
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

(autor: JTA) 
 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.1.2011 ke dni 30.11.2011. 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 

 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o 

nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vy-

mezení ztíženého pracovního prostředí a o 

výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

 

Mimo plán legislativních prací vlády na rok 2011 se 

předkládá návrh nařízení vlády, kterým se zvyšuje mi-

nimální mzda a na ni navazujících nejnižších úrovní za-

ručené mzdy, a to ve dvou variantách: 

 

I. Varianta 

Zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy o 400 

Kč (na 8 400 Kč) a základní hodinové sazby minimální 

mzdy o 1,90 Kč (na 50 Kč). 

 

II. Varianta: 

Zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy o 500 

Kč (na 8 500 Kč) a základní hodinové sazby minimální 

mzdy o 2,50 Kč (na 50,60 Kč). 

 

Dále nařízení vlády obsahuje i související zrušení všech 

dalších (nižších) sazeb minimální mzdy a nejnižších 

úrovní zaručené mzdy stanovených podle míry vlivů 

omezujících pracovní uplatnění zaměstnance, tj. pro 

zaměstnance ve věku 18 až 21 let v prvním pracovním 

poměru po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního 

poměru, pro mladistvé zaměstnance i pro invalidní za-

městnance. 

 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 

399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Minis-

terstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odmě-

nách advokátů a náhradách advokátů za posky-

tování právních služeb (advokátní tarif), ve zně-

ní pozdějších předpisů 

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

 

Vláda si od vyhlášky slibuje zastavení neustálého růstu 

mandatorních výdajů státu především na úhradu od-

měn ustanoveným advokátům v trestním a občanském 

soudním řízení.  

 

K změnám dochází v § 7 Vyhlášky č. 177/1996 o mi-

mosmluvních odměnách advokátů: 

 

Tarifní hodnota v Kč Sazba v Kč 

Do 500 300 

Od 500 do 1 000 500 

Od 1 000 do 5 000 1 000 

Od 5 000 do 10 000 1 500 
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Od 10 000 na 200 000 1 500 a 40 za kaž-

dých započatých 

1 000, o které hod-

nota převyšuje 10 

000 

Od 200 000 do 10 000 000 9 100 a 40 za kaž-

dých započatých 10 

000, o které hodno-

ta převyšuje 

200 000 

Přes 100 000 000 48 300 a 40 za 

každých započatých 

100 000, o které 

hodnota převyšuje 

10 000 000 

 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

29/2000 Sb., o poštovních službách a o 

změně některých zákonů (zákon o poštov-

ních službách), ve znění pozdějších předpi-

sů, a některé další zákony 

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

t.nsf/web/cs?Open&2011 

 

Dne 2. listopadu 2011 vláda vydala usnesení, ve 

kterém schvaluje návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.  

 

Hlavním cílem novely zákona o poštovních služ-

bách je implementace směrnice Evropského par-

lamentu a Rady 2008/6/ES  (tzv. třetí poštovní 

směrnice), kterou se završuje postupný proces 

liberalizace evropského poštovního trhu. Bude 

tedy zrušena poslední část monopolu České pošty 

s.p. – doručování zásilky s písemnostmi do 

50 g nebo s cenou do 18 Kč. V souvislosti 

s novelou budou odstraněny další právní 

a ekonomické bariéry bránící vstupu na poštovní 

trh. Současně zůstává zachována povinnost státu 

zajistit trvale udržitelnou univerzální službu (čili 

zajistit minimální rozsah základních poštovních 

služeb ve stanovené kvalitě na celém území ČR 

za dostupné ceny) a přiměřenou ochranu uživate-

lů všech poštovních služeb. 

 

Hlavní změny se projeví například v upřesnění 

vymezení trhu poštovních služeb, stanovení roz-

sahu univerzální služby a mechanizmu jejího za-

bezpečení, financování univerzální služby (tzv. 

základních služeb), přístup do poštovní sítě 

a k prvkům poštovní infrastruktury a prodloužení 

platnosti poštovní licence České pošty, s. p. (do 

konce roku 2018 s automatickým prodloužením o 

dalších 5 let). 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 527 - 543 

od 1.11.2011 do 30.11.2011 

 

Vládní návrh zákona novely občanského 

soudního řádu 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=537 

 

Nejzásadnější změnou, kterou by novelizace měla 

přinést, je výrazné omezení dvoukolejnosti výko-

nu rozhodnutí a exekuce. Novelou dojde ke 

zrychlení a zefektivnění výkonu exekučních titulů 

a sjednocení postupu při výkonu většiny titulů. 

 

Soudem budou dále vykonávány především rozhodnutí 

ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vykázání ze 

společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě, že není 

vydáno prohlášení vykonatelnosti, nebo vyklizení bytu 

s bytovou náhradou. Alternativně i prostřednictvím 

soudního exekutora bude možno vykonat např. pohle-

dávky na výživném nebo příspěvku na výživu a úhradu 

některých nákladů neprovdané matce. 

 

Ke zpravidla rychlejšímu provádění exekucí ve srovnání 

s výkonem rozhodnutí přispívá i skutečnost, že soudní 

exekutoři na rozdíl od soudů disponují některými pra-

vomocemi, které jim umožňují flexibilnější postup. Jde 

například o oprávnění v oblasti povinné součinnosti 

třetích osob (banky, správy sociálního zabezpečení, 

registr obyvatel), možnost výběru způsobu provedení 

exekuce nebo institut generálního inhibitoria. 

Předkládaný návrh předpokládá, že bude zcela zrušen 

institut pověření soudního exekutora k provedení exe-

kuce prostřednictvím soudu. Prvním úkonem soudního 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2011
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2011
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
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exekutora po zahájení exekučního řízení bude zápis 

v zákoně stanovených údajů do nově zřizovaného 

rejstříku zahájených exekucí.  

 

Účinnost navrhovaného zákona je stanovena na 1.1. 

2012. 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.11.2011 do 30.11.2011, do 13. schůze 

 

V listopadu neproběhla žádná 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/7123.shtml 

doručené prezidentovi od 1.11. do 30.11.2011 

 

Prezidentovi bylo doručeno k podpisu do 30.11. celkem 

26 zákonů. 23 zákonů Václav Klaus podepsal, dvěma 

vyjádřil vůli nezabývat se a jeden zákon vetoval. 

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim 

 

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

zpravy/7123.shtml 

 

Prezident vetoval zákon o trestní odpovědnosti práv-

nických osob. Poslanecká sněmovna nyní musí najít 

alespoň 101 hlasů, aby prezidentovo veto přehlasova-

la. Zákon má podporu koaličních i opozičních stran, 

takže se očekává přehlasování prezidentova veta. 

 

Prezident odůvodnil své rozhodnutí oslabením vztahu 

pachatele a trestu a snahu státu trestat právnické oso-

by jako takové, když není schopen odhalit konkrétní 

iniciátory a pachatele trestných činů, konaných pro-

střednictvím činnosti právnických osob.    

 

 

Novela zákoníku práce 

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

zpravy/7119.shtml 

 

Prezident podepsal novelu zákoníku práce (dále jen 

„ZP“). Hlavními cíli novely jsou promítnutí nálezu 

Ústavního soudu do ZP, vyhlášeného pod č. 116/2008 

Sb. a promítnout do ZP i formálně podpůrnou působ-

nost občanského zákoníku v pracovněprávních vzta-

zích. Dále by novela měla posílit obecný princip auto-

nomie vůle účastníků základního pracovněprávního 

vztahu – zaměstnavatele a zaměstnance při zachování 

nezbytné míry ochrany zaměstnance.   

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů (autor: DPL) 

 

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

537/0 Novela z. - občanský 

soudní řád 

23.11.      

535/0 Novela z. o poštovních 

službách 

11.11.      

531/0 Novela z. o dluhopi-

sech 

8.11.  

 

    

http://www.psp.cz /sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7123.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7123.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7123.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7123.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7119.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7119.shtml
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0
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527/0 Novela z. o obcích 3.11.    2.11.  

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. 25.10.     

498/0 Vl.n.z. o státním roz-

počtu ČR na rok 2012 

29.9. 2.11.     

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. 4.11. 9.11.   

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=527&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. 9.11.   

