
  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Připravované právní  
předpisy 

(autor: JTA) 
 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku v období 

od 1.1.2012 ke dni 31.1.2012. Do přehledu s konkrét-

nější uvedením navrhované změny byly zařazeny po-

slanecké tisky, které doposud nebyly uvedeny, či ná-

vrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na 

významu. 

 

Vláda: 
Právní předpisy projednávané vládou naleznete na: 

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

Usnesení vlády naleznete na:  

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

t.nsf/web/cs?Open&2010 

 

Právní předpisy projednávané 
vládou 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změ-
ně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
cestovních dokladech), ve znění pozdějších 
předpisů 
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf 

 

Podle novely zákona o cestovních dokladech bude 

umožněno  použití občanského průkazu, který se bude 

moci od 1. ledna 2012 vydávat také občanům mladším 

15 let, pro usnadnění cestování do Chorvatsko, Albá-

nie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie a 

Srbska.  

 

Současně se navrhuje stanovit, že Policie České repub-

liky neumožní vycestování na občanský průkaz přes 

tzv. vnější hranici Schengenského prostoru občanům, 

kterým bylo uloženo omezení spočívající v zákazu vy-

cestování do zahraničí. 

 

V současné právní úpravě obsažené v zákoně o ces-

tovních dokladech není zcela přesně upravena možnost 

občanům České republiky cestovat na občanský průkaz 

přes tzv. vnější hranici. Účelem nové právní úpravy je 

jednoznačně tuto možnost stanovit. 

 

Právní předpisy vládou projed-
nané 

 
Návrh věcného záměru zákona o katastru ne-
movitostí (katastrální zákon) 
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtes

t.nsf/web/cs?Open&2012&01-04 

 

Dne 25. ledna 2012 vláda schválila návrh věcného zá-

měru zákona o katastru nemovitostí (katastrální zá-

kon). Vláda uložila ministru zemědělství ve spolupráci s 

předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrál-

ního vypracovat do 30. dubna 2012 a předložit návrh 

zákona. 

 

Předkládaný věcný záměr nového katastrálního zákona 

je vynucen přijetím nového občanského zákoníku, kte-

rý přináší do oblasti katastru nemovitostí rozsáhlé 

změny. Zásadní změnou je především nová definice 

pojmu nemovitost a uplatnění zásady superficies solo 

cedit, podle které je stavba součástí pozemku. Nový 

občanský zákoník zavádí také mnoho nových věcných 

práv, která dosud neexistovala, a která se budou zapi-

sovat do katastru nemovitostí (dále jen „katastr“). 

Kromě nových věcných práv nový občanský zákoník 

zavádí požadavek na zápis mnoha dalších skutečností, 

které se do katastru dosud nezapisovaly. 
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Dále nový občanský zákoník zavádí řadu zásad, které 

jsou nezbytné pro to, aby katastr plnil úlohu ochrany 

realitního, hypotečního a dražebního trhu před neoče-

kávanými a nepředvídatelnými skutečnostmi, které 

bezpečnost realitních transakcí ohrožují. Přebírá totiž 

řadu zásad, které v minulosti obsahoval například 

obecný knihovní zákon, a které se zatím plně nepodaři-

lo prosadit do právních předpisů pro vedení katastru. 

Ve svém souhrnu se jedná o tak rozsáhlé změny, které 

vyžadují přizpůsobení katastrálních předpisů nové 

právní úpravě tak, aby katastr plnil úlohu, kterou v 

moderní společnosti má plnit. 

 

Cílem nové úpravy je zajistit, aby toto ustanovení bylo 

ve všech ohledech proveditelné a splňovalo svůj účel, 

kterým je řešit nejméně konfliktním způsobem a v 

předstihu střet veřejného zájmu a zájmu vlastníka 

vznikající realizací veřejně prospěšné stavby nebo 

opatření. 
 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 568 - 585 

od 1.1.2012 do 31.1.2012 

 
Novela zákona o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon) 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=57

3&CT1=0 

 
Cílem novely je zpřesnit úpravu jednotlivých postupů a 

institutů tak, aby právní úprava územního plánování v 

praxi nevyvolávala interpretační a aplikační problémy, 

zjednodušit a racionalizovat některé postupy na úseku 

územního plánování. Návrh novely rovněž odstraňuje 

některé nedůvodné odchylky od správního řádu jako 

obecného procesního předpisu (například u zveřejňo-

vání písemností, vydávání územně plánovací dokumen-

tace formou opatření obecné povahy), zpřesňuje znění 

některých ustanovení a provádí legislativně technické 

úpravy. 

