
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

(autor: JTA) 
 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.10.2011 ke dni 31.10.2011. Do přehledu s kon-

krétnější uvedením navrhované změny byly zařazeny 

poslanecké tisky, které doposud nebyly uvedeny, či 

návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly 

na významu. 

 

Vláda: 
Právní předpisy projednávané vládou naleznete na: 

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

Usnesení vlády naleznete na:  

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

t.nsf/web/cs?Open&2010 

 

Právní předpisy projednávané 
vládou 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů 

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

 

Věc: Novelizace zákona o hospodaření energií vyplývá 

ze závazku České republiky transponovat směrnici EP a 

Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. 

 

Novela se týká stavitelů, vlastníků a provozovatelů bu-

dova, kterým se ukládá povinnost plnění požadavků na 

energetickou náročnost budovy při její výstavbě nebo 

při změně dokončené budovy a to včetně povinnosti 

zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov a 

jeho vystavování. Další povinnosti spočívající v prová-

dění pravidelné kontroly kotlů a rozvodů tepelné ener-

gie, kontroly klimatizačních systémů, vypracování 

v určených případech energetických auditů nebo ener-

getických posudků. 

 

Některé povinnosti dotčených subjektů zákon č. 

406/2000 Sb. již obsahuje, návrh novely zákona tyto 

povinnosti zpřesňuje nebo rozšiřuje podle požadavků 

nové směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti 

budov a to především v oblasti snižování energetické 

náročnosti budov. 

 

Navrhované úpravy vedou také k zajištění dostatečné 

kontroly stavebníků a vlastníků budov a činností ener-

getických specialistů. Tato kontrola bude zajištěna ne-

závislým kontrolním orgánem - Státní energetickou in-

spekcí. 

 

Návrh zákona by tedy podle navrhovatele mohl vést ke 

vzájemné konkurenci subjektů vyrábějící, dovážející a 

dodávající stavební výrobky, prvky a technické systémy 

související s výstavbou budov s nízkou spotřebou 

energie a dále povede ke konkurenci energetických 

specialistů, kteří budou provádět nástroje související 

s energetickou náročností budovy a energetickou účin-

ností. V důsledku povinné výstavby budov se sníženou 

energetickou náročnosti a v důsledku úspor energie 

plynoucí z povinného používání nástrojů na snižování 

energetické náročnosti budov bude plynout pro Českou 

republiku z tohoto efekt sníženého dopadu na životní 

prostředí.  

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 

Usnesení vlády České Republiky ze dne 20. 

října 2010 k problematice řešení nárůstu 

cen elektrické energie způsobeného podpo-

rou obnovitelných zdrojů energie 

 

 

LEGAL UPDATE 10/2011 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
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http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtes

t.nsf/web/cs?Open&2010&10-20 

 

Dne 20. října vláda vydala usnesení, ve kterém 

schvaluje některá opatření v souvislosti 

s projednáváním sněmovního tisku č. 369/0, ná-

vrh zákona o podporovaných zdrojích energie.  

 

Vláda schvaluje zvýšení odvodu za odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu a částečné urče-

ní tohoto výnosu do státního rozpočtu České re-

publiky, zavedení odvodu za výrobu elektřiny ze 

slunečního záření ze zařízení uvedených do pro-

vozu v letech 2009 a 2010, dále zavedení daro-

vací daně z emisních povolenek přidělených v le-

tech 2011 a 2012 

 

Dále se vláda shodla na tom, že je nutné nasta-

vení mechanismu tak, aby růst cen elektrické 

energie, který souvisí s vlivem podpory obnovi-

telných zdrojů energie, byl v roce 2011 pro 

všechny skupiny odběratelů maximálně ve výši 

5,5 %. 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 499 - 524 

od 1.10.2011 do 31.10.2011 

 

Vládní návrh zákona v souvislosti 

s reformou dohledu nad finančním trhem 

v EU 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=509 

 

Transpozice balíčku směrnic Evropského parlamentu a 

Rady, nazvané Omnibus I., v návaznosti na přijetí naří-

zení tzv. dohledového balíčku. Návrh zákona má za cíl 

harmonizovat český právní řád s novou úpravou na 

evropské úrovni. 

 

Nová právní úprava dohledu na finančním trhem na 

evropské úrovni založila Evropský systém dohledu nad 

finančními trhy. Tento systém má lépe čelit novým 

globálním výzvám, a to jak na úrovni členských států, 

tak na úrovni integrovaných a vzájemně propojených 

finančních trhů.  

 

Účelem směrnice Omnibus I. je specifikovat práva, po-

vinnosti a postupy jednotlivých dohledových orgánů, 

aby bylo zajištěno efektivní fungování Evropského sys-

tému dohledu nad finančními trhy.  

 

Tato Směrnice představuje souhrnnou změnu 10 

směrnice, které mají za úkol spíše pouze dílčí technické 

změny příslušných zákonných ustanovení. Namátkou 

se jedná o změnu zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu nebo zákon č. 21/1992 Sb., o 

bankách.  

 

 

Novela zákona o rozhodčím řízení 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=371   

 

Novela má posílit postavení spotřebitele v případě spo-

rů vznikajících ze spotřebitelských smluv. Zatímco při 

aplikaci zákona v obchodních sporech nedochází k zá-

sadnějším potížím, v případě spotřebitelských sporů je 

znatelná nerovnost mezi spotřebitelem a druhou stra-

nou. 

 

Navrhovaný model ochrany spotřebitele vychází přede-

vším z německé úpravy a z doporučení Evropské komi-

se 98/257/ES o zásadách pro orgány příslušné pro 

mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů. 

 

Posílena má být především informovanost spotřebitele, 

která bude zajištěna zákonem. Rozhodčí smlouva má 

být na samostatném listě, a to pod sankcí neplatnosti. 

Navíc je navrhována možnost spotřebitele obrátit se na 

soud i v případě, že je rozhodčí nález vydán v rozporu 

s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebi-

tele. 