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 

Prezident 

vyjádřil 

vůli zá-

konem se 

nezabý-

vat 

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 

Prezident 

vyjádřil 

vůli zá-

konem se 

nezabý-

vat 

411/0 Novela z. - zákoník 

práce 

30.6. 13.7. 30.8. 9.9. VR – 

20.10. PS 

setrvala na 

původním 

znění zá-

kona 

16.11. 

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 

22.11 

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. 9.11.   

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-

16.11. 

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 

22.11. 

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  

22.11. 

371/0 Novela z. o rozhodčím 

řízení 

25.5. 17.6. 25.10. 9.11.   

370/0 Novela z. o veřejných 

zakázkách 

23.5. 17.6. 26.10. 4.11.   

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

ných zdrojích energie 

23.5. 7.6. 23.9. 9.11.   

365/0 Novela z. o přeměnách 

obchodních společnos-

tí a družstev 

23.5. 17.6. 21.9. 27.9. 27.10. 11.11. 

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. 9.11.   

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. 11.11. 

310/0 Novela obchodního zá-

koníku 

13.4. 14.6. 21.9 23.9. 27.10. 11.11. 

285/0 Novela z. o trestní od-

povědnosti práv. osob 

a řízení proti nim 

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

trestů 

31.3. 10.5. 21.9. 27.9. 27.10. 18.11. 

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 1.11.2011 do 30.11.2011 

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

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

(autor: JTA) 
 

Nyní přijatým právním předpisům byla věnová-

na pozornost v předchozích vydáních Legal Up-

date, proto zde kratší shrnutí. 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

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

 

Novela zavádí změny ohledně finanční asistence a 

měla by přinést větší jistotu při výkladu a aplikaci 

části obchodního zákoníku, zabývající se finanční asi-

stencí. Nově se v obchodním zákoníku objeví § 66d, 

umožňující osobám, pověřený statutárním orgánem 

společnosti, vykonávat obchodní vedení i 

v pracovněprávním vztahu, přičemž tento zaměstna-

nec může být současně statutárním orgánem společ-

nosti. Změna se dotkne i oceňování nepeněžitého 

vkladu do obchodní společnosti. 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění poz-

dějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

 

Novela především třetí části zákona, která by měla 

odstranit pokračující duplicitní zápisy do katastru 

nemovitostí. Dále je zvyšován správní poplatek za 

návrh na vklad z 500 Kč na 1 000 Kč.  

 

Příští rok se očekává derogace dvou nejdůležitějších 

katastrálních zákonů (č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České repub-

liky) a jejich nahrazení zcela novým katastrálním zá-

konem. Celý vývoj budeme pečlivě sledovat a ná-

sledně Vás informovat v Legal Update.  

  

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 30. 11. 2011 

(autor: MFO) 

 

HP TRONIC a společnost ETA se můžou 

spojit  

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

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/hp-tronic-

se-muze-spojit-se-spolecnosti-eta/ 

Uveřejněno dne 11. listopadu 2011 

 

Dne 11. listopadu 2011 vydal Úřad pro ochranu hos-

podářské soutěže rozhodnutí o povolení spojení sou-

těžitelů společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s.  

se společností  ETA a. s.. Tímto rozhodnutím získala 

společnost HP TRONIC-prodejny elektro a.s. možnost 

vykonávat kontrolu nad společností ETA a. s. Tržní 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/hp-tronic-se-muze-spojit-se-spolecnosti-eta/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/hp-tronic-se-muze-spojit-se-spolecnosti-eta/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/hp-tronic-se-muze-spojit-se-spolecnosti-eta/
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podíl spojením vzniklého subjektu bude představovat 

na všech relevantních trzích méně než 15 procent. 

 

Pripravované právne  
predpisy v SR 

skontrolované do 30.11.2011 

(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 

 

Návrh zákona o energetike 

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

/zakon&MasterID=3900 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pred-

kladá návrh zákona o energetike z dôvodu transpozí-

cie tzv. 3. energetického balíčka. 

 

Pravidlá obsiahnuté v právnych aktoch energetického 

balíčka sú zamerané najmä na podporu liberalizácie 

trhu s elektrinou a plynom, na zlepšenie práv spotre-

biteľov, posilnenie právomoci a nezávislosti regulač-

ných orgánov, na podporu solidarity regiónov 

a regionálnej spolupráce. Energetický balíček obsa-

huje aj ustanovenia o vytvorení nezávislej inštitúcie - 

európskej Agentúry pre spoluprácu regulačných or-

gánov v oblasti energetiky, ktorej hlavnou úlohou 

bude vytvárať rámec pre spoluprácu regulačných or-

gánov členských štátov Európskej únie. 

 

 

Novela stavebného zákona 

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

/zakon&MasterID=3895 

 

Novelou zákona sa zavádza povinnosť odstrániť 

stavbu alebo akýkoľvek objekt zhotovený bez sta-

vebného povolenia na cudzom pozemku, bez písom-

ného súhlasu majiteľa  pozemku. Odstránenie stavby 

s výnimkou inžinierskych stavieb definovaných sta-

vebným zákonom vykoná stavebný úrad na základe 

žiadosti vlastníka pozemku na náklady majiteľa alebo 

nájomcu zhotovenej stavby či objektu. Cieľom na-

vrhnutej novely je zásadným spôsobom zamedziť 

rozširovaniu výstavby čiernych stavieb a objektov na 

cudzích pozemkoch. 

 

 

Prehľad pripravovaných 
právnych predpisov 

skontrolované do 30.11.2011 

(autor: JPA) 

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Prezident 

577 Novela Občianskeho 
zákonníka a Notárske-
ho poriadku 

11.11.     

570 Novela stavebného 
zákona 

10.11.     

563 Návrh zákona o regu-
lácii v sieťových od-
vetviach 

11.11.     

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=3900
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3900
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3895
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3895
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562 Návrh zákona o ener-
getike  

11.11.     

556 Návrh ústavného zá-
kona o rozpočtovej 
zodpovednosti 

8.11.     

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.     

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.    

455 Novela občianskeho 
súdneho poriadku 

17.8. 7.9. 19.10. 19.10. 4.11. 

478 Novela zákona o ochra-
ne hospodárskej súťaže 
a o organizácii minister-
stiev a ostatných 
ústredných orgánov 
štátnej správy SR 

19.8. 7.9. 19.10. 19.10. 4.11. 

468 Novela zákona o slo-
bodnom prístupe k in-
formáciám 

19.8. 7.9. 19.10. 19.10. 7.11. 



 

 

 

Strana 10 LEGAL UPDATE 11/2011 

 

475 Novela zákona o bez-
pečnosti a ochrane 
zdravia pri práci 

19.8. 13.9. 20.10. 20.10. vrátil 

 

 

 

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

ad/posledneSchvalene 

skontrolované do 30.11.2011 

 

Novela Občianskeho súdneho poriadku 

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

/zakon&MasterID=3785 

 

Cieľ prijatej právnej úpravy spočíva v posilnení ná-

strojov na zjednodušenie začatia konania, nástrojov 

na urýchlenie konania, ako aj nástrojov na zamedze-

nie obštrukcií účastníkov konania.  

 

Účelom zmien v úprave výkonu rozhodnutia vo ve-

ciach maloletých detí je odstrániť doterajšiu absenciu 

explicitnej právnej úpravy a reagovať na nedostatky, 

ktoré sa v tomto dôsledku vyskytujú v aplikačnej 

praxi, pričom prvoradým zámerom prijatej úpravy je 

ochrana záujmu dieťaťa. 

 

Medzi hlavné nástroje na urýchlenie konania patrí 

zakotvenie – určenie lehôt, v ktorých má súd vydať 

vybrané procesné rozhodnutia. 

 

 

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

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

/zakon&MasterID=3802 

 

Prijatá právna úprava upravuje zmeny v oblasti kon-

centrácií podnikateľov, kde sa kritériá určujúce, či 

koncentrácia podlieha kontrole úradu, spravujú no-

vým spôsobom. Výrazným spôsobom sa tak mení 

posudzovanie koncentrácií, kde podľa nového znenia 

musí obrat v Slovenskej republike dosiahnuť nado-

búdaná spoločnosť. Dochádza tak k eliminácii povin-

ného oznamovania prípadov, v ktorých spĺňala nado-

búdaná spoločnosť iba kritérium celosvetového obra-

tu, a teda nemala významnú účasť na hospodárskej 

súťaži na tuzemskom trhu.  