 

 
Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnosti 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=580 

 

Dne 18. ledna 2012 byl v 1. čtení schválen vládní ná-

vrh zákona o majetkovém vypořádání s církvemi. 22 let 

po konci totalitního režimu by měl stát církvím vrátit 

zabavené majetky a oddělit jejich financování.  

 

Návrh zákona si bere za vzor restituční zákony, přijaté 

v 90. letech ve prospěch fyzických osob, některých 

právnických osob, politických stran a spolků. Navrácení 

majetku se dotkne cca 180 000 hektarů lesních po-

zemků, více než 7 000 hektarů zemědělské půdy a 

četných budov. 

 

Vybraná varianta restituce církevního majetku počítá 

s finanční kompenzací ve výši 59 mld. Kč, vyplácených 

v průběhu 30-ti let.   

 

Senát: 
Kontrola na  

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

vane_tisky.php 

od 1.1.2012 do 31.1.2012, do 16. schůze 

 
Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie 
a o změně některých zákonů 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?

ke_dni=16.02.2012&O=8&action=detail&value=3036 

 
V předchozích vydání Legal Update jsme Vás již infor-

movali o návrhu zákona o podporovaných zdrojích 

energie. Tento návrh byl v lednu 2012 Senátem ČR 

vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. 

S nejdůležitějšími změnami se můžete seznámit zde: 

http://www.bpv-

bp.com/images/Newsalerts_2012/news_alert_zpze_

120305_cz_pred_%20podpisem_%20prezidenta.pdf 
 

 

Návrh zákona o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?

ke_dni=16.02.2012&O=8&action=detail&value=3064 

 

Zákon o obchodních korporacích byl podrobněji zmiňo-

ván již v minulých vydáních Legal Update. Nyní byl ná-

vrh zákona schválen na 16. schůzi Senátu ČR. 
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Návrh přinese značné změny do korporátního práva a 

přiblíží tak českou právní úpravu více evropskému 

standardu obchodního práva. V obchodně závazkových 

vztazích dojde k eliminaci často těžko vysvětlitelného 

dualismu režimů obchodního a občanského zákoníku.  

 

Současný obchodní zákoník trpí vysokým počtem pří-

mých novel, což není dáno jen proměnou společen-

ských podmínek, ale v poslední době zejména rovněž 

požadavky, které na Českou republiku klade její člen-

ství v Evropské unii.  

 

Zákon o obchodních korporacích tak bude napříště 

upravovat v zásadě jenom korporátní právo, které 

upravuje vznik fungování a zánik obchodních společ-

ností a družstva. Smlouvy, závazky, které jsou v sou-

časném obchodním zákoníku a občanském zákoníku, 

bude odstraněn tím, že závazkové právo bude pouze v 

občanském zákoníku. 

 

 

Vládní návrh zákona - občanský zákoník 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?

ke_dni=16.02.2012&O=8&action=detail&value=3044 

 
O návrhu nového občanského zákoníku jsme Vás in-

formovali již v předchozích vydáních Legal Update. Se-

nát na své schůzi dne 25.1.2012 nepřijal k novému ob-

čanskému zákoníku usnesení.  

 

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 1.1.2012 do 31.1.2012 

 

Prezidentovi bylo doručeno k podpisu do 31.1.2012 

celkem 6 zákonů. Všechny zákony Václav Klaus pode-

psal. 

 

Zákon ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění 
zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 
výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

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

zpravy/7192.shtml 

 
Novela by měla u spotřebitelských smluv reflektovat, 

že v řízení je jedna ze stran vždy ve slabším postavení.  

 

Základním navrhovaným prostředkem ochrany spotře-

bitele je především kladení důrazu na informovanost 

spotřebitele, a to přímo zákonnými prostředky. Přímo v 

zákoně bude stanoven okruh obligatorních náležitostí, 

které by vždy měly být součástí rozhodčí doložky, a 

nastane zákaz sjednávat rozhodčí doložky v adhezních 

smlouvách. 

 

Dalším prostředkem ochrany spotřebitele, je možnost 

spotřebitele obrátit se na soud i v případě, že je roz-

hodčí nález vydán v rozporu s právními předpisy sta-

novenými na ochranu spotřebitele. Aby však byly za-

chovány určité benefity rozhodčího řízení, bude toto 

právo omezeno pouze na lhůtu 3 měsíců od doručení 

rozhodčího nálezu. Především s ohledem na skuteč-

nost, že spotřebitel není vždy znalý procesních práv, se 

stanoví, aby podmínky pro odložení vykonatelnosti 

soud přezkoumával vždy, aniž by to spotřebitel v návr-

hu na zrušení rozhodčího nálezu požadoval. 