 

Novela se dotkne i kvalifikačních předpokladů na osobu 

rozhodce (zpřísnění), vyjasnění problematiky tzv. „ar-

bitrážních center“, rozhodování o zbavení mlčenlivosti 

rozhodce nebo otázky okamžiku skončení rozhodčího 

řízení. 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.10.2011 do 31.10.2011, do 13. schůze 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010&10-20
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010&10-20
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1


 

 

 

Strana 3 LEGAL UPDATE 10/2011 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění pozděj-

ších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správ-

ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?

ke_dni=13.11.2011&O=8&action=detail&value=2998 

 

Dílčí novela zákona o zápisech vlastnických a jiných 

práv k nemovitostem řeší některé vytýkané nedostatky 

tohoto zákona, zejména je podávání zjevně neúspěš-

ných žalob na určení vlastnického práva k nemovitosti 

či na neplatnost smlouvy s cílem dosáhnout přerušení 

vkladového řízení až do vydání pravomocného rozhod-

nutí soudu. 

 

Další problematickou částí zákona, která je nyní noveli-

zována, je i úprava podávání žalob proti zamítavým 

rozhodnutím katastrálních úřadů o vkladu práv, která 

může způsobit duplicitní zápisy práv pro různé osoby či 

znehodnocení nemovitostí zástavními právy či věcnými 

břemeny. Novelou se očekává i i řešení problému sta-

rých zástavních práv převzatých z pozemkových knih.  

 

Velmi významnou součástí novelizace by mělo být vy-

tváření podmínek pro elektronickou komunikaci podá-

váním návrhů na vklad práv na formuláři. Správní po-

platek za podání návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí se novelou zvyšuje z dosavadních 500 Kč 

na 1 000 Kč.  

 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění poz-

dějších předpisů, a další související zákony 

 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=310

&ct1=2 

 

Novelizace Obchodního zákoníku by měla zvýšit právní 

jistoty ohledně finanční asistence. Současná úprava je 

interpretována dosti nejasně, což by měla novela změ-

nit, neboť zpřesňuje stávající ustanovení § 196a O po-

skytnutí finanční asistence by po novele nemusela roz-

hodovat dvoutřetinová většina všech akcionářů, ale 

stačila by dvoutřetinová většina zastoupených akcioná-

řů. Při splnění minimálních podmínek bude možné při-

puštění možnosti finanční asistence ve stanovách či 

společenské smlouvě, poskytnutí finanční asistence za 

obvyklých podmínek a v zájmu společnosti a neohro-

žení právní a finanční existence společnosti. 

 

Změna se dotkne také oceňování nepeněžitého vkladu 

do společnosti, které bude moci nově stanovit jejich 

hodnotu. Hodnota nepeněžitého vkladu může být sta-

novena na základě zprávy „obecně uznávaného nezá-

vislého odborníka" a nebo tzv. reálnou cenou, tj. cenou 

vkládaného majetku dle účetní závěrky za předcházejí-

cí účetní období. Novela zákona neodkazuje na zákon 

o znalcích a tlumočnících, neboť „obecně uznávaným 

nezávislým odborníkem" může být kdokoliv, kdo je 

obecně uznáván, nikoliv jen osoba zapsaná do sezna-

mu soudních znalců.   

 

Ve druhém čtení v PSP ČR se pozměňovacím návrhem 

do novely Obchodního zákoníku dostal nový paragraf 

66d, nazvaný Pověření obchodním vedením. Osoby, 

pověřené statutárním orgánem společnosti, mohou vy-

konávat obchodní vedení i v pracovněprávním vztahu 

zaměstnancem, přičemž tento zaměstnanec může být 

současně statutárním orgánem společnosti. 

 

 

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 31.10.2011 

 

Prezidentovi byly doručeny do 31.10. celkem 3 zákony. 

Všechny zákony Václav Klaus podepsal. 

 

Prezident nepodepsal v měsíci říjnu žádné zá-

kony, relevantní pro Legal Update. 

 

 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=13.11.2011&O=8&action=detail&value=2998
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=13.11.2011&O=8&action=detail&value=2998
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=310&ct1=2
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=310&ct1=2
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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Přehled připravovaných práv- ních předpisů (autor: JTA) 

 

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

524/0 Novela z. 

o investičních pobíd-

kách 

 

27.10.      

521/0 Novela z. – občanský 

zákoník 

31.10. 26.10.     

509/0 Vl.n.z. v souvislosti 

s reformou dohledu 

nad fin. trhem v EU 

13.10.      

498/0 Vl.n.z. o státním 

rozpočtu 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. VZ     

480/0 Nove      Novela z. o rodině 9.9. 26.10.     

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

zřízením jednoho in-

kasního místa 

 

8.9. 20.9.     

469/0 Novela z. - Ústava 

České republiky 

1.9. 26.10.     

463/0 Novela z. o provozu na 

pozemních komunika-

cích 

25.8. 26.10.     

446/0 Novela z. o daňovém 

poradenství – Senátní 

návrh zákona 

17.8.    4.8.  

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
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=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
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434/0 Novela z. o zrušení 

Fondu národního ma-

jetku 

25.8. 20.9. 25.10.    

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. VR – 

19.10. PS 

setrvala na 

původním 

znění zá-

kona 

 

412/0 Vl.n.z. o důchodovém 

spoření 

30.6. 13.7. 26.8. 9.9 VR – 

19.10. PS 

setrvala na 

původním 

znění zá-

kona 

 

411/0 Novela z. - zákoník 

práce 

30.6. 13.7. 30.8. 9.9. VR – 

20.10. PS 

setrvala na 

původním 

znění zá-

kona 

 

409/0 Novela z. o veřejném 

zdravotním pojištění 

30.6. 12.7. 30.8. 7.9. VR – 

20.10. PS 

setrvala na 

původním 

znění zá-

kona 

 

401/0 Novela z. o úpravě 

vlastnických vztahů k 

půdě 

23.6. 26.10.     

399/0 Vl.n.z.o mezinárodní 

pomoci při vymáhání 

fin. pohledávek 

22.6. 20.9. 25.10.    

395/0 Novela z. o obcích 14.6. 26.10.     

378/0 Novela z. o stavebním 

spoření a státní podp. 

staveb. spoření 

25.5 14.6. 30.8. 2.9. VR – 

19.10. PS 

setrvala na 

původním 

znění zá-

 

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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kona 

377/0 Novela z. o dani z při-

dané hodnoty 

25.5. 7.6. 30.8. 2.9. VR – 

19.10. PS 

setrvala na 

původním 

znění zá-

kona 

 

373/0 Novela z. o zaměstna-

nosti 

25.5. 8.6. 1.9. 9.9. VR - 

19.10. PS 

setrvala na 

původním 

znění zá-

kona  

 

371/0 Novela z. o rozhodčím 

řízení 

25.5. 17.6. 25.10.    

