu „mohou sociální part-

neři přijmout ustanovení omezující dobu trvání pra-

covních smluv stanovením věkové hranice. Nicméně 

tato normativní pravomoc je sdílena se státem a ten 

stanovil, že omezení doby trvání pracovních smluv 

musí být odůvodněno objektivním důvodem. Sociální 

partneři však při vymezení tohoto objektivního důvo-

du disponují prostorem pro uvážení“. Bundesarbeit-

sgericht se ale zabýval otázkou výkladu výše zmíně-

ného ustanovení po vstupu směrnice 2000/78 a AGG 

v platnost. Proto se soud rozhodl přikročit k přeruše-

ní řízení a položit Soudnímu dvoru předběžnou otáz-

ku, která se týkala výkladu čl. 2 odst. 5 směrnice Ra-

dy 2000/78/ES. Velký senát po vzhlédnutí a výkladu 

dotčených ustanovení došel k rozhodnutí, že dotčené 

ustanovení směrnice: „(...)kterou se stanoví obecný 

rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, 

musí být vykládán v tom smyslu, že členské státy 

mohou prostřednictvím zmocňovacích pravidel soci-

álním partnerům umožnit přijmout opatření ve smys-

lu tohoto čl. 2 odst. 5 v oblastech uvedených v tomto 

ustanovení, na které se vztahují kolektivní smlouvy, 

za předpokladu, že tato pravidla jsou dostatečně 

přesná, aby zajistila, že uvedená opatření dodržují 

požadavky stanovené v uvedeném čl. 2 odst. 5. Ta-

kové opatření, o jaké se jedná v původním řízení, 

které stanoví věkovou hranici, od které piloti již ne-

mohou vykonávat svou činnost, na 60 let, zatímco 

vnitrostátní a mezinárodní právní úprava stanoví ten-

to věk na 65 let, není opatřením nutným pro veřej-

nou bezpečnost a pro ochranu zdraví ve smyslu té-

hož čl. 2 odst. 5 (…).“ 

 

Právní časopisy 
(autor: PMO)  

 

Právní rádce 
9/2011 

Zohledněna vydání do 30.9.2011 

 

Patří spotřebitelské právo do občanského 

zákoníku?  

Vydání: 9/2011, str. 15  

Autor: Mgr. Ing. Martin Kofroň 

 

Z rozhodnutí zákonodárce byla do návrhu nového 

občanského zákoníku zařazena úprava spotřebitel-

ských smluv, která se nachází v §§ 1799 - 1846. 

Zmíněná ustanovení jsou implementací příslušných 

směrnic EU. 

 

http://nssr.blox.sk/
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:62009CJ0447:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0447:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0447:CS:HTML
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Autor si klade otázku, zda je opodstatněné zařazení 

úpravy spotřebitelských smluv do základního sou-

kromoprávního kodexu, jímž má nový občanský zá-

koník být. Následně pak argumentuje na straně jed-

né pro cestu začlenění regulace spotřebitelských 

smluv přímo v občanském zákoníku, na straně pak 

pro samostatnou úpravu této problematiky v rámci 

zvláštního zákona. 

 

V závěru autor konstatuje, že odpověď na jím polo-

ženou otázku není zcela jednoznačná, nicméně zvo-

lenou cestu úpravu nepovažuje za zcela nejvhodněj-

ší. 

 

 

Ţaloba na neplatnost rozvázání dohody o 

práci konané mimo pracovní poměr - Vý-

pověď (zrušení) dohody o pracovní čin-

nosti 

Vydání: 9/2011, str. 54 

Autor: Nejvyšší soud ČR 

 

V rubrice Judikatura je uveřejněn rozsudek Nejvyšší-

ho soudu České republiky ze dne 3. 11. 2010, sp. zn. 

21 Cdo 1633/2009, ve kterém soud judikoval: "Na 

zrušení dohody o pracovní činnosti ve smyslu § 77 

odst. 1 písm. d) zákoníku práce se nevztahuje jen 

právní úprava o skončení pracovního poměru způso-

by uvedenými v § 48 zákoníku práce; neplatnost zru-

šení dohody o pracovní činnosti však mohou zaměst-

nanec i zaměstnavatel uplatnit u soudu  na základě § 

77 odst. 1 části věty před středníkem zákoníku práce 

způsobem, který pro výkon práce v pracovním pomě-

ru upravuje § 72 zákoníku práce, ve lhůtě dvou mě-

síců ode dne, kdy měla práce konaná na základě do-

hody o pracovní činnosti skončit tímto rozvázáním. 

Přestože nejde o pracovní poměr jako takový, jedná 

se o jeden ze základních pracovněprávních vztahů (§ 

3 zákoníku práce), kde je - stejně jako v pracovním 

poměru - v zájmu právní jistoty, aby si účastníci to-

hoto vztahu o něm mohli sjednat jistotu v době co 

nejkratší. 