 

Zavádza sa nový, tzv. dvojfázový proces pre posu-

dzovanie koncentrácií. Konkrétne 25 pracovných dní 

pre bežné koncentrácie a 90 pracovných dní pre ob-

zvlášť náročne koncentrácie.  

 

Pri posudzovaní koncentrácií v zmysle platného zne-

nia sa doteraz aplikoval tzv. test dominancie. Tento 

sa nahrádza novým testom, ktorý aplikujú ostatné 

národné súťažné inštitúcie a tiež samotná Európska 

komisia. 

 

Zákonom sa vypúšťa povinnosť pre podnikateľa za-

platiť penále za oneskorené zaplatenie pokuty.  

 

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

skontrolované do 30.11.2011 

(autor: JPA) 

 

Koncentrácia Hewlett-Packard Company, 

USA a Autonomy Corporation Plc., Spoje-

né Kráľovstvo 

http://www.antimon.gov.sk/815/4490/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-hewlettpackard-

company-a.axd  

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR 

schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní ne-

priamej výlučnej kontroly podnikateľa Hewlett-

Packard Company, USA nad podnikom podnika-

teľa Autonomy Corporation Plc., Spojené Krá-

ľovstvo. 

 

 

Koncentrácia Robert Bosch GmbH, Spol-

ková republika Nemecko a YANG HON 

CO., LTD, Taiwan 

http://www.antimon.gov.sk/815/4502/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

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=3785
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3785
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3802
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3802
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/815/4490/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-hewlettpackard-company-a.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4490/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-hewlettpackard-company-a.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4490/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-hewlettpackard-company-a.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4490/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-hewlettpackard-company-a.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4502/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-robert-bosch-gmbh-spolkova.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4502/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-robert-bosch-gmbh-spolkova.axd
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koncentraciu-podnikatelov-robert-bosch-gmbh-

spolkova.axd  

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR 

schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní ne-

priamej výlučnej kontroly podnikateľa Robert 

Bosch GmbH, Spolková republika Nemecko nad 

podnikom podnikateľa YANG HON CO., LTD, 

Taiwan. 

 

 

Koncentrácia GDF Suez SA, Francúzsko a  

COMERON SPS, spol. s  r. o. , Bratislava, 

JML Partners, a. s. , Bratislava, a SKAL & 

CO, spol. s r. o., Skalica 

http://www.antimon.gov.sk/815/4503/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-gdf-suez-sa-a-comeron-

sps.axd 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR 

schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní ne-

priamej výlučnej kontroly podnikateľa GDF Suez 

SA, Francúzsko nad podnikom podnikateľov 

COMERON SPS, spol. s  r. o. , Bratislava, JML 

Partners, a. s. , Bratislava, a SKAL & CO, spol. s 

r. o., Skalica. 

 

 

Koncentrácia Archer Daniels Midland Ne-

derland B.V., Holandsko a Elstar Oils 

S.A.,Poľsko 

http://www.antimon.gov.sk/815/4505/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-archer-daniels-midland-

holandsko.axd 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR 

schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní vý-

lučnej kontroly podnikateľa Archer Daniels Mid-

land Nederland B.V., Holandsko nad podnikom 

podnikateľa Elstar Oils S.A., Poľsko 

 

 

Koncentrácia QUANMAX AG, Rakúsko, 

GROSSO HOLDING, GmbH, Rakúsko a S&T 

SYSTEM INTEGRATION  TECHNOLOGY 

DISTRIBUTION AG, Rakúsko 

http://www.antimon.gov.sk/815/4512/pmu-sr-

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

podnikatelov-quanmax-ag-rakusko-grosso-holding-

gmbh.axd 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR 

začal dňa 22.11.2011 správne konanie vo veci 

koncentrácie podnikateľov  QUANMAX AG, Ra-

kúsko, GROSSO HOLDING, GmbH, Rakúsko nad 

podnikateľom S&T SYSTEM INTEGRATION  

TECHNOLOGY DISTRIBUTION AG, Rakúsko 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 11. – 30.11.2011 

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 

2011, kterým se zřizuje Evropská agentu-

ra pro provozní řízení rozsáhlých infor-

mačních systémů v prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva   

http://eur-

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

011:286:0001:0017:CS:PDF 

Uveřejněno dne 1.11.2011 

 

Dne 1.11.2011 bylo v Úředním věstníku Evrop-

ské unie zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1077/2011 ze 

dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská 

agentura pro provozní řízení rozsáhlých infor-

mačních systémů v prostoru svobody, bezpeč-

nosti a práva. Nezbytnost zřízení Agentury coby 

právně, administrativně a finančně samostatný  

řídícího orgánu tkví v potřebě zajistit provozní 

řízení Schengenského informačního systému 

druhé generace SIS II, Vízového informačního 

systému (VIS), Eurodacu a některých aspektů 

komunikační infrastruktury po uplynutí pře-

chodného období a případně dalších rozsáhlých 

systémů informačních technologií v rámci pro-

storu svobody, bezpečnosti a práva. Toto naří-

zení vstoupilo v platnost dne 21.11.2011. 

 

 

ZPRÁVA KOMISE RADĚ o fungování pře-

chodných opatření týkajících se volného 

http://www.antimon.gov.sk/815/4503/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-gdf-suez-sa-a-comeron-sps.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4503/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-gdf-suez-sa-a-comeron-sps.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4503/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-gdf-suez-sa-a-comeron-sps.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4503/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-gdf-suez-sa-a-comeron-sps.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4505/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-archer-daniels-midland-holandsko.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4505/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-archer-daniels-midland-holandsko.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4505/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-archer-daniels-midland-holandsko.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4505/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-archer-daniels-midland-holandsko.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4512/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-quanmax-ag-rakusko-grosso-holding-gmbh.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4512/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-quanmax-ag-rakusko-grosso-holding-gmbh.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4512/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-quanmax-ag-rakusko-grosso-holding-gmbh.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4512/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-quanmax-ag-rakusko-grosso-holding-gmbh.axd
http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0017:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0017:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0017:CS:PDF
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pohybu pracovníků z Bulharska a Rumun-

ska {SEK(2011) 1343 v konečném znění} 

http://eur-

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

2011:0729:FIN:CS:PDF 

Uveřejněno dne 11.11.2011 

 

Dne 11.listopadu 2011 byla v Úředním věstníku 

Evropské unie zveřejněna ZPRÁVA KOMISE RA-

DĚ o fungování přechodných opatření týkajících 

se volného pohybu pracovníků z Bulharska a 

Rumunska, SEK(2011) 1343 v konečném znění. 

Zpráva se zabývá stavem otevřenosti pracov-

ních trhů členských států pro občany Bulharska 

a Rumunska, přičemž se zaměřila na analýzu 

několik aspektů, jako je rozsah mobility pracov-

níků Rumunska a Bulharska, jejich hlavní cha-

rakteristiku z pohledu věku, vzdělání, odboru a 

také dopadem otevřenosti pracovního trhu na 

hospodářství a trh práce.  Omezení volného po-

hybu bulharských a rumunských pracovníků by 

měla v zásadě přestat platit dne 31. prosince 

2011. Členské státy, které omezení stále uplat-

ňují, je mohou v případě vážného narušení trhu 

práce nebo nebezpečí takového narušení za-

chovat i po 31. prosinci 2011. 

 

 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLA-

MENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBO-

RU - Dvojí zdanění na jednotném trhu 

http://eur-

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

2011:0712:FIN:CS:PDF 

Uveřejněno dne 11.11.2011 

 

Dne 11.listopadu 2011 bylo v Úředním věstníku 

Evropské unie zveřejněno SDĚLENÍ KOMISE 

EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROP-

SKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝ-

BORU - Dvojí zdanění na jednotném trhu, 

KOM(2011) 712 v konečném znění. Komise ve 

svém sdělení konstatuje stale přetrvávající exis-

tence dvojího zdanění, které  vytváří v EU pře-

kážky pro přeshraniční usazování, činnost a in-

vestice, jež je nutno v zájmu podniků a občanů 

odstranit. Komise proto tímto sdělením nastiňu-

je pod bodem 5. a 6. jednotlivé kroky, které je 

nutno v souvislosti s odstraňováním dvojího 

zdanění aplikovat, jako je posílení stávajících 

legislativních nástrojů, rozšíření rozsahu a ob-

lasti působnosti úmluv o zamezení dvojího zda-

nění, zavedení opatření, která mají zajistit jed-

notnější výklad a uplatňování ustanovení úmluv 

o zamezení dvojího zdanění mezi členskými stá-

ty EU, usnadnění a zrychlení řešení sporů v 

rámci EU a další. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

zkontrolováno do 30.11.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

(autor: PMO) 

 

Oprava chyby v katastrálním operátu a 

změna zápisu vlastnického práva 

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

/0117_1As__11_20111114103814_prevedeno.pdf   

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 

117/2011 - 134, ze dne 2.11.2011 

 

Obec Mlečice se u Katastrálního úřadu pro Pl-

zeňský kraj, katastrálního pracoviště Rokycany 

domáhala opravy chyby v katastrálním operátu 

vzniknuvší zřejmým omylem při vedení a obno-

vě katastru, která se týkala pozemkových parcel 

vedených v bývalém pozemkovém katastru, je-

jichž části byly specifikovány na základě oddě-

lovacího geometrického plánu v roce 1960, vy-

koupeny Investorským úřadem Okresního ná-

rodního výboru Rokycany a následně dne 28. 7. 

