
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

(autor: JTA) 
 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.12.2011 ke dni 31.12.2011. 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. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

 

V rámci programového prohlášení vlády a modernizaci 

justice byl předložen návrh novely občanského soudní-

ho řádu. 

 

Hlavními cíly novely jsou pokračování v elektronizaci 

justice, snížení administrativní zátěže soudů, celkové 

zefektivnění justice a zamezení průtahů v soudním ří-

zení. 

 

Předkládaná novela v rámci posílení elektronizace jus-

tice posiluje odpovědnost adresáta za přebírání zásilek 

v případech, kdy je doručováno prostřednictvím veřej-

né datové sítě do datové schránky tak, že zavádí ná-

hradní doručení v případech doručování platebního 

rozkazu, elektronického platebního rozkazu, usnesení 

podle § 114b a předvolání k přípravnému jednání 

podle § 114c. Podání soudu bude možné na datovém 

nosiči. 

 

Současná právní úprava dokazování v občanském 

soudním řádu výslovně neupravuje možnost užití tech-

nických prvků umožňujících přenos zvuku a obrazu na 

dálku, ale užívání videokonferencí nezakazuje. Vzhle-

dem k zásadě přímosti zavádí novela explicitně mož-

nost provést důkaz pomocí prostředků umožňujících 

přenos zvuku a obrazu na dálku. 

 

Navrhovanou právní úpravou dochází k explicitnímu 

zakotvení doby zahájení řízení v případě, že je návrh 

podán prostřednictvím veřejné datové sítě do elektro-

nické aplikace tomu určené. Předkládaná novela ob-

čanského soudního řádu tak promítá v zákonném textu 

zásadu právní jistoty, zásadu legitimního očekávání 

a zásadu řádného fungování justice. 

 

Nově bude možné vydat elektronický platební rozkaz 

pouze na základě jeho návrhu podaného prostřednic-

tvím elektronického formuláře. Institut elektronického 

platebního rozkazu je za dobu jeho existence hojně 

využíván účastníky, kterým přináší mnoho výhod, jež 

běžná listinná podání nemají. Soudy však v procesu 

zpracování a rozhodování nadále musí postupovat dle 

obecných právních předpisů, což způsobuje 

v konfrontaci s moderním elektronickým institutem řa-

du těžkostí, které zamezují plnému využití jeho výhod. 

Zavedením nového druhu zkráceného řízení přitom 

mělo být zamezeno neustálému nárůstu počtu řízení o 

zaplacení tzv. nesporných pohledávek, tj. pohledávek, 
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které jsou žalovány nikoli kvůli sporu o jejich existenci 

či výši, nýbrž kvůli získání exekučního titulu. 

 

Předkládanou novelou občanského soudního řádu se 

zavádějí změny dílčích institutů, jedná se především o 

zavedení abecedně uspořádaných pořadníků advokátů 

pro účely ustanovování advokáta jako zástupce 

v občanském soudním řízení, zpřesnění úpravy koncen-

trace řízení a posílení dočasné ochrany práv v řízení 

podle části páté občanského soudního řádu tím, že o 

návrhu na odklad právní moci nebo vykonatelnosti 

rozhodnutí správního orgánu rozhodne soud bez zby-

tečného odkladu. 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insol-

venční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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

 

Novela si vytkla za cíl řešení problematiky regulace 

profese insolvenčních správců. Mělo by dojít ke zvýšení 

odborné připravenosti žadatelů o vydání povolení nebo 

zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního 

správce a napomůžou tomu, aby v systému figurovaly 

pouze osoby, které se výkonu činnosti insolvenčního 

správce věnují zodpovědně a splňují podmínky vyžado-

vané zákonem. 

 

Novela by měla přispět k zvýšení odborné připravenosti 

žadatelů o vydání povolení nebo zvláštního povolení 

vykonávat činnost insolvenčního správce, zajištění vý-

konu činnosti insolvenčního správce pouze osobami, 

které jsou bezúhonné a které svou funkci vykonávají 

řádně a spolehlivě, zajištění výkonu činnosti zvláštního 

insolvenčního správce pouze osobami, které splňují 

předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způ-

sobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zkvalitnění do-

hledu nad insolvenčními správci a úprava procesních 

nedostatků detekovaných aplikační praxí.  

 

K dosažení výše uvedených cílů novely by měly napo-

moci některá opatření, například stanovení alespoň 

3leté odborné praxe v oblastech souvisejících 

s výkonem funkce insolvenčního správce, omezení 

platnosti povolení na dobu 5 let, stanovení sankcí za 

neplnění povinností podle zákona o insolvenčních 

správcích nebo úprava podmínek pro určení osoby in-

solvenčního správce v insolvenčním zákoně. 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a další související zákony 

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

t.nsf/web/cs?Open&2011&12-21 

 

Dne 21. prosince 2011 se vláda usnesla na novele sta-

vebního zákona. 

  

Vedle předpisům pro posuzování vlivů na životní pro-

středí bude nově zavedeno předkupní právo veřejno-

právních korporací k pozemkům určeným územním 

plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěš-

nou stavbu, veřejně prospěšné opatření nebo veřejné 

prostranství. 

 

Cílem nové úpravy tohoto ustanovení je zajistit, aby 

toto ustanovení bylo ve všech ohledech proveditelné a 

splňovalo svůj účel, kterým je řešit nejméně konflikt-

ním způsobem a v předstihu střet veřejného zájmu a 

zájmu vlastníka vznikající realizací veřejně prospěšné 

stavby nebo opatření. 