370/0 Novela z. o veřejných 

zakázkách 

23.5. 17.6. 26.10.    

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 družstev 

23.5. 17.6. 21.9. 27.9. 27.10.  

363/0 Vl.n.z. o obchodních 

korporacích 

25.5. 8.6.     

362/0 Vl.n.z. - občanský zá-

koník 

25.5. 8.6. 25.10.    

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. VR  

318/0 Novela z. o zápisech 

vlastnických práv k 

nemovitostem 

11.4. 10.5. 21.9. 23.9. 26.10.  

310/0 Novela obchodního zá-

koníku 

13.4. 14.6. 21.9 23.9. 27.10.  

285/0 Novela z. o trestní od-

povědnosti práv. osob 

a řízení proti nim. 

4.4. 10.5. 21.9. 23.9. 27.10.  
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281/0 Novela z. o Rejstříku 

trestů 

31.3. 10.5. 21.9. 27.9. 27.10.  

262/0 N.z. o zrušení zákona 

o veřej. nezis. ústav. 

zdrav. zaříz. 

 

14.2. 10.5. 21.9. 23.9. 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. 102 - 112; od 1.10.2011 do 31.10.2011 

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

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

(autor: JTA) 
 

Nařízení vlády ze dne 25. října 2011 o 

stanovení limitu prostředků státního roz-

počtu pro poskytnutí dotace na úhradu ví-

cenákladů spojených s podporou elektřiny 

z obnovitelných zdrojů pro rok 2012 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult

.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&what=Rok 

 

Vláda nařídila podle zákona č. 180/2005 Sb. o pod-

poře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

ve znění zákona č. 402/2010 Sb., limit prostředků 

státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu 

vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovi-

telných zdrojů pro rok 2012 na 11 miliard a 700 mili-

onů Kč.  

 

Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 10. 2011 

(autor: MFO) 

 

Měsíční monitorovací zpráva za září 2011  

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

avy/monitorovaci_zprava_09-2011_zari.pdf 

Uveřejněno dne 5. října 2011 

 

Dne 5. října vydal Český telekomunikační úřad Mě-

síční monitorovací zprávu za měsíc září 2011. Téma 

měsíce zaměřena na Zprávu o vývoji elektronických 

komunikací se zaměřením na rok 2010. Mimo výše 

uvedené se monitorovací zpráva dále věnuje schvá-

lení návrhu tzv. „implementační“ novely zákona 

o elektronických komunikacích Poslaneckou sněmov-

nou parlamentu ČR 

 

 

Zveřejněna Zpráva č. 7 dle nařízení vlády 

č.161/2008 Sb., Vyhodnocení průběhu 

přechodu analogového na digitální tele-

vizní vysílání ke 30. září 2011 

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

zprava-07_vyhodnoceni_tpp_15_09_2011.pdf 

Uveřejněno dne 18. října 2011 

 

Dne 18. října 2011 zveřejnil Český telekomunikační 

úřad na svých stránkách v pořadí již sedmou zprávu 

o vyhodnocení průběhu přechodu analogového 

na digitální televizní vysílání, tentokrát ke dni  30. 

září 2011. Zpráva obsahuje informace o stavu digita-

lizace na území ČR, ale také informace vztahující se k 

stavu rozvoje vysílacích sítí pro šíření DVB-T. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&what=Rok
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_09-2011_zari.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_09-2011_zari.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/digitalni_vysilani/zprava-07_vyhodnoceni_tpp_15_09_2011.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/digitalni_vysilani/zprava-07_vyhodnoceni_tpp_15_09_2011.pdf
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Český Aeroholding převzal kontrolu nad 

Letištěm Praha a ČSA 

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

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

povolil-ceskemu-aeroholdingu-kontrolu-nad-

letistem-praha-a-csa/ 

Uveřejněno dne 25.října.2011 

 

Dne 25. října 2011 zveřejnil Úřad pro ochranu hos-

podářské soutěže své rozhodnutí o povolení spojení 

soutěžitelů, na jehož základě získala společnost Čes-

ký Aeroholding, a.s. Výlučnou kontrolu nad společ-

nostmi Letiště Praha, a.s. a České aerolinie a.s., jako 

i jejími  dceřinými společnostmi. Podmínkou udělení 

souhlasu ze strany ÚOHS bylo přijetí řady opatření 

na zachování účinné hospodářské soutěže. Předmět-

né rozhodnutí již nabylo právní moci. 

 

Pripravované právne  
predpisy v SR 

skontrolované do 31.10.2011 

(autor: JPA) 

 

Vládne návrhy zákonov 
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx 

 

V sledovanom období tohto vydania Legal Update 

nedošlo k prijatiu žiadneho relevantného uznesenia. 

 

Návrhy zákonov predlo-
žené NRSR 

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

ad/predlozene 

 

Viď časť „Prijaté právne predpisy“ 

 

Z dôvodu politickej situácie na SR v mesiaci október 

bol u všetkých navrhnutých zákonov ukončený legis-

latívny proces – buď boli schválené alebo neschvále-

né. Z tohto dôvodu sa v tejto rubrike nenachádzajú 

žiadne návrhy zákonov a priamo odkazujem na rubri-

ku prijaté právne predpisy. 

 

 

Prehľad pripravovaných 
právnych predpisov 

skontrolované do 31.10.2011 

(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 

23.9.     

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-povolil-ceskemu-aeroholdingu-kontrolu-nad-letistem-praha-a-csa/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-povolil-ceskemu-aeroholdingu-kontrolu-nad-letistem-praha-a-csa/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-povolil-ceskemu-aeroholdingu-kontrolu-nad-letistem-praha-a-csa/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-povolil-ceskemu-aeroholdingu-kontrolu-nad-letistem-praha-a-csa/
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
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výroby  

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 prie-
stupkoch 

22.9.     

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

23.9. 18.10.    

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

21.9. 18.10.    

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. 18.10.    

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

14.9. 18.10.    

398 Novela zákona o staro-
bnom dôchodkovom 
sporení a zákona o so-
ciálnom poistení 

10.6. 29.6. 14.9. 14.9. 7.10. 

401 Návrh zákona o finanč-
nej správe 

10.6. 12.7. 14.9. 14.9. 7.10. 