 

Další změnou je zpřísnění kvalifikačních předpokladů 

na osobu rozhodce, která je oprávněna rozhodovat 

spory ze spotřebitelských smluv.

 

Přehled připravovaných práv-
ních předpisů (autor: DPL) 

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

595/0 Novela zákona o finanč-
ní kontrole - EU 

6.2.      
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593/0 Novela zákona - zákoník
práce 

3.2.      

580/0 Návrh zákona o majetko-
vém vyrovnání s církvem
a nábož. spol. 

18.1.      

576/0 Novela z. o zaměstna-
nosti 

18.1.      

575/0 Návrh zákona o kon-

trole (kontrolní řád) 
 

16.1 1.2.     

558/0 Novela z. o účetnictví - 
EU 

20.12 1.2.     

547/0 Novela z. - živnosten-
ský zákon 

6.12. 1.2.     

543/0 Novela z. 
o odpovědnosti za 
škodu způs. při výkonu
veřej. moci 

30.11. 2.2.     

541/0 Novela z.  
o rozpočtovém určení 
daní 
 

28.11. 1.2.     

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. 7.2.   2.11.  

524/0 Novela z. 
o investičních pobíd-
kách 
 

27.10. 16.12.     
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521/0 Novela z. – občanský 
zákoník 

26.10. 9.12.     

509/0 Vl. n. z. v souvislosti 
s reformou dohledu 
nad fin. trhem v EU 

13.10. 25.10. 7.12. 16.12. 11.1 23.1. 

496/0 Novela z. – trestní        
zákoník 

20.9. 7.2.     

484/0 Novela z. – trestní        
zákoník 

14.9.      

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

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

25.8. 26.10. 31.1. 8.2.   

446/0 Novela z. o daňovém 
poradenství – Senátní 
návrh zákona 

12.8. 13.12.   15.4.  

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

25.8. 20.9. 25.10. 9.11. VR 2.1. 

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. 1.12. 8.12.   

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

23.6. 26.10. 7.12. 16.12. VR  

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

22.6. 20.9. 7.12. 16.12. VR 27.12. 

371/0 Novela z. o rozhodčím 
řízení 

25.5. 17.6. 7.12. 16.12. VR 2.1. 

370/0 Novela z. o veřejných 
zakázkách 

23.5. 17.6. 25.10. 9.11. VR  
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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. 25.1.  

362/0 Vl. n. z. - občanský zá-
koník 

25.5. 8.6. 7.12. 16.12. 25.1.  

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. 21.9. 27.9. VR 19.12. 

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

  

Přijaté právní předpisy 
 (příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů  

č. 1 - 14; od 1.1.2012 do 31.1.2012 

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

 

Přehled přijatých právních 
předpisů 

(autor: JTA) 
 
Mezi přijatými právními předpisy převažují pou-
ze nepříliš relevantní pro Legal Update. Přesto 
vedle novely zákona č. 216/1994 Sb. o rozhod-
čím řízení zmíněného výše vybíráme následující: 
 
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpi-
sů, a další související zákony 

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

 

Dne 17.1.2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena no-

vela zákona, kterou se mění zákon č. 216/1994 Sb., 

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

 

Novelizace se dotýká především řešení sporů v roz-

hodčím řízení a uzavírání rozhodčích smluv, v rámci 

kterých jednou ze stran je spotřebitel. Podmínky pro 

rozhodčí řízení a rozhodčí smlouvy se tak nově vý-

razněji liší podle toho, zda jde či nejde o spotřebitel-

ský spor a spotřebitelský vztah s tím, že pokud tomu 

tak je, jsou podmínky pro rozhodčí smlouvy a řízení 

podstatně přísnější. 

 

Mezi hlavní změny patří povinnost uzavírat a podepi-

sovat rozhodčí smlouvu na samostatné listině než je 

smlouva hlavní, a to pod sankcí neplatnosti, dále po-

vinnost uvádět v rozhodčí smlouvě pevně stanovené 

informace, včetně informací o veškerých předpoklá-

daných nákladech spojených s rozhodčím řízením 

nebo povinnost náležitě spotřebitele poučit již před 

samotným podpisem rozhodčí doložky o tom, jaké 

všechny následky pro něj z rozhodčí smlouvy mohou 

nastat. 

 

Soud bude mít nově možnost přezkoumávat podmín-

ky pro odložení vykonatelnosti rozhodčího i bez ná-

vrhu spotřebitele. Rozhodčí nález bude muset nově 

obsahovat vždy odůvodnění a výslovné poučení o 

právu podat návrh na jeho zrušení k soudu za pod-

mínek stanovených zákonem o rozhodčím řízení. 