1960 byla správa tohoto majetku tzv. adminis-

trativními dohodami převedena na Místní ná-

rodní výbor Mlečice, jehož je žalobkyně právní 

nástupkyní. Na uvedených pozemcích byla ná-

sledně vybudována základní škola, družina a 

sportoviště. 

 

V roce 2006 byla v katastrálním území Mlečice 

provedena obnova katastrálního operátu novým 

mapováním, načež byla dříve vykoupeným čás-

tem pozemkových parcel a stavebním parcelám 

později vzniklým přidělena nová parcelní čísla a 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0729:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0729:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0729:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0712:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0712:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0712: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


 

 

 

Strana 13 LEGAL UPDATE 11/2011 

 

vlastnické právo k těmto nemovitostem bylo 

zapsáno ve prospěch původních vlastníků, resp. 

jejich právních nástupců Uvedený postup kata-

strálního úřadu považovala obec Mlečice za 

vadný, neboť pozemky byly v roce 1960 prodá-

ny státu, který je později převedl žalobkyni.  
 

Podle § 5 odst. 7 katastrálního zákona se nesmí 

revize údajů katastru, oprava chyb v katastrál-

ním operátu nebo obnova katastrálního operátu 

jakkoliv dotknout právních vztahů evidovaných 

v katastru nemovitostí, pokud jejich změna není 

doložena listinou. Obec Mlečice proto požadova-

la, aby byla zapsána jako vlastník předmětných 

pozemkových a stavebních parcel. 

 

Katastrální úřad opravu chyby odmítl s pouka-

zem na to, že právo původních vlastníků a je-

jich právních nástupců je doloženo nepřetržitou 

řadou listin, zatímco obec Mlečice nikdy jako 

vlastník předmětných nemovitostí zapsána ne-

byla a nepředložila ani žádné listiny její vlast-

nické právo prokazující. Za takové listiny nebyly 

uznány administrativní dohody, nýbrž pouze 

kupní smlouvy, které byly údajně uzavřeny mezi 

vlastníky pozemků a Investorským úřadem 

Okresního národního výboru Rokycany. Tyto 

kupní smlouvy nebyly dohledány a katastrální 

úřad následně prohlásil, že se tím pádem ne-

jedná o chybu v zápisu a tudíž domnělá chyba 

nemůže být ani odstraněna. 

 

Věcí se nakonec v rámci kasační stížnosti zabý-

val Nejvyšší správní soud. Soud mimo jiné vy-

slovil, že katastrální úřady nejsou oprávněny 

rozhodovat o vlastnickém právu k evidované 

nemovitosti a též nemohou odstraňovat spory 

ohledně  vlastnického práva, a to ani v rámci 

řízení o opravě chyby v katastrálním operátu. 

V této věci soud odkázal na dřívější rozhodnutí 

ze dne 5. 6. 2008, č. j. 9 As 12/2008 – 182. 

 

Poukázal též na plenární nález Ústavního soudu 

9. 10. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 34/97, kdy Ústavní 

soud mimo jiné judikoval, že „[z]avedením no-

vých metod při vedení katastru nemovitostí 

(např. digitalizace souboru písemných informa-

cí) lze odhalit duplicity, příp. také triplicity v lis-

tinách svědčících o vlastnickém právu různých 

subjektů ke stejným částem zemského povrchu. 

Katastrální úřady jsou vedeny snahou odstraňo-

vat tyto nežádoucí jevy, nemají však dostatek 

právních prostředků k jejich řešení. Proto se 

mohou omezit na doporučení různým subjek-

tům, aby sporné vlastnictví řešily buď mi-

mosoudně (uznáním vlastnického práva) či ža-

lobou na určení vlastnictví.“  

 

Samotný institut opravy chyby v katastrálním 

operátu pak „slouží k uvedení údajů katastru do 

souladu s listinami založenými ve sbírce listin; 

není prostředkem k rozhodování o správnosti 

zápisu věcného práva k nemovitostem a opra-

vou chyb v katastrálním operátu se tak nemění 

právní vztahy k nemovitostem. (…) Rozhodová-

ním v řízení o opravě chyb v katastrálním ope-

rátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován 

jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. 

Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá 

hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky (…), 

a nezasahuje se jím do soukromoprávních vzta-

hů.“ (srov. usnesení zvláštního senátu zřízené-

ho podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodová-

ní některých kompetenčních sporů, ze dne 15. 

6. 2005, č. j. Konf 90/2004 - 12, č. 695/2005 

Sb. NSS). 

 

 

Ochrana před nezákonným zásahem podle 

§ 82 s. ř. s. 

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

/0002_2Aps_110_20111107110252_prevedeno.pdf 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 

Aps 2/2011 - 95, ze dne 3.11.2011 

 

Nejvyšší správní soud se v projednávané věci 

zabýval domnělým nezákonným zásahem fi-

nančního úřadu do práv žalobce. 

 

Soud v této souvislosti připomněl jeden ze 

svých starších judikátů (rozsudek ze dne 17. 3. 

2005, č. j. 2 Aps 1/2005 - 65, publikován pod č. 

603/2005 Sb. NSS), ve kterém vyložil podmín-

ky, za kterých lze uznat situaci za nezákonný 

zásah. V zákoně je problematika upravena v § 

82 s. ř. s. 
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Ochrana podle zmíněného ustanovení nastupuje 

v situaci, kdy jsou kumulativně splněny násle-

dující podmínky. 

 

Žalobce je přímo (1. podmínka) zkrácen na 

svých právech (2. podmínka) nezákonným (3. 

podmínka) zásahem, pokynem nebo donucením 

(„zásahem“ správního orgánu v širším smyslu) 

správního orgánu, které nejsou rozhodnutím (4. 

podmínka), a byl zaměřen přímo proti němu 

nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo 

zasaženo (5. podmínka), přičemž „zásah“ v šir-

ším smyslu nebo jeho důsledky musí trvat nebo 

musí hrozit opakování „zásahu“ (6. podmínka). 

Není-li, byť jen jediná z uvedených podmínek, 

splněna, nelze ochranu podle § 82 a násl. s. ř. 

s. poskytnout. 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 30.11.2011, Databáze NS na 

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

sf/WebSpreadSearch 

(autor: PMO) 

 

Specifikace předmětu v převodní smlou-

vě, určitost právního úkonu – exkurs do 
rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu 

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

a_prevedena2.nsf/WebSearch/02F199ED71260769

C125794A0038D8CB?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 

204/2011, ze dne 10.11.2011 

 

V předmětné věci byla odvolatelem (žalovaným ve 

sporu u prvostupňového soudu) tvrzena neplatnost 

dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví, je-

jímž předmětem bylo zrušení a vypořádání podílové-

ho spoluvlastnictví účastníků k bytové jednotce. Do-

hoda byla sjednána za úplatu, přičemž na jejím zá-

kladě byl podán návrh na vklad do katastru nemovi-

tostí. Návrh byl zamítnut, neboť v dohodě došlo 

k chybné specifikaci nemovitosti. Žalobkyně vyzývala 

žalovaného k uzavření nové dohody, která by již byla 

perfektní (vkladuschopná). Snaha žalobkyně však 

byla marná, neboť žalovaný stále navyšoval své po-

žadavky na úplatu za uzavření nové dohody.  