 

K odstranění problémů s interpretací a aplikací právní 

úpravy na úseku územního plánování, mimo jiné spočí-

vající v odstranění nedůvodných duplicit ve vztahu ke 

správnímu řádu (například u zveřejňování písemností, 

u vydávání územně plánovací dokumentace formou 

opatření obecné povahy), zpřesnění kompetencí orgá-

nů vykonávajících působnost na úseku územního plá-

nování, zpřesnění a zjednodušení úpravy postupů při 

pořizování a vydávání politiky územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentace nebo zpřesnění úpra-

vy pořizování regulačního plánu na žádost.  

 

 

 

 

 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2011&12-21
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2011&12-21
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Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 543 - 564 

od 1.12.2011 do 31.12.2011 

 

Vládní návrh zákona novely živnostenského 

zákona 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=54

7&CT1=0 

 

Podle předkladatelů je novela dalším v pořadí procesu 

postupného snižování administrativní zátěže podnikate-

lů. 

 

Konkrétně se jedná o odstranění nutnosti používat 

identifikační číslo provozovny, které bude uvedeno v 

živnostenském rejstříku, dále prostřednictvím tzv. cent-

rálního registračního místa bude podnikatel moci činit 

podání nebo jiná oznámení vůči dalším orgánům státní 

správy a oznamovat i všechny změny údajů uvedených 

v přihlášce či oznámení, bez ohledu na to, zda zároveň 

činí podání vůči obecnímu živnostenskému úřadu podle 

živnostenského zákona nebo nikoliv. 

 

Dále návrh odstraňuje povinnost změny adresy podni-

kání při změně bydliště, pokud tuto skutečnost podni-

katel předem sdělí obecnímu živnostenskému úřadu. 

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.12.2011 do 31.12.2011, do 14. schůze 

 

Návrh zákona o změně zákonů související se zří-

zením jednoho inkasního místa a dalších změ-

nách daňových a pojistných zákonů. 

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

ke_dni=09.01.2012&O=8&action=detail&value=3024 

 

Zákonu o zřízení tzv. jednotného inkasního místa jsme 

se věnovali v některém z minulých vydání Legal Upda-

te. 

 

Dlouho plánované zřízení jednotného inkasního místa 

by mělo znamenat zefektivnění a zjednodušení komu-

nikace daňových subjektů s příslušnými orgány veřejné 

správy. Podání se bude činit na společném formuláři a 

placení bude probíhat jednou platbou na jednotný pře-

vodový účet. Zjednodušení pro poplatníky je přitom 

jedním z hlavních cílů daňové reformy.  

 

Dnes se zdanění příjmů provádí skrze několik povin-

ných peněžitých plnění, která jsou více či méně har-

monizována. Rozdíly v pojetí základů jednotlivých po-

vinných peněžitých plnění a konstrukci těchto plnění 

s sebou nesou administrativní zátěž a výkladové pro-

blémy, které tuto administrativní zátěž ještě zvyšují.  

 

Vláda se na zřízení jednotného inkasního místa usnesla 

již v roce 2008, ovšem z důvodů pádu tehdejšího kabi-

netu prochází legislativní procesem až nyní. Novela se 

dotkne desítek zákonů a s její účinností se počítá od 

1.1. 2013. 

 

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 1.12. do 31.12.2011 

 

Prezidentovi bylo doručeno k podpisu do 31.12. 2011 

celkem 16 zákonů. Všechny zákony Václav Klaus pode-

psal. 

  

Zákon ze dne 20. prosince 2011 o změně zákonů 

související se zřízením jednoho inkasního místa 

a dalších změnách daňových a pojistných záko-

nů 

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

media/tiskovezpravy/7188.shtml 

 

Prezident soubor 72 novel zákonů, které mají umožnit 

zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně 

činným odvádět, resp. platit daně z příjmů včetně zá-

loh, pojistné na sociální zabezpečení, odvod na státní 

politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění 

a veřejné zdravotní pojištění na „jediném místě“. Sou-

částí tohoto souboru je i novela zákona o loteriích.  

 

Zákonu o zřízení jednoho pracovního místa jsme se 

věnovali i v předchozích vydáních Legal Update a s je-

ho účinností se počítá od 1.1. 2013. 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=547&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=547&CT1=0
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/tiskovezpravy/7188.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskovezpravy/7188.shtml
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Přehled připravovaných práv-
ních předpisů (autor: JTA) 

 

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

547/0 Novela z. - živnosten-

ský zákon 

6.12.      

543/0 Novela z. 

o odpovědnosti za 

škodu způs. při výkonu 

veřej. moci 

30.11.      

541/0 Novela z.  

o rozpočtovém určení 

daní 

 

28.11.      

537/0 Novela z. - občanský 

soudní řád 

23.11. 16.12.     

535/0 Novela z. o poštovních 

službách 

11.11. 9.12.     

531/0 Novela z. o dluhopi-

sech 

8.11. 13.12.     

527/0 Novela z. o obcích 30.11.    2.11.  

524/0 Novela z. 

o investičních pobíd-

kách 

 

27.10. 16.12.     

521/0 Novela z. – občanský 

zákoník 

26.10.      

509/0 Vl. n. z. v souvislosti 

s reformou dohledu 

nad fin. trhem v EU 

13.10. 25.10. 7.12. 16.12.   

498/0 Vl.n.z. o státním roz-

počtu ČR na rok 2012 

29.9. 2.11. 7.12. 14.12. Nehlasuje 21.12. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=547&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=547&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=543&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=543&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=543&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=543&CT1=0
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
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
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496/0 Novela z. – trestní         

zákoník 

20.9.      

484/0 Novela z. – trestní         

zákoník 

14.9.      

480/0 Nove      Novela z. o rodině 9.9. 26.10. 7.12. 16.12.   

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

zřízením jednoho in-

kasního místa 

 

8.9. 20.9. 4.11. 9.11. VR 27.12. 

469/0 Novela z. - Ústava 

České republiky 

1.9. 26.10. 4.11. 9.11. VR 27.12. 

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. 13.12.     