400 Novela zákona o správe 
daní – daňový poriadok 

10.6. 12.7. 14.9. 14.9. 7.10. 

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

10.6. 12.7. 14.9. 14.9. 7.10. 

393 Novela zákona o kon-
kurze a reštrukturalizá-
cii 

10.6. 13.7. 13.9. 13.9. 7.10. 
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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. 4.10. 

533 Vl. návrh ústavného 
zákona o skrátení vo-
lebného obdobia NRSR 

13.10. 13.10. 13.10. 13.10. 17.10. 

535 Vl.  návrh zákona o 
osobitnom odvode vy-
braných finančných 
inštitúcií 

13.10. 19.10. 20.10. 20.10.  

528 Vl. návrh zákona, kto-
rým sa mení a dopĺňa 
zákon o stavebnom 
sporení 

7.10.  19.10. Neschvále-

ný 

 

548 Novela Ústavy SR 21.10. 21.10 21.10 21.10. 24.10. 

 

 

 

Prijaté právne predpisy 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehl

ad/posledneSchvalene 

skontrolované do 31.8.2011 

 

Vl. návrh ústavného zákona o skrátení vo-

lebného obdobia Národnej rady Sloven-

skej republiky 
 

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

/zakon&MasterID=3866 

 

V dôsledku skutočnosti, že 11. októbra 2011 

nebola vláde Slovenskej republiky  vyslovená 

dôvera vznikol stav, keď vláda Slovenskej re-

publiky ustanovená po voľbách do Národnej ra-

dy Slovenskej republiky konaných v júni 2010 

už nemá v zákonodarnom zbore potrebnú poli-

tickú podporu. Vzniknutá situácia viedla k do-

hode o predčasných voľbách do Národnej rady 

Slovenskej republiky, ktoré sa navrhujú vykonať 

10. marca 2012. Termín predčasných parla-

mentných volieb je reakciou na vzniknutú poli-

tickú situáciu, ku ktorej došlo nevyslovením dô-

very vláde Slovenskej republiky.  Vzhľadom na 

uvedené skutočnosti sa navrhuje ústavným zá-

konom  skrátiť V. volebné obdobie Národnej 

rady Slovenskej republiky a súčasne ustanoviť 

termín konania parlamentných volieb. 

 

 

Návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej 

rady Slovenskej republiky na vydanie 

ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ús-

tava Slovenskej republiky  

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

/zakon&MasterID=3878 

 

Predkladaný návrh novely Ústavy Slovenskej 

republiky reaguje na aktuálny právny a faktický 

stav, ktorý vznikol vyslovením nedôvery vláde 

Slovenskej republiky a ktorý vznikne v prípade 

odvolania vlády, ktorá nemá politickú podporu 

Národnej rady Slovenskej republiky. Účelom 

predkladaného návrhu ústavného zákona je do-

plniť právnu úpravu Ústavy Slovenskej republi-

ky tak, aby prezident mohol poveriť vládu, kto-

rú odvolá vykonávaním jej funkcie až do vyme-

novania novej vlády v ustanovenom rozsahu a 

súčasne v určených prípadoch dávať súhlas na 

výkon jej pôsobnosti. 

 

Protimonopolný úrad SR 
http://www.antimon.gov.sk 

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=3866
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3866
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3878
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3878
http://www.antimon.gov.sk/
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skontrolované do 31.10.2011 

(autor: JPA) 

 

Koncentrácia Kuehne + Nagel Inves-

tments B.V. a J. van de Put B.V., a J. van 

de Put Fresh Cargo Handling B.V. 

http://www.antimon.gov.sk/815/4428/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-kuehne-nagel-

investments.axd 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu 

schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní 

priamej výlučnej kontroly podnikateľa Kuehne 

+ Nagel Investments B.V. nad podnikom podni-

kateľov J. van de Put B.V., a J. van de Put 

Fresh Cargo Handling B.V. 

 

 

Porušení pravidiel hospodárskej súťaže 

podnikateľmi PAP-PEX SLOVAKIA, s. r. o. 

a SLOVPAP Slovakia, s. r. o. 

http://www.antimon.gov.sk/815/4432/pmu-sr-

pokutoval-pappex-a-slovpap-za-dohodu-

obmedzujucu-sutaz.axd 

Odbor dohôd obmedzujúcich súťaž Protimono-

polného úradu SR rozhodol dňa 28. septembra 

2011 o porušení pravidiel hospodárskej súťaže 

podnikateľmi PAP-PEX SLOVAKIA, s. r. o. a 

SLOVPAP Slovakia, s. r. o. uzatvorením dohody 

obmedzujúcej súťaž. 

 

 

Koncentrácia UNIBAIL RODAMCO INVER-

SIONES S.L. a AUPARK a. s. a AUPARK 

Bratislava, spol. s  r. o. 

http://www.antimon.gov.sk/815/4465/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-unibail-a-aupark-a-

aupark.axd 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR 

schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní 

priamej výlučnej kontroly podnikateľa UNIBAIL 

RODAMCO INVERSIONES S.L. nad podnikom 

podnikateľa AUPARK a. s. a nad podnikom 

podnikateľa AUPARK Bratislava, spol. s  r. o. 

 

 

Koncentrácia Jersey Holding Corporation 

a Ness Technologies, Inc. 

http://www.antimon.gov.sk/815/4464/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-jersey-holding-

corporation.axd 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu 

schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní 

priamej výlučnej kontroly podnikateľa Jersey 

Holding Corporation nad podnikom podnikateľa 

Ness Technologies, Inc. na základe ZMLUVY A 

PLÁNU ZLÚČENIA uzavretej medzi JERSEY 

HOLDING CORPOTATION, JERSEY ACQUISI-

TION CORPORATION a  NESS TECHNOLOGIES, 

INC. zo dňa 10. júna 2011  

 

 

AGROFERT HOLDING, a. s. a ZEDNÍČEK, a. 

s. 

http://www.antimon.gov.sk/815/4454/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-agrofert-holding-a-

zednicek.axd 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu 

schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní 

priamej výlučnej kontroly podnikateľa AGRO-

FERT HOLDING, a. s. nad podnikom podnikate-

ľa  ZEDNÍČEK, a. s. 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 10. – 31.10.2011 