 

Novela zákona je účinná od 1.4.2012. 

  

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

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

zkontrolováno do 31. 1. 2012 

(autor: MFO) 

 
Spojení společností EUREST, s.r.o. a DORA 
Gastro a.s. povoleno 
http://www.compet.cz/hospodarska-

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

povolil-kontrolu-spolecnosti-eurest-nad-

spolecnosti-dora-gastro/ 

 

Dne 17. ledna 2012 vydal Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže tiskovou správu, kterou 
informoval o vydání rozhodnutí v rámci správní-
ho řízení o povolení spojení soutěžitelů, kterým 
povolil společnosti EUREST, s. r. o. získání 
100% akcií společnosti DORA Gastro. Tímto 
krokem získala společnost EUREST, s.r.o. vý-
lučnou kontrolu nad společností DORA Gastro. 
 

 
ČTÚ vydal:  Měsíční monitorovací zpráva 
za prosinec 2011 
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpr

avy/monitorovaci_zprava_12-2011_prosinec.pdf 

 
 Dne 12. ledna 2012 byla na stránkách Českého 
telekomunikačního úřadu zveřejněna pravidelná 
měsíční monitorovací správa ČTÚ za prosinec 
2011. Hlavním tématem je novela zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
přijetím které se završil proces implementace 
revidovaného evropského rámce pro elektronic-
ké komunikace z roku 2009. Dále se zpráva za-
bývá výsledky veřejné konzultace návrhu opat-
ření obecné povahy č. OOP/10/XX.2011-Y, kte-
rým se stanoví technické a organizační podmín-
ky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel 
a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v 
souvislosti s přenositelností čísel, jako i opatře-
ním obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, kte-
rým se mění opatření obecné povahy č. 
OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní 
trhy v oboru elektronických komunikací včetně 
kritérií pro hodnocení významné tržní síly.  
 
Důležitým sdělením pro odbornou veřejnost je 
informace o zveřejnění formulářů kategorie ART 

– P112, B112 a M112 na portále Elektronického 
sběru dat (dostupný z 
https://monitoringtrhu.ctu.cz), pro sběr údajů 
pro analýzy trhů, mezinárodní vykazování a 
státní statistickou službu a formuláře PL11, K1-
5 a K114 pro podnikatele v elektronických ko-
munikacích. 
 

Pripravované právne  
predpisy v SR 
skontrolované do 31.1.2012 

(autor: SPA, 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 

 
Vládny návrh zákona o poskytovateľoch zdra-
votnej starostlivosti, zdravotníckych pracovní-
koch a stavovských organizáciách v zdravot-
níctve 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony

/zakon&MasterID=3940 

 
Predložený návrh zákona reaguje na situácie, keď 

môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia ľudí, teda k 

ohrozeniu jedného zo základných ľudských práv uve-

deného v čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý 

ustanovuje právo každého na ochranu zdravia a prá-

vo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a 

na zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného 

poistenia a za podmienok, ktoré ustanoví zákon. 

Predloženým návrhom zákona sa dopĺňa v súlade s 

čl. 54 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenie o 

obmedzení práva na štrajk pri výkone zdravotníckeho 

povolania, ak je ohrozená ochrana života a zdravia 

ľudí. 
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Prehľad pripravovaných 
právnych predpisov 

skontrolované do 31.1.2012 

(autor: SPA, JPA) 

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia

1. 2. 3. Prezident 

607 Vl. návrh zákona o 
poskytovateľoch zdra-
votnej starostlivosti, 
zdravotníckych pra-
covníkoch a stavov-
ských organizáciách v 
zdravotníctve 

11.1.     

606 Novela zákona 
o sociálnych službách 
a živnostenskom zá-
kone 

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. 2.12.    

562 Návrh zákona o ener-
getike 

11.11. 2.12.    

556 Návrh ústavného záko-
na o rozpočtovej zod-
povednosti 

8.11. 1.12. 8.12. 8.12. 14.12. 

520 Novela zákon o podpore
obnoviteľných zdrojov 
energie a vysoko účin-
nej kombinovanej výro-
by 

23.9.     

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

23.9. 18.10. 1.12. 1.12. 16.12. 

497 Vl. n. zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zá-
kon o cenných papie-
roch a investičných 
službách 

21.9. 18.10. 30.11. 30.11. 16.12. 
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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. 30.11. 30.11. 16.12. 