434/0 Novela z. o zrušení 

Fondu národního ma-

jetku 

25.8. 20.9.   4.8.  

433/0 Novela z. 

o podmínkách převodu 

zeměděl. a lesních po-

zemků  

25.8. 21.9. 25.10. 9.11. VR  

431/0 Novela z. o  

přestupcích 

26.7. 27.9. 7.12. 16.12.   

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. 7.12. 16.12.   

395/0 Novela z. o obcích 14.6. 26.10. 25.10. 9.11. VR 27.12. 

371/0 Novela z. o rozhodčím 

řízení 

25.5. 17.6. 7.12. 16.12.   

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=469&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=469&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=446&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=446&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=434&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=434&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=434&CT1=0
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370/0 Novela z. o veřejných 

zakázkách 

23.5. 17.6. 25.10. 9.11. VR  

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

ných zdrojích energie 

23.5. 7.6. 26.10. 4.11. VR  

363/0 Vl. n. z. o obchodních 

korporacích 

25.5. 8.6. 23.9. 9.11.   

362/0 Vl. n. z. - občanský zá-

koník 

25.5. 8.6. 7.12. 16.12.   

352/0 Novela z. o Nejvyšším 

kontrolním úřadu 

25.5. 17.6. 25.10. 9.11.   

347/0 Novela z. 

o elektronických ko-
munikacích 

 

9.5. 17.6.     

262/0 N.z. o zrušení zákona 

o veřej. nezis. ústav. 

zdrav. zaříz. 

 

14.2. 10.5. 21.9. 27.9. VR 9.12. 

 

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

 

 

 

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č. 126 - 161; od 1.12.2011 do 31.12.2011 

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

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

(autor: JTA) 
 

Z přijatých právních předpisů vybíráme nejdůle-

žitější novely, kterým byla ovšem již věnována 

pozornost i v minulých vydáních Legal Update. 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-

ších předpisů, a další související zákony 

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

 

Hlavními cíli novely jsou promítnutí nálezu Ústavního 

soudu do ZP, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb. a 

promítnout do ZP i formálně podpůrnou působnost 

občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Novela nově vymezuje obecné základní zásady pra-

covněprávních vztahů, na nichž je vybudováno pra-

covní právo jako součást soukromého práva.    

 

Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších novel od účin-

nosti nového zákoníku práce v roce 2007, změny se 

dotknou celé řady pracovněprávních institutů, jako je 

např. změny ohledně neplatnosti právních úkonů 

podle zákoníku práce, prodloužená pracovní doba až 

na 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců, úprava pra-

covního poměru na dobu určitou a jeho řetězení, 

změny v odstupném, proplácení dovolené a přesča-

sové práce a novela ustanovení o konkurenční dolož-

ce.   

 

 

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


 

 

 

Strana 7 LEGAL UPDATE 12/2011 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění poz-

dějších předpisů, a další související zákony 

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

 

Cílem předkládaného návrhu je změnit právní úpravu 

zákazu nelegální práce tak, aby byla lépe prokazatel-

ná, omezit zneužívání právní úpravy v oblasti posky-

tování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a zamezit nemorálním prakti-

kám některých zaměstnavatelů při poskytování tzv. 

náhradního plnění povinného podílu osob  

se zdravotním postižením. Dalším cílem novely je ze-

fektivnění podpory zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na chráněných pracovních místech (dříve 

ve chráněných dílnách) a vytvoření podmínek pro 

širší uplatnění osobních iniciativ uchazečů 

o zaměstnání při hledání nového uplatnění na trhu 

práce a snížení administrativního zatížení jak za-

městnavatelů, tak i uchazečů o zaměstnání  

a byrokratické zátěže Úřadu práce České republiky. 

 

Další změny se dotknou spolupráce Úřadu práce a 

agentur práce, dále úprava agenturního zaměstná-

vání cizinců, směřující k efektivnější kontrole, zpřes-

nění uchazečů o práci, kteří sami ukončili zaměstnání 

nebo úprava veřejně prospěšných prací a veřejné 

služby.  

  

Novela obchodního zákoníku, zákon č. 

351/2011 Sb. 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=6&T=310  

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., ob-

chodní zákoník, lze charakterizovat jako technickou 

novelu, která ovšem přináší řadu důležitých změn. 

K důležité změně dochází v úpravě odpovědnosti za 

škodu. V obchodních závazkových vztazích bude no-

vě možné, aby se smluvní strany předem dohodly na 

vzdání se práva na náhradu škody, resp. na jeho 

omezení. Nelze ale smluvně limitovat nebo vzdát se 

nároku na náhradu škody způsobené úmyslně. Lze 

doporučit této možnosti využít a vyjednat s obchod-

ními partnery adekvátní úpravy smluv.  

Změny se dotkly i kontroverzního ustanovení § 196a, 

které reguluje střet zájmů. Dochází ke zvýšení 

ochrany dobré víry, kdy třetí osoba nabyde vlastnictví 

k majetku nabytému v rozporu s ustanovením § 

196a. Dále se uvolňují pravidla pro poskytování zajiš-

tění od ovládající osoby osobě ovládané.  

Vedle dalších změn v obchodním rejstříku se ruší po-

vinnost zakládat podpisové vzory a dotčené osoby 

mohou žádat odstranění již založených podpisových 

vzorů. Pro zvýšení ochrany soukromí bude rodné čís-

lo nahrazeno datem narození. 