 

Žalobkyně se rozhodla řešit problém soudní cestou a 

tímto způsobem požadovala, aby byl žalovaný povi-

nen uzavřít s ní novou dohodu, která by vycházela 

z původního znění, byla by však způsobilá stát se zá-

kladem pro úspěšný návrh na vklad do katastru ne-

movitostí. Soud prvního stupně její žalobu zamítl, 

s odvoláním však uspěla. Věc nakonec dospěla až 

k Nejvyššímu soudu, který se v souladu s dovoláním 

žalovaného soustředil na jím tvrzenou neplatnost do-

hody, kterou žalovaný dovozoval z neurčitosti jejího 

předmětu. Soud v souvislosti s případem zrekapitulo-

val významná rozhodnutí, která se problematiky tý-

kají. 

 

Soud jednak připomněl poměr speciálního právního 

předpisu (katastrální zákon) k obecnému (občanský 

zákoník). Katastrální zákon určuje další podmínky 

obsahové kvality právních úkonů (avšak výhradně) z 

pohledu katastru nemovitostí. Předmětný právní 

úkon (zde smlouva o převodu nemovitostí) však musí 

být interpretován ve smyslu § 35 odst. 2 obč. zák. - 

právní úkony vyjádřené slovy musí být vykládány 

nejen podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména 

podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato 

vůle v rozporu s jazykovým projevem. Jde-li o právní 

úkon s obligatorní písemnou formou, musí být urči-

tost projevu vůle dána obsahem listiny, na níž je ten-

to projev vůle zaznamenán. Nestačí, že účastníkům 

právního vztahu je jasné, co je předmětem smlouvy, 

není-li to seznatelné z jejího textu (viz rozsudek Nej-

vyššího soudu ze dne 31. července 1996, sp. zn. 3 

Cdon 227/96, publikovaný v časopise Soudní rozhle-

dy č. 6/1997, str. 145). 

 

Nejvyšší soud připomněl nález Ústavního soudu ze 

dne 21. září 1998, sp. zn. IV. ÚS 298/98, ve kterém 

soud judikoval následující. Formulace ustanovení § 5 

odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1995 Sb.  (o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem) 

umožňuje aby na listině obsahující právní úkon sa-

motných účastníků byly eventuálně údaje potřebné 

pro realizaci rozhodnutí o povolení vkladu práva do 

katastru nemovitostí doplněny.  

 

Soud dále vyjádřil nesouhlas s právním názorem, 

podle kterého za situace, kdy v kupní smlouvě nejsou 

označeny nemovitosti v souladu s ustanovením § 5 

odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., je smlouva neurčitá 

(zde odkazuje též na nález Ústavního soudu ze dne 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
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12. června 2002, sp. zn. I. ÚS 321/2000). Uvedený 

právní názor Ústavního soudu považuje Nejvyšší 

soud za klíčový ,neboť byl obsažen v jeho vykonatel-

ném rozhodnutí, které je ve smyslu čl. 89 odst. 2 

Ústavy České republiky závazné pro všechny orgány 

při posuzování platnosti právních úkonů, na jejichž 

základě má dojít (je účastníky zamýšleno dosažení) 

příslušného zápisu věcného práva do katastru nemo-

vitostí. 

 

Sumarizaci interpretace právních úkonů provedl 

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. listopadu 

2009, sp. zn. IV. ÚS 128/06. Podle něj vznik závaz-

kových vztahů musí vycházet především z respektu a 

ochrany autonomie vůle smluvních subjektů; výklad 

jednotlivých smluvních ujednání musí být soudem 

proveden nanejvýš citlivě a obezřetně, aby byla v co 

nejširší možné míře ctěna autonomní vůle smluvních 

subjektů, na níž je třeba klást důraz. Podstatou tako-

vého postupu je pak především zajištění důvěry a 

legitimního očekávání potencionálně dotčených sub-

jektů; výsledek by měl být slučitelný s obecnou před-

stavou spravedlnosti. 

 

Podle Nejvyššího soudu (viz rozsudek ze dne 21. čer-

vence 2005, sp. zn. 29 Odo 318/2003je nutno rozli-

šovat náležitosti určení nemovitosti při zápisu práva 

do katastru nemovitostí a v převodní smlouvě. Za-

tímco návrh musí být v souladu s formálními poža-

davky zákona o č. 265/1992 Sb. a zákona č. 

344/1992 Sb., (konkrétně s § 5 odst. 1 písm. c)), 

v případě převodní smlouvy musí být předmět vyme-

zen s dostatečnou určitostí, aby nevznikly žádné po-

chybnosti, co je předmětem převodu, zejména pak 

aby došlo k odlišení předmětu smlouvy od jiných ob-

dobných předmětů (nemovitostí).  

 

Nejvyšší soud též vyslovil (rozsudek ze dne 27. listo-

padu 2007, sp. zn. 21 Cdo 1332/2006), že „pro závěr 

o určitosti popisu nemovitostí ve věcné smlouvě není 

významné, že tyto nemovitosti nejsou popsány zcela 

v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a c) 

katastrálního zákona, pokud jejich popis je umožňuje 

nezaměnitelně individualizovat.“ 

 

V souladu s rozsudkem ze dne 21. dubna 2010, sp. 

zn. 30 Cdo 2591/2008 je pak Nejvyšší soud toho ná-

zoru, že „pokud převáděná nemovitost není ve 

smlouvě označena v souladu s požadavky podle ka-

tastrálního zákona, nemusí tato okolnost vždy před-

stavovat vadu v identifikaci předmětu právního úko-

nu, jež by (bez dalšího) způsobovala jeho neplatnost. 

U nedostatků v označení předmětu právního úkonu 

je totiž nutno pečlivě rozlišovat, zda takové nedo-

statky zakládají vadu směřující k neurčitosti nebo ne-

srozumitelnosti právního úkonu či nikoliv; o tzv. pod-

statnou vadu jdoucí na vrub platnosti právního úkonu 

by se nemělo jednat v těch skutkových okolnostech, 

jestliže by správné označení předmětu učiněného 

právního úkonu bylo seznatelné podle dalších identi-

fikačních znaků nebo i z celého obsahu právního 

úkonu jeho výkladem (§ 35 odst. 2 obč. zák.), popř. 

objasněním skutkových okolností, za nichž byl právní 

úkon učiněn, aniž by tím došlo k odklonu od toho, co 

bylo vyjádřeno navenek v písemné formě.“ 

 

Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud rozhodl o 

platnosti výše uvedené dohody a dovolání žalované-

ho zamítl. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.11.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: PMO)  

 

Stanovisko pléna Ústavního soudu k otáz-

ce zahájení daňové kontroly bez konkrét-

ními skutečnostmi podloženého podezření 

http://www.concourt.cz/soubor/5904 

Stanovisko Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 33/11, ze dne 

8. listopadu 2011 

 

Plénum Ústavního soudu přijalo na návrh II. senátu 

dne 8. listopadu 2011 k otázce zahájení daňové kont-

roly bez konkrétními skutečnostmi podloženého po-

dezření následující stanovisko: 

 

Daňové řízení a jednotlivá dílčí oprávnění svěřená 

správci daně v průběhu daňového řízení se ocitají 

mezi veřejným zájmem na stanovení a výběru daní 

na straně jedné a ochranou autonomní sféry jednot-

livce na straně druhé. Je povinností správce daně při 

uplatňování jednotlivých procesních institutů, tedy i 

při provádění daňové kontroly, postupovat v souladu 

s principem proporcionality a minimalizovat zásahy 

http://www.concourt.cz/
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tak, aby se konkrétní procesní postup nestal vůči 

jednotlivci nepřiměřeným a v důsledku porušujícím 

právo na informační autonomii jednotlivce. Za poru-

šení těchto principů a realizaci pravomoci v rozporu s 

čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod nelze 

považovat bez dalšího postup správce daně, který 

zahájí daňovou kontrolu ve smyslu § 16 zákona č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů, bez konkrétními skutečnostmi 

podloženého podezření, že daňový subjekt nesplnil 

řádně daňovou povinnost. 

 

V odůvodnění soud mimo jiné označil za  legitimní cíl 

daňové kontroly podle § 16 zákona o správě daní a 

poplatků veřejný zájem státu na řádném stanovení a 

výběru daní , který je zakotven v § 2 odst. 2 zákona 

o správě daní a poplatků.  