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. 30.11. 30.11. 16.12. 

 

 
 

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

ad/posledneSchvalene 

skontrolované do 31.1.2012 

 
V sledovanom období tohto vydania Legal Updatu 

nebol prijatý žiadny zákon.  

 

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

skontrolované do 31.1.2012 

(autor: SPA, JPA) 

 
Rozhodnutie vo veci dohody obmedzujúcej sú-
ťaž 
http://www.antimon.gov.sk/885/4552/protimonop

olny-urad-sr-pokutoval-kartel.axd 

 

Protimonopolný úrad SR, odbor dohôd obmedzujú-

cich súťaž (ďalej len „úrad“), vydal dňa 22.12.2011 

rozhodnutie vo veci dohody obmedzujúcej súťaž 

podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a 

čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, uzatvo-

renej medzi podnikateľmi Procter & Gamble, Interna-

tional Operations SA, Švajčiarska konfederácia, Proc-

ter & Gamble, spol. s r.o., Slovenská republika na 

jednej strane a Henkel Central Eastern Europe Gese-

llschaft GmbH, Rakúsko a HENKEL SLOVENSKO, spol. 

s r.o., Slovenská republika na strane druhej. 

 

Účastníci kartelovej dohody dojednávali na úrovni 

stredoeurópskeho regiónu obmedzenie objemu a 

frekvencie promočných aktivít vysoko účinných pra-

cích prostriedkov. Ďalej došlo medzi účastníkmi do-

hody ku vzájomnému konsenzu v súvislosti so štan-

dardizáciou balení vysoko účinných pracích prostried-

kov s tým, že pri implementácii nového štandardu 

zostanú ceny nezmenené. 

 

Týmto konaním podnikatelia uzavreli a plnili dohodu 

obmedzujúcu súťaž, ktorej obsahom bolo nepriame 

určenie cien tovarov na relevantnom trhu pracích 

prostriedkov určených na použitie v domácnosti na 

trhu SR a ktorej cieľom bolo obmedzenie súťaže. 

Podnikateľom nebola uložená pokuta na základe žia-

dosti o neuloženie pokuty. 

 

 

Koncentrácia Henkel Hong Kong Holding Limi-
ted a Tiande Chemical Holdings Limited 
http://www.antimon.gov.sk/885/4566/protimonop

olny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-

koncentraciu-podnikatelov-henkel-hong-kong-

holding.axd 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu Sloven-

skej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu vo 

vytvorení spoločného podniku podnikateľov Henkel 

Hong Kong Holding Limited a Tiande Chemical Hol-

dings Limited. 

 

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov 

a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná 
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koncentrácia nevytvorí alebo neposilní dominantné 

postavenie účastníkov koncentrácie, ktorého dôsled-

kom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej 

súťaže.  Preto úrad koncentráciu schválil. 

 

Právní předpisy EU: 
zkontrolováno v období 1. 1. – 31. 1.2012 

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

 
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) 
http://eur-

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

011:345:0008:0016:CS:PDF 
 

Dne 18. ledna 2012 vstoupila v platnost směr-
nice rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 
2011 o společném systému zdanění mateřských 
a dceřiných společností z různých členských stá-
tů, v přepracovaném znění. Protože seskupová-
ní společností různých členských států mohou 
být nezbytná k tomu, aby byly v Unii vytvořeny 
podmínky obdobné podmínkám vnitřního trhu a 
aby tím bylo zajištěno řádné fungování tohoto 
vnitřního trhu, je nutné vytvořit právní rámec, 
který by zamezoval dvojímu zdanění takových 
příjmů na úrovni mateřské společnosti. Cílem 
této směrnice je tak mimo jiné osvobození divi-
dend, jako i jiných forem rozdělování zisku, kte-
rými je vyplácen zisk dceřinými společnostmi 
jejich mateřským společnostem od srážkových 
daní.  
 

 
Stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru k návrhu směrnice Ra-
dy, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, 
kterou se mění struktura rámcových 
předpisů Společenství o zdanění energe-
tických produktů a elektřiny (KOM(2011) 
169 v konečném znění – 2011/0092 
(CNS)a ke sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému hospo-

dářskému a sociálnímu výboru Inteli-
gentnější zdanění energie v EU: návrh re-
vize směrnice o zdanění energie 
(KOM(2011) 168 v konečném znění)  
http://eur-

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

2012:024:0070:0077:CS:PDF 

 
Dne 28. ledna 2012 bylo v Úředním věstníku 
Evropské unie zveřejněno Stanovisko Evropské-
ho hospodářského a sociálního výboru k návrhu 
směrnice Rady, kterou se mění směrnice 
2003/96/ES, kterou se mění struktura rámco-
vých předpisů Společenství o zdanění energe-
tických produktů a elektřiny (KOM(2011) 169 v 
konečném znění – 2011/0092 (CNS) a ke sdě-
lení Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výbo-
ru Inteligentnější zdanění energie v EU: návrh 
revize směrnice o zdanění energie (KOM(2011) 
168 v konečném znění).  
 