 

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

centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 12. 2011 

(autor: MFO) 

 

Společnost PRO-DOMA získala 100 procentní 

obchodní podíl na společnosti FERRAM STA-

VEBNINY  

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

centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/ 

 

Dne 23. prosince 2011 vydal Úřad pro ochranu hos-

podářské soutěže ve zjednodušené proceduře roz-

hodnutí o povolení spojení soutěžitelů, společnosti 

PRO-DOMA, spol. s r.o. a společnosti FERRAM STA-

VEBNINY s.r.o. V rámci spojení získala společnost 

PRO-DOMA 100 procentní podíl na společnosti FER-

RAM STAVEBNINY s.r.o.. Dle sdělení ÚHOS nebude 

mít toto spojení soutěžitelů dopad na relevantní trh, 

kterým je v České republice zejména v oblast nákupu 

a prodeje stavebních materiálů a souvisejícího žele-

zářského zboží. 

 

Pripravované právne  
predpisy v SR 

skontrolované do 31.12.2011 

(autor: SPA) 

 

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://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=6&T=310
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx
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http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehl

ad/predlozene 

 

Zmena a doplnenie zákona č. 448/2008 Z.z o 

sociálnych službách a zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní. 

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

/zakon&MasterID=3936  

 

Zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnos-

tenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ne-

skorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrá-

tený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné 

prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. 

 

 

Prehľad pripravovaných 
právnych predpisov 

skontrolované do 31.12.2011 

(autor: SPA) 

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Prezident 

606 Zákon z 1.12. ktorým 
sa mení a dopĺňajú 
zákon o sociálnych 
službách a živnosten-
ský zákon 

19.12.     

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.     

562 Návrh zákona o ener-
getike 

11.11.     

556 Návrh ústavného záko-
na o rozpočtovej zod-
povednosti 

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.     

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=3936
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3936
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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 zá-
kon o cenných papie-
roch a investičných 
službách 

21.9. 18.10.    

496 Vl. n. zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon o 
podmienkach prevádzky 
vozidiel v premávke na 
pozemných komuniká-
ciách a zákon o správ-
nych 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. 

 

 

 

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

ad/posledneSchvalene 

skontrolované do 31.12.2011 

 

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 

 

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
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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 31.12.2011 

(autor: SPA) 

 

Koncentrácia PENTA INVESTMENTS LIMITED, 

Cyprus a DOMOV ZDRAVIA, a. s., Bratislava, 

SR. 

http://www.antimon.gov.sk/815/4533/pmu-sr-

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

podnikatelov-penta-investment-limited-cyprus-a-

domov.axd  

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR začal 

dňa 5. 12. 2011 správne konanie vo veci koncentrá-

cie - nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA 

INVESTMENTS LIMITED, Cyprus nad podnikom pod-

nikateľa DOMOV ZDRAVIA, a. s., Bratislava, SR. 

 

 

Koncentrácia Jabil Circuit, Inc. a THC Holdings, 

Inc.  

http://www.antimon.gov.sk/815/4543/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-jabil-circuit-usa-a-

thc.axd  

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu Sloven-

skej republiky (ďalej len „úrad“) schválil koncentráciu 

spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly pod-

nikateľa Jabil Circuit, Inc. so sídlom 10560 Dr Martin 

Luther King Jr St North, St Petersberg, FL 33716, 

USA nad podnikom podnikateľa THC Holdings, Inc. 

so sídlom 36 Discovery, Suite 170, Irvine, CA 92618, 

USA. 

 

 

Koncentrácia Sberbank of Russia a Volksbank 

International AG 

http://www.antimon.gov.sk/815/4544/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-sberbank-of-russia-

ruska.axd 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu Sloven-

skej republiky (ďalej len „úrad“) schválil koncentráciu 

spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa 

Sberbank of Russia (ďalej len „Sberbank“),Vavilova 

ul. 19, Moskva, Ruská federácia nad podnikateľom 

Volksbank International AG (ďalej len „VBI“) so síd-

lom Kolingasse 14-16, A-1090 Viedeň, Rakúsko. 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 12. – 31.12.2011 

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

 

SMĚRNICE RADY 2011/96/EU ze dne 30. lis-

topadu 2011 o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností z různých 

členských států (přepracované znění)  

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/815/4533/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-penta-investment-limited-cyprus-a-domov.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4533/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-penta-investment-limited-cyprus-a-domov.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4533/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-penta-investment-limited-cyprus-a-domov.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4533/pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-koncentracie-podnikatelov-penta-investment-limited-cyprus-a-domov.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4543/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-jabil-circuit-usa-a-thc.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4543/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-jabil-circuit-usa-a-thc.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4543/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-jabil-circuit-usa-a-thc.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4543/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-jabil-circuit-usa-a-thc.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4544/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-sberbank-of-russia-ruska.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4544/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-sberbank-of-russia-ruska.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4544/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-sberbank-of-russia-ruska.axd
http://www.antimon.gov.sk/815/4544/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-sberbank-of-russia-ruska.axd
http://www.nsoud.cz/
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http://eur-

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

011:345:0008:0016:CS:PDF 

 

Dne 29.prosince 2011 bylo v Úředním věstníku Ev-

ropské unie zveřejněna směrnice Rady 2011/96/EU 

ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zda-

nění mateřských a dceřiných společností z různých 

členských států-přepracované znění. Směrnice Rady 

90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném 

systému zdanění mateřských a dceřiných společností 

z různých členských států, která dotyčnou problema-

tiku původně upravovala, byla již několikrát podstat-

ně změněna, co se odrazilo na její srozumitelnosti a 

přehlednosti. Z těchto důvodů, jako i z důvodu po-

třeby zapracování změn vyplývajících z rozsudku 

Soudního dvora ze dne 6. května 2008 ve věci C-

133/06 a z potřeby aktualizace příloh směrnice, bylo 

přistoupeno k přijetí nové smernice 2011/96/EU. 

Směrnice vstupuje v platnost 18. ledna 2011. 