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) č. 2011/77/EÚ, kterou se mění 

a doplňuje směrnice 2006/116/ES o lhůtě 

ochrany autorského práva a určitých práv 

s ním souvisejících  

http://eur-

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

011:265:0001:0005:SK:PDF 

http://www.antimon.gov.sk/815/4428/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-kuehne-nagel-investments.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4428/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-kuehne-nagel-investments.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4428/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-kuehne-nagel-investments.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4428/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-kuehne-nagel-investments.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4432/pmu-sr-pokutoval-pappex-a-slovpap-za-dohodu-obmedzujucu-sutaz.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4432/pmu-sr-pokutoval-pappex-a-slovpap-za-dohodu-obmedzujucu-sutaz.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4432/pmu-sr-pokutoval-pappex-a-slovpap-za-dohodu-obmedzujucu-sutaz.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4465/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-unibail-a-aupark-a-aupark.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4465/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-unibail-a-aupark-a-aupark.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4465/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-unibail-a-aupark-a-aupark.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4465/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-unibail-a-aupark-a-aupark.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4464/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-jersey-holding-corporation.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4464/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-jersey-holding-corporation.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4464/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-jersey-holding-corporation.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4464/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-jersey-holding-corporation.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4454/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-agrofert-holding-a-zednicek.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4454/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-agrofert-holding-a-zednicek.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4454/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-agrofert-holding-a-zednicek.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4454/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-agrofert-holding-a-zednicek.axd
http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:129:0014:0014:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:129:0014:0014:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:129:0014:0014:CS:PDF
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Uveřejněno dne 11.10.2011 

 

Dne 11.10.2011 byla v Úředním věstníku Evrop-

ské unie zveřejněna směrnice Evropského par-

lamentu a Rady č. 2011/77/EÚ, ze 27. září 

2011, kterou se mění a doplňuje směrnice 

2006/116/ES o lhůtě ochrany autorského práva 

a některých souvisejících práv. Nová směrnice 

zvyšuje dobu ochrany hudebních skladeb s tex-

tem až na 70 let jako i dalších hudebných děl 

podléhajících autorským právům. Nová směrni-

ce se také zabývá úpravou smluv o převodu 

nebo postoupení práv na záznam hudebníkovo 

výkonu výrobci zvukových záznamů. Tato 

směrnice vstoupí v platnost dne 1.11.2011. 

 

 

ZPRÁVA EVROPSKÉMU PARLAMENTU A 

RADĚ- hodnocení provádění nástroje pro 

spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 

(INSC) během prvních tří let (2007-2009) 

č. KOM(2011) 648 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:

2011:0648:FIN:CS:PDF  

 

Dne 18. října 2011 byla zveřejněna ZPRÁVA 

EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ- o hodno-

cení provádění nástroje pro spolupráci v oblasti 

jaderné bezpečnosti (INSC) během prvních tří 

let (2007-2009) č. KOM(2011) 648. Dotyčná 

zpráva vypracovaná nezávislými odborníky se 

zabývá dosaženými úspěchy v oblasti zvyšování 

jaderné bezpečnosti v rámci projektu INSC. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

zkontrolováno do 31.10.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

(autor: PMO) 

 

Zrušení nařízení o stavební uzávěře, algo-

ritmus soudního přezkumu opatření 

obecné povahy 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011

/0005_5Ao__110_20111020025059_prevedeno.pdf  

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Ao 

5/2011 - 27, ze dne 14.10.2011 

 

Dne 14. října 2011 rozhodl Nejvyšší správní soud o 

návrhu na zrušení opatření obecné povahy - nařízení 

města Říčany č. 6/2006 o stavební uzávěře „U trati“. 

Při této příležitosti opět připomněl tzv. algoritmus 

(test) soudního přezkumu souladu opatření obecné 

povahy se zákonem. Tento algoritmus je Nejvyšším 

správním soudem běžně používán. 

 

Zmíněným nařízením byla znemožněna výstavba ro-

dinných domů pro děti navrhovatelů a zároveň byla 

snížena tržní hodnota dotčených pozemků, které ne-

bylo možné zastavět. Trvání předmětné stavební 

uzávěry nebylo časově omezeno. 

 

Nejvyšší správní soud v souvislosti s povahou opat-

ření poznamenal, že v souladu s judikaturou je pro 

posouzení, zda se jedná o opatření obecné povahy, 

důležitý materiální aspekt opatření a nikoli aspekt 

formální (skutečnost, že je opatření jako opatření 

obecné povahy označeno). Materiálním aspektem se 

rozumí soulad opatření s definicí opatření obecné po-

vahy podle Nejvyššího správního soudu: správní akt s 

konkrétně určeným předmětem (vztahuje se tedy k 

určité konkrétní situaci) a s obecně vymezeným 

okruhem adresátů.  

 

Ze skutečnosti, že se v daném případě jedná o opat-

ření obecné povahy, vyplývá i jeho přezkoumatelnost 

– v případě opatření obecné povahy je k soudnímu 

přezkumu příslušný Nejvyšší správní soud. Ten pou-

žívá již zmíněný algoritmus, který se skládá z násle-

dujících pěti částí: (1) přezkum pravomoci správního 

orgánu vydat opatření obecné povahy (2) přezkum 

otázky, zda správní orgán při vydávání opatření 

obecné povahy nepřekročil meze zákonem vymezené 

působnosti (jednání ultra vires) (3) přezkum otázky, 

zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem 

stanoveným postupem (4) přezkumu obsahu opatře-

ní obecné povahy z hlediska jeho rozporu se záko-

nem (materiální kritérium) (5) přezkum obsahu vy-

daného opatření obecné povahy z hlediska jeho pro-

porcionality (kritérium přiměřenosti právní regulace).  

 

Opatření bylo zrušeno pro rozpor se zásadou propor-

cionality, neboť nebylo časově omezeno. V jeho odů-

vodnění bylo odkázáno na jeho nutnost v souvislosti 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0648:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0648:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0648:FIN: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
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s uvažovanou přípravou nového regulačního plánu, 

nicméně tato příprava byla nepřiměřeně dlouhá, ne-

boť město Říčany však za účelem pořízení nového 

regulačního plánu vyvinulo pouze minimální aktivitu. 

V důsledku toho ztrácela stavební uzávěra své opod-

statnění. 