 

Pokud dojde k omezení osobní sféry jednotlivce 

v rámci daňové kontroly správcem daně je nutno tu-

to skutečnost posuzovat z hlediska principu přiměře-

nosti v každém konkrétním případě tím způsobem, 

aby nemohlo dojít ke svévolnému postupu správce 

daně (např. šikanózní postup, který byl řešen 

v nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1835/07). Za 

takovýto postup ovšem není možné bez dalšího po-

važovat, s ohledem na účel daňové kontroly, takový 

postup, při němž při zahájení či průběhu daňové kon-

troly není dáno důvodné podezření řádného neplnění 

povinností daňového subjektu. 

 

 

Rozhodčí doložky ve prospěch tzv. arbit-

rážních center ve spotřebitelských smlou-

vách prohlásil Ústavní soud za neplatné 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5871 

Nález Ústavního soudu II. ÚS 2164/10  ze dne 8. lis-

topadu 2011 

 

Dne 1.11.2011 vydal Ústavní soud nález sp. zn. II. 

ÚS 2164/10, ve kterém se vyjádřil k sjednání rozhod-

čí doložky ve spotřebitelské smlouvě ve prospěch tzv. 

arbitrážního centra tak, že tato doložka ve spotřebi-

telských smlouvách je neplatná. V projednávaném 

případě se jednalo o rozhodčí doložky sjednané ve 

smlouvě o půjčce a zajišťovacím převodu práva. 

Všechny spory z této spotřebitelské smlouvy vzniklé 

mezi spotřebitelem, kterým byl stěžovatel a společ-

ností FFS Czech, s. r. o., měl  rozhodovat rozhodce 

“(…) určený stranou žalující ze seznamu členů sdru-

žení Asociace arbitrů“, případně určený předsedou 

této asociace, „a to v rozhodčím řízení vedeném 

podle Pravidel rozhodčího řízení Asociace arbitrů“. 

Dotyčné rozhodčí řízení se mělo konat jednak bez 

ústního jednání, jen na základě písemných podkladů 

a ale podle tzv. obecných zásad spravedlnosti (ekvi-

ty), čím bylo vyloučeno užití Českého právního řádu. 

Ve svém nálezu Ústavní soud mimo jiné konstatoval, 

že je potřebné “(…) na problematiku rozhodčích do-

ložek nahlížet primárně z pohledu práva na ochranu 

spotřebitele. (…). Cílem uvedené úpravy je přede-

vším ochrana slabší smluvní strany (spotřebitele), 

která je výrazným trendem moderního soukromého 

práva.” Z tohoto pohledu je dle názoru Ústavního 

soudu sjednaná rozhodčí doložka neplatná a to pro-

to, že “(…) naplňují znaky nepřiměřených podmínek, 

neboť vyvolávají nerovnováhu mezi účastníky řízení a 

tato nerovnováha dosahuje zvýšené disproporční in-

tenzity (co do práv a povinností) a ve svém důsledku 

je způsobilá vést ke značné procesní nevýhodě jed-

noho z účastníků řízení. Tato procesní nerovnováha 

může spočívat i ve zbavení spotřebitele ochranných 

ustanovení právního řádu o ochraně spotřebitele na-

příklad formou rozhodování na základě zásad spra-

vedlnosti.”. Ústavní soud ještě na margo platné roz-

hodčí doložky doplnil, že”k  tomu, aby mohla být 

rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách plat-

ně dojednána, to v prvé řadě předpokládá transpa-

rentní a jednoznačná pravidla pro určení osoby roz-

hodce. Tato podmínka splněna není za situace, kdy, 

jako v tomto konkrétním případě, je v rozhodčí do-

ložce stanoveno, že všechny spory budou s konečnou 

platností rozhodovány jedním rozhodcem určeným 

stranou žalující ze seznamu členů sdružení Asociace 

arbitrů nebo určeným předsedou Asociace arbitrů, 

pokud strana žalující svého práva nevyužije, a to v 

rozhodčím řízení vedeném podle pravidel rozhodčího 

řízení Asociace arbitrů, přičemž strany souhlasí s tím, 

že se rozhodčí řízení bude konat jen na základě pí-

semných podkladů, bez konání ústního jednání a 

spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti (equ-

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5871
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ity).”  Dalším významným bodem nálezu, již však nad 

rámec výše uvedeného je pozastavení Ústavního 

soudu nad možností Asociace arbitrů být určen jako 

rozhodčí soud. Asociace arbitrů totiž není stálým roz-

hodčím soudem zřízeným zákonem a jako taková 

nemá oprávnění rozhodovat platně spory. Ústavní 

soud v této věci odkázal na usnesení velkého senátu 

Nejvyššího soudu z 11. května 2011 sp. zn. 31 Cdo 

1945/2010. 

 

 

Členství soudců v bývalé KSČ je veřejná 

informace  

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5945 

Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1642/11 ze dne 8. lis-

topadu 2011 

 

Dne 22.11.2011 vydal Ústavní soud nález sp.zn. IV. 

ÚS 1642/11, ve kterém se vyjádřil k právu na svo-

bodný přístup k informacím v souvislosti 

s poskytováním informací o členství soudců v bývalé 

KSČ. Ve svém nálezu Ústavní soud se mimo jiné 

opřel o již vydaný nález Ústavního soudu ze dne 15. 

11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10, ve kterém dospěl 

Ústavní soud k závěru, že údaj o členství soudců v 

KSČ ke dni 17. 11. 1989 není údajem o politických 

postojích subjektů údajů dle § 4 písm. b) zákona o 

ochraně osobních údajů, a tudíž není „citlivým úda-

jem“ dle tohoto ustanovení, který nelze bez souhlasu 

subjektů údajů zpracovávat ani poskytnout. “Ústavní 

soud naopak vyjádřil právní názor, podle něhož tako-

vá informace v důsledku ustanovení čl. 17 odst. 5 

Listiny základních práv a svobod musí být žadateli 

poskytnuta.” Mimo výše uvedené ÚS vehementně 

protestoval a počastoval kritikou Nejvyšší správní 

soud za jeho postoje a postupy v projednávané věci, 

přičemž dle názoru ÚS porušil NS „svou povinnost 

respektovat právní názor obsažený v kasačním nále-

zu Ústavního soudu a tento postup v ústavní rovině 

představuje porušení ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústa-

vy, jakož i opětovné porušení ustanovení čl. 17 odst. 

5 Listiny základních práv a svobod.“  

 

Judikatúra SR:  

skontrolované do 30.11.2011 

(autor: JPA) 

 

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

 

Ústavný súd SR rozhodol o súlade tzv. zá-

sady trikrát a dosť s Ústavou SR 

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/

TS_20111102_4.pdf 

 

Z hľadiska prísnosti trestu, teda primeranosti (v už-

šom zmysle) zvolených právnych prostriedkov, najmä 

v niektorých, i keď vychádzajúc z doterajšej súdnej 

praxe skôr ojedinelých prípadoch, sa posudzovaná 

zákonná úprava môže javiť na hrane ústavnosti. 

Ústavný súd po zvážení všetkých ústavnoprávnych 

aspektov s prihliadnutím na zvrchovanú právomoc 

zákonodarcu určovať limity trestnej politiky a súčas-

ne riadiac sa zásadou zdržanlivosti však dospel k zá-

veru, že obsah § 47 ods. 2 Trestného zákona neza-

sahuje do uznávaných a v danom prípade relevant-

ných ústavných princípov vyplývajúcich najmä z čl. 1 

ods. 1 a ďalších súvisiacich článkov ústavy do takej 

miery, aby bolo možné z toho vyvodiť, že tresty z 

neho vyplývajúce sú trestami krutými a neľudskými, 

a teda, že napadnuté ustanovenie nie je v súlade s čl 

16 ods. 2 ústavy a s čl. 3 Dohovoru. 

 

 

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slo-

venskej republiky o porušení základného 

práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 

ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva 

na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá-

kladných slobôd a podľa čl. 36 Listiny zá-

kladných práv a slobôd – október 2011 

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/

TS_20111109_92.pdf 

 

Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci október 

2011 rozhodol nálezom o zrušení 6 rozhodnutí vše-

obecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie a v 

dvoch rozhodnutiach priznal primerané finančné za-

dosťučinenie vo výške 29 000 €. 