 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RA-

DY 2011/98/EU  ze dne 13. prosince 2011 o 

jednotném postupu vyřizování žádostí o jed-

notné povolení k pobytu a práci na území člen-

ského státu pro státní příslušníky třetích zemí 

a o společném souboru práv pracovníků ze tře-

tích zemí oprávněně pobývajících v některém 

členském státě 

http://eur-

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

011:343:0001:0009:CS:PDF 

 

Dne 23.prosince 2011 byla v Úředním věstníku Ev-

ropské unie zveřejněna směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 2011/98/EU  ze dne 13. prosince 2011 

o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné 

povolení k pobytu a práci na území členského státu 

pro státní příslušníky třetích zemí a o společném 

souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně 

pobývajících v některém členském státě. Cílem této 

směrnice je v suladu se zámerem Evropská unie za-

jistit spravedlivé zacházení se státními příslušníky tře-

tích zemí, kteří oprávněně pobývají na území člen-

ských států. Prostřednictvím této směrnice by měla 

být důrazněji propagována politika integrace přísluš-

níky třetích zemí do společnosti Unie. Tato směrnice 

mimo jiné stanovuje jednotný postup pro vyřizování 

žádostí o vydání jednotného povolení k pobytu pro 

státní příslušníky třetích zemí za účelem výkonu prá-

ce na území některého členského státu a také spo-

lečný soubor práv pro pracovníky ze třetích zemí, 

kteří oprávněně pobývají v členském státě, založený 

na zásadě rovného zacházení ve srovnání se státními 

příslušníky daného členského státu, bez ohledu na 

původní důvod jejich přijetí na území tohoto členské-

ho státu. Tato směrnice vstoupilo v platnost 

24.12.2011. 

 

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RA-

DY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 

integritě a  transparentnosti velkoobchodního 

trhu s energií  (Text s významem pro EHP)  

http://eur-

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

011:326:0001:0016:CS:PDF 

 

Dne 8.prosince 2011 bylo v Úředním věstníku Evrop-

ské unie zveřejněno nařízení  Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o 

integritě a  transparentnosti velkoobchodního trhu s 

energií , text s významem pro EHP. Protože velkoob-

chodní trhy s energií jsou v celé Unii čím dál tím víc 

vzájemně propojené, zneužívání trhu v jednom člen-

ském státě často ovlivňuje nejenom velkoobchodní 

ceny elektřiny a zemního plynu při obchodování přes 

státní hranice, ale i maloobchodní ceny pro spotřebi-

tele a mikropodniky. Pro dotvoření plně fungujícího, 

vzájemně propojeného a integrovaného vnitřního tr-

hu s energií je velmi důležité, aby probíhalo důsledné 

monitorování přeshraničního trhu. Je tedy potřebné 

řešit otázku transparentnosti a integritě evropského 

trhu s uhlíkem a v dohledu nad ním. Toto nařízení 

stanoví pravidla, která zakazují nekalé praktiky mající 

dopad na velkoobchodní trhy s energií a také zajišťu-

je monitorování velkoobchodních trhů s energií pro-

váděné Agenturou pro spolupráci energetických re-

gulačních orgánů. Toto nařízení vstoupilo v platnost 

dne 28.12.2011. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

zkontrolováno do 31.12.2011 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:345:0008:0016:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:345:0008:0016:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:345:0008:0016:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016: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
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List&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml12

2;ml120; 

(autor: PMO) 

 

Kasační stížnost ve věci pozemkové úpra-

vy  

http://www.nssoud.cz/NSS-zamitl-kasacni-

stiznost-ve-veci-pozemkove-upravy-v-

Metlach/art/766?tre_id=205    

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 

96/2011, ze dne 6.12.2011 

 

V katastrálním území Metly v okrese Strakonice došlo 

ke komplexní pozemkové úpravě kvůli povodním, 

které nastaly roku 2002. Návrhu dali svůj souhlas 

vlastníci 99,8% výměry všech pozemků v řešeném 

území a později též Pozemkovým úřadem Strakonice. 

 

Následně byl nový stav zpochybněn vlastnicí jednoho 

z pozemků v katastrálním území Metly. Ta ovšem 

neuspěla ani u Ministerstva zemědělství, Ústředního 

pozemkového úřadu, ani u Městského soudu v Praze. 

Rozhodla se tedy využít kasační stížnosti. 

 

Nejvyšší správní soud došel k závěru, že příslušné 

správní orgány, které byly činné v rámci pozemkové 

úpravy, se nedopustily žádného pochybení. Zásah do 

vlastnického práva stěžovatelky označil soud za při-

měřený. Sama stěžovatelka totiž původně odsouhla-

sila navržené řešení a navíc byly náhradní pozemky, 

které schválením návrhu komplexní pozemkové 

úpravy získala, přiměřené ve vztahu k pozemkům, s 

nimiž do pozemkové úpravy vstupovala. 

 

Nejvyšší správní soud též vyslovil, že „veřejný zájem 

na provedení pozemkové úpravy není možné hodno-

tit jen ve vztahu ke každému vlastníkovi, ale přede-

vším ve vztahu k místnímu společenstvu jako celku. 

Realizace pozemkové úpravy má přinést užitek i těm 

vlastníkům, kteří s ní nesouhlasí, protože i tito vlast-

níci jsou součástí společenství, v jehož prospěch byla 

pozemková úprava provedena.“ 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 31.12.2011, Databáze NS na 

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

sf/WebSpreadSearch 

(autor: PMO) 

 

Rozhodčí doložka, vady řízení a dovolání 

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

a_prevedena2.nsf/WebSearch/B065D40206D9A7D4

C1257961002FE23C?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 

1881/2011, ze dne 30.11.2011 

 

Nejvyšší soud se vyjádřil k situaci, kdy soud učinil 

skutková zjištění z listin bez toho, aby jimi provedl při 

jednání důkaz v s souladu s § 129 odst. 1 o. s. ř. 