 

Nařízení města Říčany o stavební uzávěře bylo Nej-

vyšším správním soudem zrušeno. 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 31.10.2011, Databáze NS na 

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

sf/WebSpreadSearch 

(autor: PMO) 

 

Prodej podniku 

http://kraken.slv.cz/25Cdo1047/2009 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 

1047/2009, ze dne 20.9.2011 

 

V předmětném rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval 

otázkou, co vše je možno zahrnovat pod pojem pod-

niku resp. část podniku.  

 

V této souvislosti připomněl jedno ze svých dřívějších 

rozhodnutí, ve kterém judikoval, že na základě 

smlouvy o prodeji podniku dochází k přechodu zá-

vazků souvisejících s prodávaným podnikem z prodá-

vajícího na kupujícího ze zákona, i když tyto závazky 

nejsou ve smlouvě identifikovány. 

 

Uvedené lze vztáhnout i na situaci, kdy se jedná o 

prodej části podniku. V takovém případě je nutné, 

aby předmětem smlouvy o prodeji části podniku byla 

taková část podniku, která tvoří jeho samostatnou 

organizační složku. Za ni lze považovat u níž je vede-

no samostatně (odděleně) účetnictví, týkající se této 

organizační složky, z něhož především vyplývá, které 

věci, jiná práva, popřípadě jiné majetkové hodnoty 

slouží k provozování této části podniku (samostatné 

organizační složky) a vymezuje tím předmět smlouvy 

o prodeji části podniku. 

 

Samostatnou organizační složkou především podniku 

je tedy odštěpný závod či jiná organizační složka, 

která se zapisuje do obchodního rejstříku. Mohou jí 

však být i jiné organizační složky podniku, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku a mohou též nést 

různý název (závod, provoz). Podstatné však je, že 

musí jít o složku samostatnou, s tím, že nemusí jít o 

složku oprávněnou svým vedoucím jednat navenek 

ve věcech jí se týkajících, jako je tomu v případě od-

štěpného závodu. 

 

Jedná-li se tedy o prodej části podniku, jde o soubor 

hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. 

Dochází tedy k přechodu práv a povinností ze závaz-

kových vztahů týkajících se převáděné části a souvi-

sejících s hospodářskou činností této části podniku. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.10.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: MFO)  

 

Stanovení aspektů pro přiznání náhrady 

nákladů řízení státu v případě, že je tento 

zastupován v soudních sporech advoká-

tem 

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

=71708&pos=91&cnt=156&typ=result 

 

Dne 6. října 2011 rozhodl senát Ústavního soudu 

České republiky o ústavní stížnosti vůči výroku roz-

sudku Městského soudu v Praze č. j. 11 Co 

392/2010-238 ze dne 12. ledna 2011, ukládajícím 

stěžovatelce zaplatit České republice - Ministerstvu 

financí náhradu nákladů řízení před soudy obou 

stupňů ve výši 172.329,11 Kč, tak, že výše uvedené 

stížnosti vyhověl a konstatoval zasažení do práva 

stěžovatelky na spravedlivý proces zakotveného v čl. 

36 a násl. Listiny základních práv a svobod. 

Stěžovatelka vedla soudní spor s Českou republikou – 

ministerstvem financí o zaplacení peněžitého plnění. 

Rozhodnutím Městského soudu v Praze byl změněn 

rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výro-

ku tak, že zamítl žalobu stěžovatelky a uložil jí povin-

nost zaplatit žalované, tj. České republice – minister-

stvu financí, na náhradě nákladů řízení před soudy 

obou stupňů částku 172.329,11 Kč.oběma účastní-

kům řízení uložil zaplatit na účet Obvodního soudu 

pro Prahu 7 na náhradě nákladů řízení státu částku 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5336
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5336
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7.584,75 Kč. Stěžovatelka u ÚS namítala, že z jeho 

ustálené judikatury ÚS vyplývá, že v případě, že je 

zastoupení státu v občanském soudním sporu zabez-

pečeno advokátem, je „povinností rozhodujícího sou-

du v rozhodnutí o náhradě nákladů vždy zvážit a v 

rozhodnutí řádně zdůvodnit, proč soud považuje vý-

daje související se zastupováním státu advokátem v 

soudním řízení za náklady potřebné k účelnému 

uplatňování nebo bránění práva, a proč tedy lze 

spravedlivě žádat po druhé straně, aby, s poukazem 

na ust. § 142 občanského soudního řádu, takto 

vzniklé náklady státu hradila.“Odvolací soud dle ná-

zoru stěžovatelky ale uvedené aspekty ÚS při stano-

vování rozhodnutí o náhradě nákladů nevzal vůbec v 

úvahu. Ústavní soud ve svém nálezu mimo jiné kon-

statoval, že žalovaná disponuje dle jeho mínění „do-

statečným počtem odborných pracovníků, kteří jsou 

schopni zajišťovat ochranu jejích zájmů před soudy“a 

kromě toho je pro zastupování státu ustanoven zá-

konem Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-

kových, který z větší části zastupování státu v řízení 

před obecnými soudy převzal. Ústavní soud dále po-

kračoval konstatováním s odkazem na svou starší 

judikaturu v dotyčné věci ve které uvádí, že: „(...) 

tam, kde k hájení svých zájmů je stát vybaven pří-

slušnými organizačními složkami finančně i personál-

ně zajištěnými ze státního rozpočtu, není důvod, aby 

výkon svých práv a povinností v této oblasti přenášel 

na soukromý subjekt, jímž byl advokát, a pokud tak 

stát přesto učiní, pak není důvod pro uznání takto 

mu vzniklých nákladů jako účelně vynaložených.“ Ex-

plicitně je konstatována aplikace výše uvedeného 

vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem pří-

padu., kdy by zástup státu advokátem bylo odůvod-

nitelné, kdy se jedná „o právní problematiku velmi 

specializovanou, obtížnou, dosud neřešenou, pro-

blematiku s mezinárodním prvkem, vyžadující znalos-

ti cizího práva, event. jazykové znalosti apod.“ 

Ústavní soud v pojednávaném rozhodnutí také dů-

razně vystoupil vůči argumentaci odvolacího soudu, 

že by odkaz na zákonné ustanovení § 224 odst. 1 a § 

142 odst. 2 občanského soudního řádu s následním 

percentuálním vyjádřením úspěchu ve věci a tím i 

rozsah náhrady nákladů odpovídal aspektem odů-

vodnění vyžadovaných ústavní judikaturou. 