Stanovisko se dotýká návrhu na přepracování 
směrnice o zdanění energie. Předpokládá se, že 
nové znění směrnice o zdanění energie by mělo 
vstoupit v platnost k 1.ledna 2013. 
V připomínkovaném znění zavádí novela směr-
nice dva faktory pro zdanění pro každou po-
honnou hmotu nebo palivo. Pohonné hmoty a 
paliva mají být nově dle novely zdaněny do ro-
ku 2013 daní z CO 2 ve výši 20 euro za tunu CO 
2, paliva v roce 2013 mají být také zdaněna 
daní z energie ve výši 0,15 euro za GJ. Podobné 
zdanění se má dotknout také pohonných hmot, 
ale až v roce 2018 , a to daní z energie ve výši 
9,6 euro za GJ. Daň z CO 2 se však nemá 
uplatňovat na elektrickou energii tzv. jaderního 
původu, ale až na spotřebu energie.  
 
Dalším významným bodem návrhu novelizace 
směrnice o zdanění energie je zavedení nové 
povinnosti pro členské státy, které budou muset 
stanovit pro všechny produkty používané za 
stejným účelem (pohonná hmota nebo palivo) 
stejnou úroveň zdanění vypočítanou na základě 
jejich emisí CO 2 a jejich energetického obsa-
hu.“  Přepracovaná směrnice má odrážet nové 
priority Evropské unie obsažené v strategii Ev-
ropa 2010 a pravidlu 3 x 20 obsaženému ve 
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strategii Klima a energetika v EU v období 
2013–2020. Zdůraznit je potřebný fakt, že 
v svém Stanovisku navrhuje EHSV zavedení 
podstatně vyšší energetické dané uplatňované 
na paliva pro spotřebitele, než je v návrhu ob-
sažené zdanění na úrovni 0,0054 euro za litr. 
Jestli bude tento návrh akceptován, bude to 
znamenat znatelné zvýšení cen energií 
v příštích několika letech v celé EÚ. 
 

 
Stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru k návrhu směrnice Rady 
o společném konsolidovaném základu da-
ně z příjmů právnických osob (CCCTB) 
KOM(2011) 121 v konečném znění – 
2011/0058 (CNS) (2012/C 24/12) 
http://eur-

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

2012:024:0063:0069:CS:PDF 

 

Dne 28. ledna 20121 bylo Úředním věstníku Ev-
ropské unie zveřejněno Stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru k návrhu 
směrnice Rady o společném konsolidovaném 
základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB) KOM(2011) 121 v konečném znění – 
2011/0058 (CNS) (2012/C 24/12).  
 
Zamýšlená směrnice se má svou působností 
omezovat jenom na právnické osoby, které 
podléhají dani z příjmu právnických osob v EU. 
Zamýšlený záměr na přijetí společné evropské 
úpravy v této oblasti má znamenat značný a 
významný pokrok v dokončení vnitřního trhu. 
Návrh směrnice operuje s rozdělením daňového 
základu mezi členské státy podle hodnotových 
faktorů práce, aktiv a tržeb. Účelem návrhu 
směrnice je umožnit přeshraničně činným spo-
lečnostem v EU počítat základ daně, který je 
rozhodující pro výpočet daně z příjmu právnic-
kých osob, podle jednotných pravidel platných 
pro celou EU, bez využívání až 27 daňových 
systémů. 
 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

zkontrolováno do 31.1.2012 viz. Databáze NSS na 

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

ni-

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

2;ml120; 

(autor: PMO) 

 
Zastoupení advokátem a doložení plné 
moci 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0115_

2As__110_20120118101008_prevedeno.pdf    

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2 As 

115/2011, ze dne 17.1.2012 

 

V daném řízení šlo o kasační stížnost proti usnesení 

Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta žaloba 

z důvodu nepřipojení plných mocí pro zastupování 

v řízení. Tyto nebyly doplněny ani na výzvu soudu 

v jím určené lhůtě. 