 

Nejvyšší soud k tomuto judikoval: „Učinil-li tedy soud 

prvního stupně skutková zjištění stran rozhodčí do-

ložky z listin, aniž jimi při jednání způsobem přede-

psaným v ustanovení § 129 odst. 1 o. s. ř. provedl 

důkaz, pak zatížil řízení vadou, která mohla mít za 

následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Takové po-

chybení by odvolací soud mohl napravit pouze tím, 

že by k projednání odvolání nařídil jednání a při něm 

důkaz příslušnými listinami provedl sám. To však od-

volací soud v souzené věci neučinil, své rozhodnutí 

založil též toliko na obsahu listin založených ve spise, 

o němž si učinil poznatky neprocesní cestou, a do-

pustil se tak téhož procesního pochybení jako soud 

prvního stupně. Je tudíž naplněn dovolací důvod sta-

novený v 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., jehož pro-

střednictvím lze namítat, že řízení je postiženo va-

dou, která mohla mít za následek nesprávné rozhod-

nutí ve věci.“ 

 

 
Prohlášení konkursu na majetek dlužníka 

– obrana, opravné prostředky 

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

a_prevedena2.nsf/WebSearch/3A345E7A50C1B14E

C125795F0027531F?openDocument 

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSCR 

66/2011, ze dne 30.11.2011 

 

Nejvyšší soud připomněl některá starší rozhodnutí 

ohledně možností obrany proti prohlášení konkursu 

na majetek dlužníka. 

 

Soud mimo jiné uvedl: „Již v R 96/2011 Nejvyšší 

soud uzavřel, že pro posouzení správnosti usnesení o 

prohlášení konkursu na majetek dlužníka je právně 

bezvýznamná obrana dlužníka založená na tvrzení, že 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
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insolvenční navrhovatel nedoložil při rozhodování o 

insolvenčním návrhu svou splatnou pohledávku vůči 

dlužníku. V R 110/2011 pak Nejvyšší soud vysvětlil, 

že opravný prostředek (odvolání, dovolání, žaloba 

pro zmatečnost) směřující proti rozhodnutí insol-

venčního soudu o prohlášení konkursu na majetek 

dlužníka může uspět jen tehdy, jsou-li jeho prostřed-

nictvím zpochybněny předpoklady pro vydání roz-

hodnutí o prohlášení konkursu, k nimž patří předcho-

zí vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a závěr, že 

dlužníkův úpadek nelze řešit některým ze sanačních 

způsobů (reorganizací či oddlužením), případně zá-

věr, že namísto přijetí rozhodnutí o způsobu řešení 

dlužníkova úpadku (ve smyslu § 4 odst. 2 insolvenč-

ního zákona) mělo být vydáno rozhodnutí o tom, že 

dlužník není v úpadku (§ 158 insolvenčního zákona).“ 

  

Dále soud uvedl: „Stejně jako je v intencích R 

96/2011 právně bezvýznamnou argumentace zpo-

chybňující správnost usnesení o prohlášení konkursu 

na majetek dlužníka výhradami brojícími proti exis-

tenci pohledávky insolvenčního navrhovatele, je při 

poměřování správnosti usnesení o prohlášení konkur-

su na majetek dlužníka právně bezcennou výtka, že 

věřitel F není v insolvenčním řízení řádně zastoupen.“  

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.12.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: MFO, PMO)  

 

Návrh na zrušení tzv. zdravotnické refor-
my 

http://www.concourt.cz/clanek/6045 

 

U Ústavního soudu  byl podán  návrh na zrušení tzv. 

zdravotnické reformy. Navrhovateli je skupina 51 po-

slanců, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav 

Sobotka. 

 

Navrhováno je zrušení § 11 odst. 1 písm. f), § 12 

písm. n), § 13 odst. 3 až 8, § 16a odst. 1 písm. f), 

odst. 9 až 11, § 17 odst. 4 ve slovech „a s označením 

variant zdravotní péče podle § 13", § 32 odst. 5 a § 

44 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-

votním pojištění, ve znění zákona č. 270/2008 Sb., 

zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zá-

kona č. 369/2011 Sb.  

 

Napadená reforma rozděluje zdravotní péči, která je 

hrazena z veřejného pojištění, na dvě části: „základ-

ní“ a „ekonomicky náročnější“. Na stránkách Ústav-

ního soudu (viz odkaz) je dostupný i podaný návrh. 

 

Uvedená ustanovení jsou účinná od 1. prosince 2011 

a dle navrhovatelů tím, že se jejich přičiněním radi-

kálně změnila dosavadní úpravu poskytování zdra-

votní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, 

jsou tyto změny v příkrém rozporu jak s ústavním 

pořádkem, tak i mezinárodními smlouvami o lidských 

právech a základních svobodách. 

 

Judikatúra SR:  
skontrolované do 31.12.2011 

(autor: SPA) 

 

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://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 1.12.2011 do 31.12.2011 

http://eur-

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

(autor: MFO) 

 

Rozsudek soudního dvora EU ve věci 

C-242/10 žádost o rozhodnutí 

o předběžné otázce na základě článku 267 

SFEU, týkající se výkladu Směrnice 

2003/54, v právní věci Enel Produzione 

SpA proti Autorità per l’energia elettrica e 

il gas. 

http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.sk/
http://www.supcourt.gov.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
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 http://eur-

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

:62010CJ0242:CS:HTML 

 