 

Judikatúra SR:  
skontrolované do 31.10.2011 

(autor: JPA) 

 

Ústavný súd SR 
http://www.concourt.sk 

 

V sledovanom období tohto vydania Legal Update 

nedošlo k žiadnemu významnému rozsudku zo strany 

Ústavného súdu SR. 

 

Najvyšší súd SR 
http://nssr.blox.sk/ 

 

V sledovanom období tohto vydania Legal Update 

nedošlo k žiadnemu významnému rozsudku zo strany 

Najvyššieho súdu SR. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.10.2011 do 31.10.2011 

http://eur-

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

(autor: MFO) 

 

Rozsudek Soudního dvora EU o žádosti o 

rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 

C-439/09,  Pierre Fabre Dermo-

Cosmétique SAS proti Président de 

l’Autorité de la concurrence a Ministre de 

l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi o 

systému selektivní distribuce kosmetiky  

http://eur-

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

:62009CJ0439:CS:HTML 

 

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 13. října 

2011 o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na 

základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím cour 

d’appel de Paris (Francie) ze dne 29. října 2009  v 

dávněji medializované věci Pierre Fabre Dermo-

Cosmétique SAS proti Président de l’Autorité de la 

concurrence a Ministre de l’Économie, de l’Industrie 

et de l’Emploi o systému selektivní distribuce kosme-

tiky. Společnost Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ( 

dále jen „Společnost“) se zabývá výrobou 

a uváděním kosmetických výrobků a výrobků osobní 

hygieny na trh. Výrobky Společnosti nespadají do 

kategorie léčivých přípravků a tedy se na ně nevzta-

huje farmaceutický monopol upravený ve francouz-

ském zákoně o veřejném zdraví. Podíl Společnosti na 

http://www.concourt.sk/
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/Notice.do?val=571776:cs&lang=cs&list=571785:cs,571784:cs,571783:cs,571782:cs,571781:cs,571780:cs,571779:cs,571778:cs,571777:cs,571776:cs,&pos=10&page=8&nbl=85&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=571776:cs&lang=cs&list=571785:cs,571784:cs,571783:cs,571782:cs,571781:cs,571780:cs,571779:cs,571778:cs,571777:cs,571776:cs,&pos=10&page=8&nbl=85&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=571776:cs&lang=cs&list=571785:cs,571784:cs,571783:cs,571782:cs,571781:cs,571780:cs,571779:cs,571778:cs,571777:cs,571776:cs,&pos=10&page=8&nbl=85&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
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francouzském trhu představoval v roce 2007 výši 

20%. Výrobky Společnosti nesoucí značku Klorane, 

Ducray, Galénic a Avène mohly být dle smluv o dis-

tribuci prodávané výhradně v tzv. kamenných ob-

chodech, tj. ve fyzicky existujících obchodech za pří-

tomnosti diplomovaného farmaceuta. Francouzský 

Autorité de la concurrence (úřad pro ochranu hospo-

dářské soutěže, dále jen „úřad“) ve svém rozhodnutí 

konstatoval, že takový zákaz internetového prodeje 

dotčených výrobků je v příkrém rozporu se svobodou 

podnikání, je v rozporu s článkem 81 ES a článkem 

L. 420-1 obchodního zákoníku. Navíc je tímto ome-

zena volba spotřebitele, který má zájem nakupovat 

přes internet. Toto napadené ustanovení smluv o dis-

tribuci nesplňuje ani podmínky pro subsumpci pod 

výjimku dle čl. 4 písm. c) nařízení č. 2790/1999, kte-

rý stanoví, že těmito omezeními prodeje není dotče-

na možnost zakázat členovi tohoto systému působit 

„mimo schválené místo podniku“. Internet je dle ná-

zoru úřadu jenom alternativním způsobem prodeje. 

Na základě tohoto rozhodnutí přistoupila Společnost 

ke podání žaloby ke cour d’appel de Paris, kterou se 

domáhala zrušení výše uvedeného rozhodnutí úřadu. 

Cour d’appel de Paris rozhodl přerušit řízení a položit 

Soudnímu dvoru předběžnou otázku, jestli představu-

je obecný a absolutní zákaz internetového prodeje 

smluvních výrobků konečným uživatelům, uložený 

schváleným distributorům v rámci selektivní distri-

buční sítě, omezení, jehož účelem je omezení hospo-

dářské soutěže ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy 

o ES [čl. 101 odst. 1 SFEU], na něž se nevztahuje 

bloková výjimka podle nařízení č. 2790/1999. Soudní 

dvůr se k položené otázce vyjádřil tak, že:“ Článek 

101 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, 

že smluvní klauzule, která v rámci systému selektivní 

distribuce vyžaduje, aby k prodeji kosmetických vý-

robků a výrobků osobní hygieny docházelo ve fyzicky 

existujících prostorách za přítomnosti diplomovaného 

farmaceuta, a která má za následek zákaz použití 

internetu k tomuto prodeji, představuje omezení na 

základě účelu ve smyslu tohoto ustanovení, jestliže 

se po individuálním a konkrétním přezkumu znění 

i cíle této smluvní klauzule a právního 

i hospodářského kontextu, do kterého zapadá, 

s ohledem na vlastnosti dotčených výrobků jeví, že 

tato klauzule není objektivně odůvodněna.“ a sou-

časně se vyjádřil i k otázce výkladu čl.4 písm. c) nař. 

Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 

o použití čl. 81 odst. 3 v tom duchu, že „Smlouvy na 

kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné 

shodě musí být vykládán v tom smyslu, že bloková 

výjimka podle článku 2 uvedeného nařízení se nepo-

užije na smlouvu o selektivní distribuci, která obsa-

huje klauzuli, jež de facto zakazuje internet jako způ-

sob uvádění smluvních výrobků na trh. Na takovou 

smlouvu se však může individuálně vztahovat výjim-

ka upravená v čl. 101 odst. 3 SFEU, jsou-li naplněny 

podmínky tohoto ustanovení.“ 

 

Právní časopisy 
(autor: DPL)  

 

Právní rádce 
8/2011 

Zohledněna vydání do 31.8.2011 

 

Odvolání, nebo návrh na zastavení exeku-

ce? 

Vydání: 10/2011, str. 17-18  

Autor: JUDr. Petr Liška, LL.M. 