 

 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5945
http://www.concourt.sk/
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/TS_20111102_4.pdf
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/TS_20111102_4.pdf
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/TS_20111109_92.pdf
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/TS_20111109_92.pdf
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Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slo-

venskej republiky o porušení základného 

práva na prerokovanie veci bez zbytoč-

ných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy 

Slovenskej republiky a práva na preroko-

vanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 

ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd - október 2011. 

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/

TS_20111109_91.pdf  

 

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal v mesiaci 

október 2011 sťažovateľom primerané finančné za-

dosťučinenie v celkovej výške 165 800 €. 

 

Najvyšší súd SR 
http://www.supcourt.gov.sk/ 

 

V sledovanom období tohto vydania Legal Update 

nedošlo k žiadnemu významnému rozsudku zo strany 

Najvyššieho súdu SR. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.11.2011 do 30.11.2011 

http://eur-

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

(autor: MFO) 

 

Rozsudek Soudního dvora EU ve spoje-

ných věcech C-468/10 a C-469/10, o žá-

dosti o rozhodnutí o předběžné otázce na 

základě článku 267 SFEU, týkají výkladu 

čl. 7 písm. f) směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 

1995 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

http://eur-

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

:62010CJ0468:CS:HTML 

 

Článek 10 odst. 1 španělského královského nařízení 

č. 1720/2007 (dále jen “nařízení”) povoluje zpraco-

vání a sdělování osobních údajů, jestliže k tomu udělí 

subjekt údajů předem souhlas. Nařízení ale ve svém 

ustanovení čl. 10 odst. 2 dále stanovuje, že: “(…) 

osobní údaje lze zpracovávat nebo předávat bez 

souhlasu subjektu údajů, když:  

a) to povoluje předpis, který má sílu zákona, nebo 

předpis práva Společenství, a zvláště v některém 

z následujících případů:  

 

– účelem zpracování nebo předání údajů je uskuteč-

nění oprávněného zájmu správce nebo toho, komu 

byly údaje předány, jehož se týkají tyto předpisy, za 

podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva 

a svobody subjektů údajů zakotvené v článku 1 

ústavního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince; (…) 

b) údaje, které jsou předmětem zpracování nebo 

předání, jsou uvedeny ve veřejně přístupných zdro-

jích a správce databáze nebo třetí osoba, které jsou 

údaje sdělovány, mají oprávněný zájem na jejich 

zpracování nebo sdělení za podmínky, že nejsou po-

rušena základní práva a svobody subjektu údajů.“ 

 

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 

de Crédito (ASNEF) a Federación de Comercio 

Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) podaly k 

Tribunal Supremo správní žalobu proti několika člán-

kům tohoto nařízení. Mezi napadenými ustanoveními 

se nacházelo také ustanovení čl. 10 odst. 2 písm. a) 

první odrážka a písm. b) první pododstavec, vše výše 

uvedené. ASNEF a FECEMD se domnívaly, že tyto 

ustanovení jsou v rozporu se zněním čl. 7 písm. f) 

směrnice 95/46. Tento rozpor ASNEF a FECEMD 

spatřovali v tom, že nařízení doplňuje k podmínce 

oprávněného zájmu ke zpracování údajů bez souhla-

su subjektu údajů další podmínku, a to, aby byly 

údaje uvedeny ve veřejně přístupných zdrojích. Tato 

druhá podmínka však není zakotvena ve směrnici 

95/46. Tribunal Supremo se z důvodu složitosti vý-

kladu a zjištění vůle unijního zákonodárce obrátil na 

ESD s předběžnou otázkou výkladu výše uvedeného 

ustanovení čl. 7 písm. F) směrnice č. 95/46.  

 

Po poměrně rozsáhlém odůvodnění ESD došel k ná-

zoru, že:” Článek 7 písm. f) směrnice Evropské-

ho parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 

října 1995 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů musí být vyklá-

dán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní 

úpravě, která v případě, že není dán souhlas 

subjektu údajů, vyžaduje k umožnění zpraco-

vání jeho osobních údajů, které je nezbytné 

pro uskutečnění oprávněného zájmu správce 

tohoto zpracování nebo třetí osoby či třetích 

http://www.supcourt.gov.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:62010CJ0468:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0468:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0468:CS:HTML
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osob, jimž jsou tyto údaje sdělovány, aby 

kromě dodržení základních práv a svobod sub-

jektu údajů byly tyto údaje uvedeny ve veřej-

ně přístupných zdrojích, a tím tedy kategoric-

ky a obecným způsobem vylučuje jakékoli 

zpracování údajů, které nejsou v takových 

zdrojích uvedeny. ¨ 

 

Článek 7 písm. f) směrnice 95/46 má přímý 

účinek.” 

 

Právní časopisy 
(autor: DPL)  

 

Právní rádce 
11/2011 

Zohledněna vydání do 30.11.2011 

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob a jeho vliv na prevenci podvodů 

Vydání: 11/2011, str. 15-17  

Autor: Ján Lalka 

 

Zákon, který by měl začít platit začátkem nového 

roku, pokud ho podepíše prezident, je vnímám jako 

další důležitá součást boje proti korupci a podvodům, 

otázkou je, zda bude v tomto ohledu účinný.  

 

Firma bude potrestána i v případě, že trestný čin byl 

spáchán neznámým pachatelem. Pokud se tedy pro-

káže, že byl čin spáchán v zájmu nebo v rámci čin-

nosti té firmy. Firmy budou muset dávat více pozor 

na to, koho jmenují do svých orgánů. 

 

Dalším aspektem, který s sebou nový zákon přináší, 

je tlak na prevenci podvodů. Ať už to bude přístup 

vedení, analýza rizik, či vzdělávání zaměstnanců, 

možné přísné postihy budou pro firmy velkou moti-

vací vyhnout se výskytu podvodů.  

 

Autor uvádí i některé nejasné aspekty zákona, napří-

klad problematiku oznamování nekalého jednání ne-

bo chybějící popis toho, jak by měla ve firmě ideálně 

prevence proti nekalému jednání vypadat. I přes tyto 

nedořešené otázky, věří autor, že zákon může vést 

k vytváření preventivních systémů proti nekalému 

jednání. 

 

 

Právní rozhledy 
21,22/2011 

Zohledněna vydání do 30.11.2011 

(autor: DPL, PMO) 

 

Odstraňovací nárok ve věcech nekalé sou-

těže – jak teoreticky správně a přitom 

prakticky účelně formulovat žalobní petit 

Vydání: 21/2011, str. 757 

Autor: Mgr. Ondřej Hruda 

 

Odstraňovací nárok může být v nekalosoutěžních 

sporech velmi praktickým nástrojem. Aby ovšem 

mohl přinést skutečně tak příznivý účinek, jaký byl 

očekáván, je třeba velmi pečlivě formulovat žalobní 

petit. 

 

Autor nejdříve uvádí rozdíl mezi odstraňovacím náro-

kem (jehož účelem je odstranění závadného stavu, 

který již existuje) a nárokem zdržovacím (ten je pre-

ventivním nástrojem, kterým se subjekt brání proti 

pokračujícímu nekalosoutěžnímu jednání nebo proti 

jednání, kterému sice ještě nedošlo, ale které hrozí, 

že nastane). 

 

Následně je rozebrána formulace žalobního petitu 

s tím, zda je lepší formulovat jej spíše abstraktně či 

určitě. Řešena je i zásada přiměřenosti a následně 

jsou analyzovány jednotlivé nekalosoutěžní závadné 

stavy (závadný stav spočívající v určité věci, v urči-

tém jednání a v zápisu do rejstříku). 

 

 

K některým otázkám realizace staveb na 

pozemcích  původně určených k plnění 

funkcí lesa 

Vydání: 21/2011, str. 766 

Autor: JUDr. Tomáš Rada 

 

V úvodu článku je konstatována problematičnost in-

terpretace některých pravidel v souvislosti s realizací 

staveb na pozemcích, které byly původně určeny  

plnění funkcí lesa. Záměrem autora je nastínit výklad 

některých ustanovení lesního zákona, která jsou pro 

problematiku důležitá. 
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Po úvodu do věci se autor zabývá základními zása-

dami uplatňovanými před a při realizaci stavebních 

činností a jejich projevy, závaznými stanovisky a od-

nímáním a omezováním pozemků k plnění funkcí le-

sa. Před samotným závěrem článku jsou řešeny i 

další požadavky na stavební činnosti v režimu zákona 

o lesích. 