V roce 2003 přijal Autorità per l’energia elettrica e il 

gas  (dále jen „AEEG“) v souladu s čl. 3 odst. 3 

a článkem 5 nařízení č. 79 ze dne 16. března 1999, 

kterým byla provedena směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 

do vnitrostátního práva Itálie,  rozhodnutí definující 

podmínky fungování služby dispečinku elektřiny 

a zásobování odpovídajícími energetickými zdroji, a 

to s cílem čelit místní tržní síle některých výrobních 

zařízení nezbytných k uspokojení poptávky po elek-

třině za dostatečně bezpečných podmínek ( dále jen 

„rozhodnutí“). V roce 2006 AEEG pozměnilo výše 

uvedené rozhodnutí tak, že hlavnímu provozovateli 

soustavy, společnosti Terna rete elettrica nazionale 

SpA (dále jen „Terna“), poskytlo nástroj umožňující 

označit zdroje zásadní pro fungování služby dispečin-

ku. Jedná se o režim zařízení zásadních pro fungová-

ní a bezpečnost elektrizační soustavy.  Rozhodnutím 

č. 52/09 zavedl AEEG novou úpravu oblasti dispečin-

ku vztahující se na zařízení zásadní pro fungování 

a bezpečnost elektrizační soustavy. To se nelíbilo 

společnosti ENEL, která se vůči této úpravě soudně 

bránila. Protože příslušný soud narazil na výkladové 

nejasnosti, obrátil se na ESD s otázkou, jestli směrni-

ce 2003/54/ES trvale ukládá určitým výrobcům elek-

trické energie, jejichž úloha je za daných okolností 

zásadní pro uspokojení potřeb poptávky po dispečin-

kových službách, předkládat nabídky na energetic-

kých burzovních trzích podle programů heteronomně 

stanovených provozovatelem sítě, a podle kterého si 

odměňování u těchto nabídek svobodně nestanoví 

výrobce, ale je vázáno na parametry, které nebyly 

předem stanoveny ,průhlednými, nediskriminačními 

a tržními postupy.  

 

ESD ve svém rozsudku uvedl, že:“Směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. 

června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES, 

a konkrétně její čl. 3 odst. 2 a čl. 11 odst. 2 a 6, mu-

sí být vykládána v tom smyslu, že nebrání takové 

vnitrostátní právní úpravě, jaká je dotčena 

v původním řízení, která za účelem snížení ceny elek-

třiny v zájmu konečného spotřebitele a bezpečnosti 

elektrizační soustavy ukládá hospodářským subjek-

tům, jež vlastní zařízení nebo soubory zařízení pova-

žované podle kritérií stanovených vnitrostátním regu-

lačním orgánem za zásadní k uspokojení potřeb po-

ptávky dispečinkových služeb po elektřině, povinnost 

předkládat nabídky na vnitrostátních energetických 

trzích za podmínek předem stanovených tímto orgá-

nem, pokud tato právní úprava nepřekračuje meze 

toho, co je nezbytné k tomu, aby bylo dosaženo jí 

sledovaného cíle. Ověřit, zda ve věci v původním ří-

zení je tato podmínka splněna, přísluší předkládající-

mu soudu.“ 

 

Právní časopisy 
(autor: DPL)  

 

Právní rádce 
12/2011 

Zohledněna vydání do 31.12.2011 

 

Největší změny v zákoníku práce 

Vydání: 12/2011, str. 4 - 11  

Autor: JUDr. Alena Čechtická Ph.D. 

 

Pracovní právo čekají od nového roku zásadní změ-

ny, které by měly řešit některé problémy, které 

v praxi opakovaně vznikaly. Změny se významně do-

týkají jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Zkušeb-

ní doba se u vedoucích zaměstnanců prodlužuje až 

na 6 měsíců. Dále je nově upraven pracovní poměr 

na dobu určitou. Maximální délka je prodloužena na 

3 roky, s tím, že se může jen 2x opakovat. 

 

Novela řeší i ukončení pracovního poměru. Přibývá 

nový výpovědní důvod, spočívající v porušení tzv. 

jiné povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způso-

bem. Odstupné bude odstupňováno podle doby trvá-

ní pracovního poměru a bude i možnost soudního 

přiznání odstupného v souvislosti s přechodem pra-

covněprávních vztahů.  

 

Výše finančního vyrovnání za dodržení konkurenční 

doložky se snižuje na 50% průměrného výdělku. Dal-

šími novinkami jsou možnost převodu přesčasových 

hodin do dalšího vyrovnávacího období, odlišná lhůta 

pro informační povinnosti zaměstnavatelů u přecho-

du práv a povinností z pracovněprávních vztahů, no-

vý model pro dočasné vyslání zaměstnance k jinému 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0242:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0242:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0242:CS:HTML
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zaměstnavateli dělící se na agenturní zaměstnávání a 

dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstna-

vateli a nový maximální časový rozsah u dohod o 

provedení práce, který nyní bude činit 300 hodin 

ročně. Zároveň vznikne povinnost odvodu pojistného 

a sociálního pojištění, pokud měsíční odměna pře-

sáhne 10 000 KČ. 

 

 

Do jaké výše je smluvní pokuta ještě při-

měřená? 

Vydání: 12/2011, str. 25 - 28  

Autor: Mgr Tomáš Tintěra 

 

Maximální výše smluvní pokuty není uvedena v ob-

čanském zákoníku, ani v návrhu nového občanského 

zákoníku a nelze ji ani jednoznačně vysledovat ze 

soudní judikatury. Článek se týká určitých mantinelů 

a kriterií, ze kterých lze pří určování maximální výše 

vycházet. 

 

V první řadě lze odkazovat na dobré mravy, tak jak 

to zmiňuje §39 občanského zákoníku. Smluvní poku-

ta by měla naplňovat preventivně-sankční funkci, to 

podle Nejvyššího soudu znamená, že smluvní pokuta 

musí mít dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou po-

bídkovou funkci, s odkazem na zákonné úroky a výši 

poplatků z prodlení. 

 

Dále by měl být brán v potaz význam a hodnota za-

jišťované pohledávky. U jednorázových peněžitých 

plnění se Nejvyšší soud vyjádřil relativně přesně a 

stanovil 0,5% denně z dlužné částky jako ještě při-

měřenou výši. 