 

Právní rozhledy 
17-18/2011 

Zohledněna vydání do 30.9.2011 

 

Uspokojení ze zástavního práva zajišťují-

cího promlčený dluh z pohledu principu 

akcesority 

Vydání: 18/2011, str. 664 

Autor: JUDr. Josef Pelech 

 

Ve svém článku nejdříve autor systematicky zařazuje 

pojem zástavního práva. Zástavní právo patří mezi 

zajišťovací instrumenty, přičemž velmi důležitým je 

pro něj princip akcesority. Ten spočívá v tom, že 

vedlejší právo je závislé na právu hlavním. Zástavní 

právo plní především dvě funkce, a to funkci zajišťo-

vací (hrozba dlužníkovi, aby splnil svůj dluh vůči věři-

teli) a uhrazovací (možnost uspokojení ze zástavy v 

případě nesplnění dlužníkova závazku). 

 

Následně je charakterizován institut promlčení, načež 

je přichází analýza otázky, zda může dojít k uspoko-

jení ze zástavního práva zajišťujícího promlčený dluh. 

Autor v této souvislosti nejdříve připomíná současnou 

právní úpravu a soudní praxi, aby následně uvedl 

úpravu obsaženou v návrhu nového občanského zá-

koníku.  

 

 

Nejvyšší soud České republiky: Převod 

nemovitostí evidovaných v katastru ne-

movitostí a tvořících "příslušenství" jiné 

nemovitosti 

Vydání: 18/2011, str. 674 

Autor: Nejvyšší soud ČR 

 

V rubrice Judikatura je uveřejněn  rozsudek velkého 

senátu Občanskoprávního a obchodněprávního kole-

gia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.5. 

2010, sp. zn. 31 Cdo 832/2008, ve kterém soud judi-

koval: Práva uvedená v § 1 odst. 1 ZáPrNe - vlast-

nické právo, zástavní právo, právo odpovídající věc-

nému břemeni a předkupní právo s účinky věcného 

práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemo-

vitostí - vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu 

do katastru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon 

nestanoví jinak, a to i pokud jde o práva k nemovi-

tostem, které jinak vyhovují vymezení příslušenství 

věci v § 121 odst. 1 ObčZ. Je-li "příslušenstvím" ne-

movitosti jiná nemovitost evidovaná v katastru ne-

movitostí, pak vůli ji převést lze relevantně projevit 

jen písemnou smlouvou splňující požadavky § 5 odst. 

1 KatZ a podléhající vkladu do katastru nemovitostí.  
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Bulletin advokacie 
9/2011 

Zohledněna vydání do 30.9.2011 

 

Oceňování členského podílu v bytovém 

druţstvu 

Vydání: 9/2011, str. 37 

Autor: Nejvyšší soud ČR 

 

V rubrice Judikatura je uveřejněn  rozsudek Nejvyš-

šího soudu České republiky ze dne 8.9. 2010, sp. zn. 

31 Cdo 2036/2008, ve kterém soud judikoval: "V 

rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů 

se při oceňování společného členského podílu v by-

tovém družstvu vychází nikoli z jeho hodnoty - ob-

vyklé ceny členského podílu - v době vypořádání, ale 

z hodnoty ke dni zrušení společného členství v druž-

stvu, tedy k okamžiku, kdy výlučný člen družstva 

mohl s tímto podílem disponovat. 

 

 

Datové schránky a ukládání plných mocí v 

elektronické podobě u orgánů veřejné 

moci 

Vydání: 9/2011, str. 27 

Autor: Mgr. Jiří Špelina 

 

1. července 2012 budou Ministerstvem vnitra České 

republiky zpřístupněny datové schránky advokátům, 

kteří jsou zapsáni v seznamu advokátů. Tomu, kdo 

nebude mít v toto datum aktivovanou datovou 

schránku, budou ministerstvem zaslány do vlastních 

rukou přístupové údaje; datová schránka bude zpří-

stupněna prvním přihlášením, nejpozději však pat-

náctým dnem od doručení údajů. 

 

Autor se zabývá ukládáním plných mocí v elektronic-

ké podobě u orgánů veřejné správy; tato problemati-

ka nabývá na významu s rozšířením datových schrá-

nek na všechny advokáty. Autor podotýká, že infor-

mace v jeho článku uvedené lze aplikovat i na jiné 

případy než na plné moci; např. též na podpisové 

vzory. 

 

V článku se autor nejdříve zabývá stručně samotnými 

datovými schránkami, konverzí dokumentů a pak již 

řeší hlavní otázku samotného článku, a sice jak uklá-

dat plné moci v elektronické podobě u orgánů veřej-

né moci. 
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K datu uzávěrky zářijového Legal Update nebyl Bulle-

tin slovenské advokacie 9/2011 k dispozici. 
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