 

Autor poukazuje na vysoká čísla nařízených exekucí a 

dává si za cíl, popsat jak se vhodně a účinně bránit 

v případě, že byly povinnému doručeny písemnosti 

ohledně exekuce na jeho osobu. 

 

Článek především srovnává výhody a nevýhody od-

volání proti nařízení exekuce a návrhu na zastavení 

exekuce a jaké jsou důvody, které musí povinný spl-

nit, aby mohl podat jeden z výše uvedených odvola-

cích prostředků. Důležitým aspektem jsou také pra-

vomoci, které jsou soudnímu exekutorovi ponechány 

i po použití odvolacího prostředku.  

 

Právní rozhledy 
19/2011 

Zohledněna vydání do 31.10.2011 

 

Trestní odpovědnost v České republice 

dosahuje i na právnické osoby 

Vydání: 19/2011, str. II 

Autor: Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl 

 

Článek se zabývá skutečností, že návrh zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim prošel již třetím čtením a byl postoupen Senátu. 
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Zdá se tedy, že Česká republika se po mnohaletém 

úsilí zařadí mezi evropské společenství států, které již 

problematiku trestní odpovědnosti právnických osob 

legislativně zpracovaly. 

 

Dále autor popisuje v jakých ohledech se bude jed-

nat o zásadní změnu a zásah do klasického kontinen-

tálního pojetí trestní odpovědnosti. Srovnává kolek-

tivní a individuální trestní odpovědnost, zmiňuje i 

otázku rozsahu odpovědnosti v případě právnických 

osob a pozastavuje se nad úpravou osamostatnění 

trestní odpovědnosti právnické osoby, která nemá 

v právním systému ČR ekvivalent. 

 

Článek ještě stručně zmiňuje některé zajímavé 

aspekty návrhu. Například koncepce souběžné trestní 

odpovědnosti kolektivní a individuální, či otázka zda 

je možné, aby právnická osoba jednala zaviněně. 

Zbývá dodat, že účinnost nové úpravy se předpoklá-

dá od 1.1.2012, čímž vyvstává otázka, zda se nejed-

ná o nedostatečnou legisvakanci.  

 

 

Promlčení práv, jejichž splatnost nastává 

na výzvu věřitele. 

Vydání: 19/2011, str. 681 

Autor: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. 

 

Autor ve svém článku poukazuje na to, že u práv 

splatných na výzvu věřitele je třeba odlišovat právo 

věřitele vyzvat dlužníka k plnění a jeho právo na pl-

nění samotné. Podle obchodního a občanského zá-

koníku se promlčecí lhůty těchto práv nemusí překrý-

vat. 

 

V teorii a v praxi je ale běžně a často zastáván jiný 

názor a to ten, že se práva splatná na základě výzvy 

věřitele promlčují ode dne jejich vzniku. Nerespektují 

se tedy rozdíly mezi právem věřitele vyzvat dlužníka 

k plnění a právem na samotné plnění. Tuto proble-

matiku adresoval Nejvyšší soud svým nedávným roz-

hodnutím, které lze hodnotit kladně, v tom smyslu, 

že skýtá jistou možnost k objasnění tohoto problému. 

Na druhou stranu názory, kterými nejvyšší soud své 

rozhodnutí zdůvodnil, pravděpodobně neobstojí, jeli-

kož pomíjejí některé klíčové aspekty dané problema-

tiky. 

 

Bulletin advokacie 
10/2011 

Zohledněna vydání do 31.10.2011 

 

České právo, Evropa a rozhodčí doložky 

Vydání: 10/2011, str. 17-26 

Autor: Prof. JUDr. Irena Pelikánová, CSc. 

 

Článek upozorňuje na nedostatečnou harmonizaci 

mezi českým a evropským právem konkrétně co se 

týče úpravy rozhodčích doložek ve spotřebitelských 

smlouvách. Definice i celé vyznění směrnice 93/13 o 

zneužívajících klauzulích ve spotřebitelských smlou-

vách je ve vyznění v českém překladu velmi mlhavé, 

což znamená, že transpozice do českého právního 

řádu byla provedena velmi nedokonale. 

 

Autorka dále uvádí některé výroky Soudního dvora 

EU, které se zabývaly otázkou, zda zneužívající po-

vahu rozhodčí doložky musí soud zkoumat z úřední 

povinnosti. Další otázkou je, jak se s podobnou ev-

ropskou judikaturou vypořádávají české soudy. Au-

torka popisuje euroskeptickou rétoriku v českém pro-

středí a varuje před nezájmem o právo EU ze strany 

našich soudů.  

 

Na závěr si autorka pokládá otázku, jaká změna se 

dá očekávat v případě schválení návrhu nového ob-

čanského zákoníku v současné podobě a možných 

řešeních problematiky zneužitelnosti rozhodčí doložky 

do budoucnosti. 

 

 

K povaze rozhodčí smlouvy podruhé a ji-

nak 

Vydání: 10/2011, str. 27-29 

Autor: Mgr. Marek David 

 

Autor reaguje na článek pojednávající o rozhodčích 

smlouvách, který se objevil v Bulletinu advokacie čís-

lo 12/2010.  Nesouhlasí s nahlížením JUDr. Pospíšila 

na povahu rozhodčí smlouvy a říká, že je nutno rozli-

šit několik koncepcí rozhodčí smlouvy, které jsou 

z hlediska posuzování její platnosti klíčové.  

 

Charakter rozhodčí smlouvy může být dle rozličných 

pohledů na věc buď procesněprávní, hmotněprávní, 

neboli smluvní, anebo konečně někteří prosazují smí-
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šenou koncepci rozhodčího řízení. Článek se věnuje 

jednotlivě těmto koncepcím a autor prosazuje názor, 

že rozhodčí smlouva je smlouvou sui generis. Zna-

mená to tedy, že jí nelze přisoudit čistě procesní cha-

rakter, jelikož pak by při jejím posuzování pouze 

z hlediska teorie projevu vůle hrozilo, že by smlouvy 

byly platně uzavírány i tam, kde k tomu zřetelně ne-

směřovala vůle stran. 

 

Bulletin slovenskej advo-
kácie 
10/2011 

zohľadnené vydania do 31.10.2011 

(autor: JPA) 

 

V sledovanom období tohto vydania Legal Update 

nebolo vydáno nové číslo Bulletinu slovenskej advo-

kácie.  

 

Autoři: DPL, JPA, JTA, MFO, PMO 