 

K obecným kriteriím ovšem přibývají i zvláštní kritéria 

jako například existence zvýšeného rizika u dlužníka. 

Poté je možné, že smluvní pokuta obecně hodnocená 

jako nepřiměřené pro konkrétní případ bude ade-

kvátní. Možnou změnu v určováni přiměřenosti 

smluvních pokut představuje zavedení moderace 

v návrhu občanského zákoníku, kdy budou soudy 

oprávněny na návrh dlužníka zkoumat přiměřenost 

výše smluvní pokuty.     

 

Právní rozhledy 
23/2011 

Zohledněna vydání do 12.12..2011 

 

Sítě technické infrastruktury v elek-

troenergetice – opravy, údržba, rekon-

strukce, modernizace, výměna? Pár úvah 

nad § 98 odst. 4 EnerZ, aneb možné kon-

sekvence vyplývající z kontinuity opráv-

nění. 

Vydání: 23/2011, str. 839 - 843 

Autor: Mgr. Zdeněk Zdvihal 

 

Kontinuita oprávnění má ten následek, že i přes fakt, 

že většina sítí technické infrastruktury byla vybudo-

vána v minulém století, současná právní úprava po-

nechává omezení v užívání nemovitostí založená 

předchozími úpravami v oblasti elektroenergetiky ne-

dotčena. Zájem na kontinuitě založených vztahů 

pramení z projevu veřejného zájmu na zajištění spo-

lehlivé dodávky elektřiny. 

 

Autor ovšem varuje před čistě jazykovou interpretací 

ustanovení o kontinuitě. V případě obnovy, kde jde 

především o rekonstrukce a modernizace zařízení 

technické infrastruktury po uplynutí životnosti, může 

docházet k výměně celých částí zařízení, k dílčí změ-

ně trasy, ke změně v rozsahu apod. V takových pří-

padech je nutno pečlivě posuzovat, zda uvedenou 

„rekonstrukcí“ ve skutečnosti nedochází k takovým 

změnám či výměnám majícím za následek hrubý ne-

poměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávně-

ného.   

 

 

Nejvyšší soud České republiky: Vklad 

podniku nebo jeho části do základního 

kapitálu obchodní společnosti 

Vydání: 23/2011, str. 865 - 867 

Nejvyšší soud ČR  

 

V rubrice Judikatura je uveřejněn rozsudek Nejvyšší-

ho soudu České republiky ze dne 27.9.2011, sp. zn. 

23 Cdo 3019/2009, ve kterém soud judikoval: „Není-

li předmětem vkladu podnik jako celek či část podni-

ku jako samostatná organizační jednotka, nemá 

vklad povahu vkladu podniku (jeho části), a proto v 

takovém případě nenastávají ani účinky s vkladem 

podniku spojené; v takovém případě např. neplatí, že 

pohledávky, které při vkladu podniku či jeho části 

přecházejí na obchodní společnost, nemusí být iden-
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tifikovány, stejně jako nemusí být konkretizovány 

přecházející závazky.“ 

 

Bulletin advokacie 
12/2011 

Zohledněna vydání do 31.12.2011 

 

Přihlašování pohledávek do insolvence – 

doma i v zahraničí 

Vydání: 12/2011, str. 33 - 35 

Autor: Mgr. Adam Sigmund 

 

Autor se ve svém článku snaží přiblížit některé časté 

chyby, kterých se lze dopustit při přihlašování pohle-

dávek v insolvenčním procesu. Zásadní otázkou je 

sledování lhůty k podání přihlášek, u které lze dle 

judikatury vyzdvihnout její procesněprávní povahu. 

Dalším faktem je, že správce je povinen vyzvat k od-

stranění vad samotné přihlášky, nikoliv k odstranění 

vad příloh přihlášky. 

 

Listinné důkazní prostředky není třeba předkládat 

v originále s výjimkou prokázání směnečných nároků 

a prokázání vykonatelnosti pohledávky, kdy je zapo-

třebí předložit originál exekučního titulu. Dbát je nut-

no také na formulaci správného tvrzení a identifikaci 

významných skutečností při přihlašování zajištěných 

pohledávek.    

 

Zajímavá je také situace při uplatňování pohledávek 

vůči zahraničním dlužníkům. Komunitární předpis EU 

je mnohem méně formální, než je tomu v naší justič-

ní praxi.  Po věřiteli vyžaduje jen sdělení titulu pohle-

dávky, okamžik jejího vzniku, její výše a doložení ko-

pií existujících dokladů. Samotná přihláška může být 

v mateřském jazyce, jen pojmenování dokumentu 

musí být v záhlaví v úředním jazyce státu, který dané 

insolvenční řízení zahájil, na druhou stranu autor do-

poručuje užít rozšířených diplomatických jazyků. 

 

Bulletin slovenskej advo-
kácie 
12/2011 

zohľadnené vydania do 31.12.2011 

(autor: SPA) 

 

Zápis inžinierskych stavieb a práv k nim 

do katastra nehnuteľností 

Vydanie: 12/2011, str. 8 - 14 

Autor: JUDr. Adrián Graban, PhD. 

 

Autor sa snaží sprostredkovať viaceré úvahy o apli-

kačných problémoch pri zápisoch zákonných vecných 

bremien pri inžinierskych stavbách do katastra ne-

hnuteľností, pričom poukazuje nielen na jednotlivé 

problémy, ale ponúka aj riešenia na ne. 

 

Autor poukazuje na úskalia pomerne vágnej právnej 

úpravy poskytujúcej široký priestor pre uváženie 

správneho orgánu pri zápisoch týchto vecných bre-

mien, zameriava sa na mechanizmus ich zápisu, for-

málne aj materiálne predpoklady ich zápisu, ako aj 

na koncepciu zápisov energetických vecných bremien 

v Českej republike.  

 

Autoři: DPL, JTA, MFO, PMO, SPA 