 

 

Jak dosáhnout smluvní limitace náhrady 

škody u obchodních smluv a v obchodních 

společnostech 

Vydání: 21/2011, str. 779 

Autoři: Kaj Ständer, Tomáš Hülle 

 

V souvislosti s problematikou smluvní limitace náhra-

dy škody existuje více různých názorů na její umož-

nění. Určitým problémem je skutečnost, že hranice 

kogentních ustanovení českého právního řádu nejsou 

zcela jasné, neboť nebyly s úplnou určitostí defino-

vány ani judikaturou. 

 

Autoři se v úvodu článku zabývají aktuálně platnou 

úpravou a současnou praxí, načež nastiňují úpravu 

obsaženou v návrhu nového občanského zákoníku, 

přičemž se dotknou i nového zákona o obchodních 

korporacích. Těžiště článku pak spočívá v možnosti 

volby práva v souladu s nařízením Řím I za účelem 

zvolení některého ze zahraničních právních řádů pro 

otázku limitaci náhrady škody; autoři nejdříve popi-

sují přípustnost volby práva a následně zabývají 

úpravou této problematiky podle německého práva a 

podle práva Spojeného království.  

 

V závěru článku je pak možnost volby práva ohledně 

limitace náhrady škody doporučena především z dů-

vodu vysoké míry právní nejistoty u této otázky 

v podmínkách současného českého právního řádu. 

 

 

Mediace – možná cesta z labyrintu soud-

ního řízení? 

Vydání: 22/2011, str. 803 

Autor: Mgr. Jan Štandera 

 

Článek reaguje na fakt, že poslanecká sněmovna 

v prvním čtení projednala návrh zákona o mediaci 

v netrestních věcech. V souvislosti s touto problema-

tikou byla přijata směrnice EU, která vymezuje člen-

ským státům minimální rámec toho, co by finální vni-

trostátní úprava mediace měla obsahovat.  

 

 Ještě než se pustí autor k přiblížení samotného ná-

vrhu, uvede stručný přehled všech alternativních ře-

šení sporů, s tím, že se detailně věnuje právě media-

ci. Jaké jsou cíle mediace, jakou roli hraje ve sporu 

mediátor, jaké jsou její výhody a nevýhody ve srov-

nání s běžným soudním procesem.  

 

Mediace, se svými neoddiskutovatelnými výhodami: 

rychlost, menší náklady, relativní úspěšnost (cca. 

75%), spolupráce sporných stran atd. by mohla po-

máhat i soudnímu systému, tím že by odlehčila již 

tak přetíženým soudům. Zároveň ale autor zůstává 

skeptický nad tím, že by došlo k mohutnému rozšíře-

ní používání mediace k řešení sporů. Ostatně jde o 

(nejen v našich podmínkách) novinku, které musíme 

nechat čas, než se zařadí do české právní praxe. 

 

 

Nejvyšší soud České republiky: Zástavní 

právo a ručení v konkursu 

Vydání: 21/2011, str. 824 

Nejvyšší soud ČR  

 

V rubrice Judikatura je uveřejněn rozsudek Nejvyšší-

ho soudu České republiky ze dne 17.8.2011, sp. zn. 

31 Cdo 2036/2009, ve kterém soud judikoval: „Zá-

stavní dlužník zajišťující svým majetkem pohledávku 

zajištěného (zástavního) věřitele vůči úpadci (osob-

nímu dlužníku) se zprostí za trvání konkursu vedené-

ho na majetek osobního dlužníka své povinnosti ze 

zástavního práva již tím, že do konkursní podstaty (a 

nikoli do rukou zajištěného věřitele) uhradí zajištěnou 

pohledávku nebo složí cenu zástavy, a to bez zřetele 

k tomu, že s takto poskytnutou částkou je dále 

v konkursu naloženo způsobem, který vede k tomu, 

že zajištěnému věřiteli se nedostane ani plné úhrady 

zajištěné pohledávky, ani plné úhrady ceny zástavy. 

Avšak tam, kde určitá osoba zajišťuje pohledávku 

vůči úpadci svým majetkem několika různými způso-

by a nikoli jen omezeně (zástavou), nýbrž celým 

svým majetkem (ručením), není plnění poskytnutým 

do konkursu z titulu zástavního práva (v případě, že 

šlo o plnění poskytnuté ve výši zástavou zajištěné 

pohledávky) zbavena povinnosti doplatit na úhradu 
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zajištěné pohledávky zajištěnému věřiteli ze složené 

částky.  

 

Zástavní dlužník, který je i ručitelem, může přivodit 

zánik zajištěné pohledávky za trvání konkursu tím, že 

uhradí zajištěnou pohledávku přímo k rukám zajiště-

ného věřitele z titulu ručení; vyloučení zástavy z kon-

kursní podstaty si následně může vynutit vylučovací 

žalobou.“ 

 

Bulletin advokacie 
11/2011 

Zohledněna vydání do 30.11.2011 

 

Co nového přinese novela zákona o zápi-

sech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem 

Vydání: 11/2011, str. 40-41 

Autor: JUDr. Daniela Šustrová 

 

V souvislosti se schválením novely zákona č. 

265/1992 Sb. O zápisech vlastnických práv 

k nemovitostem poslaneckou sněmovnou, čekají 

vkladové řízení změny. Jednou z dvou velkých změn 

je zvýšení správního poplatku na 1000 Kč, což je 

dvojnásobek. Dále budou povinné vkladové formulá-

ře k dispozici v elektronické i písemné podobě. Návrh 

ke vkladu bude muset nově být podáván na stanove-

ném formuláři, vyloučena je možnost napsat si návrh 

vlastnoručně, tak jak to bylo v dosavadní praxi běž-

né. 

 

Autorka, která je vedoucí Kanceláře úřadu Katastrál-

ního úřadu pro hlavní město Prahu uvádí i další změ-

ny. Žaloba proti zamítavému rozhodnutí má nově 

zkrácenou lhůtu podání a to na 30 dní. Budeme se 

setkávat i s novým institutem poznámky spornosti, ta 

se zapíše v případě, že je podána žaloba o určení, 

zda vlastníkem evidované nemovitosti je někdo jiný, 

než ten kdo má být zapsán. 

 

 

Několik poznámek ke změně v subjektech 

smlouvy o smlouvě budoucí 

Vydání: 11/2011, str. 42-43 

Autor: Mgr. Miroslav Dubran 

 

Autor se ve svém článku snaží posoudit, zda je změ-

na v subjektech smlouvy o smlouvě budoucí možná, 

a pokud ano, tak jakým způsobem a s jakými dů-

sledky. K této otázce se několikrát vyjadřoval Nejvyš-

ší soud ČR, který svou přísnou judikaturou ve spojení 

s neexistencí postoupení smlouvy jako institutu dává 

tušit, že situace je komplikovaná. Přesto se autor 

domnívá, že převod a přechod práv a povinností ze 

smlouvy o smlouvě budoucí je možný. Musí být pro-

veden na základě dohody, jejímž předmětem je po-

stoupení všech pohledávek a převzetí všech dluhů ze 

smlouvy. 

 

Článek pojednává i o možnosti, kdy k přechodu práv 

a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí, má dojít 

při úmrtí čí zániku strany. V tom případě se tyto prá-

va a povinnosti stávají předmětem dědictví, pokud 

tedy není plnění vázáno na osobu některé smluvní 

strany nebo to neplyne z povahy budoucího plnění. 

 

Bulletin slovenskej advo-
kácie 
11/2011 

zohľadnené vydania do 30.11.2011 

(autor: JPA) 

 

Mlčanlivosť advokáta 

Vydanie: 11/2011 

Autor: JUDr. Milan Hodás 

 

V článku sa autor pokúša priblížiť historický kontext 

inštitútu mlčanlivosti, jeho legitimitu, a niektoré 

ústavno-právne konotácie. Na základe ústavno-

právnej komparácie upozorňuje na možné porušenie 

práva na obhajobu práva na ochranu súkromia, či 

práva na slobodný výkon povolania. 

 

V neposlednom rade je pozornosť venovaná právnej 

úprave Európskej únie ako aj judikatúre Európskeho 

súdu pre ľudské práva.  

 

Záver článku je ladený v právno-filozofickom duchu – 

analýze vzťahu slobody a bezpečnosti a dopadu toh-

to vzťahu na inštitút profesijného tajomstva advoká-

tov.  

 

Autoři: DPL, JPA, JTA, MFO, PMO 