 

Stěžovatel argumentoval tím, že soudem určená lhů-

ta byla příliš krátká (výzva byla doručena 25.7.2011, 

lhůta uplynula 1.8.2011), obzvláště vzhledem 

k tomu, že byla doba dovolených – v příslušné advo-

kátní kanceláři došlo k administrativní chybě, která 

byla dle tvrzení stěžovatele napravena ihned po ná-

vratu advokáta do kanceláře; v daný okamžik však již 

byla žaloba odmítnuta. 

 

Dle soudního spisu však byla žaloba usnesením od-

mítnuta až dne 15.8.2011, přičemž usnesení bylo ad-

vokátovi stěžovatelů doručeno dne 19.8.2011 Plné 

moci (datovány 8.7.2011) se žádostí o prominutí 

zmeškání lhůty byly doručeny soudu až 1.9.2011 (na 

poštu podáno 31.8.2011). Hned 2.9.2011 bylo vydá-

no soudem usnesení, jímž nebylo vyhověno žádosti o 

prominutí zmeškání lhůty proto, že řízení již bylo pra-

vomocně skončeno. 

 

Ohledně nemožnosti splnit lhůtu k doplnění žaloby 

Nejvyšší správní soud uvedl zejména, že „lhůta k od-

stranění vady podání je lhůtou soudcovskou a soud 

je proto oprávněn stanovit ji podle vlastní úvahy s 

přihlédnutím k povaze a náročnosti uložené povin-

nosti“. V daném případě šlo o jednoduchý úkon. „Je 

věcí řádného výkonu advokátních služeb, aby advo-

kát i v době své nepřítomnosti v advokátní kanceláři 

měl zajištěn příjem pošty a vyřízení podobných ne-

zbytných úkonů. To platí i pro období letních dovole-

ných, přičemž z ničeho není zřejmé, že by právě do-
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volená byla důvodem prodlení v daném případě. Při 

hodnocení přiměřenosti stanovené lhůty nelze rovněž 

odhlédnout od skutečnosti, že městský soud nepři-

kročil k odmítnutí žaloby ihned po jejím uplynutí, ale 

podstatně později. Plné moci ostatně byly soudu 

předloženy po více než jednom měsíci od doručení 

výzvy a až v reakci na odmítnutí žalob.“  

 

Řízení však bylo přesto zatíženo vadou (která však 

nebyla tvrzena samotným advokátem), pro kterou 

Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu 

v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. 

 

Odkázal na svůj starší rozsudek ze dne 31. 5. 2006, 

č. j. 2 Afs 162/2005 – 66, podle kterého je soud „po-

vinen co nejvíce šetřit podstatu a smysl práv účastní-

ků soudního řízení, respektovat účel, kvůli kterému 

existuje správní soudnictví, jímž je ochrana veřejných 

subjektivních práv fyzických a právnických osob (§ 2 

s. ř. s.).“  Stejně tak zde vyslovil, že „krajský soud 

měl vzít v úvahu skutečný obsah žaloby, z níž jedno-

značně vyplývalo, že byla zcela sepsána advokátem, 

a z toho měl vyvodit pracovní závěr, že stěžovatel 

skutečně zastoupen advokátem nejspíše je a chce 

být a že nezaslání plné moci je s vysokou pravděpo-

dobností opomenutím (nejspíše opomenutím admi-

nistrativním či technickým) na straně stěžovatelova 

advokáta“. 

 

V případu stěžovatele bylo zřejmé, že „soud nepo-

chyboval o tom, že stěžovatelé jsou v postavení ža-

lobců a jedná se o jejich žalobu. Nebylo jen dolože-

no, že zástupce, který žalobu sepsal, k tomu jimi byl 

zmocněn. Odstranění takového odstranitelného ne-

dostatku podmínky řízení lze žádat jak od označe-

ných žalobců, tak i od označeného zástupce. Projevil-

li zástupce v tomto směru nezodpovědnost, nezna-

mená to, že soud mohl přímo přistoupit k odmítnutí 

žaloby, aniž vyžádal odstranění pochybností o za-

stoupení od žalobců, v jejichž možnostech toto od-

stranění rovněž bylo. Pokud tak neučinil, jedná se o 

vadu, která mohla mít (a také měla) vliv na rozhod-

nutí soudu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.“ 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 31.1.2012, Databáze NS na 

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

sf/WebSpreadSearch 

(autor: PMO) 

 
Nabytí a převody nemovitého majetku 
obce 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.n

sf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stano

vis-

ko_Nejvyssiho_soudu_k_nabyti_ci_prevodu_nemov

iteho_majetku_obce~?openDocument&lng=CZ 

Stanovisko Nejvyššího soudu přijaté jeho občansko-

právním a obchodním kolegiem na základě věci 30 

Cdo 1047/2010, uveřejněno dne 12.1.2012 

 

V zájmu sjednocení postupu nižších soudů vydalo 

občanskoprávní a obchodní kolegium následující 

právní větu: „O majetkoprávních úkonech (na-
bytí a převodech nemovitých věcí) obce roz-
hoduje obecní zastupitelstvo pouze na svých 
veřejných zasedáních.“ 
 

V daném řízení šlo o spor o určení vlastnictví pozem-

ků, které byly obcí prodány jejímu občanovi. 

K prodeji došlo na základě jednání zastupitelstva, 

které prodej schválilo a následně vypracované kupní 

smlouvy. 

 

Nové vedení obce napadlo kupní smlouvu pro její 

neplatnost, která měla nastat v důsledku toho, že 

k rozhodnutí vedení nedošlo na veřejném zasedání, 

ale na tzv. poradě, kterou však toto vedení považo-

valo za veřejné zasedání. 

 

Okresní i krajský soud rozhodl, že prodej pozemků 

byl v pořádku a žalobu zamítl. S tímto závěrem se 

neztotožnil Nejvyšší soud, který v návaznosti na své 

rozhodnutí zveřejnil i sjednocující právní názor svého 

občanskoprávního a obchodněprávního kolegia.  

 

 
Neplatnost závěti sepsané za účelem za-
jištění dluhu  
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.n

sf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stano

vis-

ko__Zavet_sepsana_za_ucelem_zajisteni_dluhu_je

_neplatnym_pravnim_ukonem~?openDocument&ln

g=CZ 
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Stanovisko Nejvyššího soudu přijaté jeho občansko-

právním a obchodním kolegiem na základě věci 21 

Cdo 2992/2009, uveřejněno dne 19.1.2012 

 

V zájmu sjednocení postupu nižších soudů vydalo 

občanskoprávní a obchodní kolegium následující 

právní větu: „Závěť sepsaná za účelem zajištění 
dluhu je neplatným právním úkonem, neboť 
svým účelem obchází zákon (§39 Obč. zákoní-
ku).“ 
 

V řízení šlo o úvěr z roku 1992 ve výši 2.500.000,- 

Kčs na rekonstrukci a modernizaci penzionu 

v Jilemnici. Podle dodatku k úvěrové smlouvě pod-

mínka předložení úvěrového životního pojištění byla 

zrušena a byla nahrazena závětí zůstavitelky. 

 

K pořízení závěti však nedošlo jako projev svobodné 

vůle směřující k tomu, aby po smrti zůstavitelky Ko-

merční banka a.s. pobočka v Semilech nabyla v závě-

ti uvedený majetek, nýbrž sloužila jako zajišťovací 

prostředek k zajištění úvěru. 

 

Nejvyšší soud vyslovil, že závěť je jednostranným 

projevem vůle, zatímco zajištění závazku je právním 

úkonem dvoustranným. V daném případě byl navíc 

majetek uvedený v závěti mnohonásobně vyšší než 

poskytnutý úvěr, což soud prohlásil za nemravné. 

 

Nejvyšší soud považuje případy, kdy klienti peněž-

ních ústavů musejí při sjednávání půjčky podepsat 

závěť, v níž odkáží peněžnímu ústavu své nemovitos-

ti na úkor zákonných dědiců, za obcházení zákona 

(existují i jiné možnosti jak si zajistit splacení půjče-

ných finančních prostředků) a současně nemorální i 

neetické. 

 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.1.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: PMO)  

 
Společnost vymáhající bagatelní pohle-
dávky neuspěla s ústavní stížností proti 
nepřiznání soudních výloh  
http://www.concourt.cz/clanek/6109 

 

Jako zjevně neopodstatněná byla Ústavním soudem 

odmítnuta ústavní stížnost společnosti Bazcom, a. s., 

která tímto způsobem napadla rozhodnutí Okresního 

soudu v Ústí nad Labem. Tímto rozhodnutím jí 

přestala být přiznávána náhrada nákladů právního 

zastoupení v řízeních, ve kterých se společnost do-

máhala zaplacení bagatelních částek pocházejících z 

neuhrazeného jízdného v MHD.   

 

Ústavní soud označil odůvodnění Okresního soudu 

v Ústí nad Labem za dostatečné a přesvědčivé. 

Okresní soud konstatoval, že v případě stěžovatelky 

nebylo nutno najímat externího advokáta, neboť 

v orgánech společnosti existovala osoba s právním 

vzděláním a oprávněním k výkonu advokacie a navíc 

šlo o velmi jednoduché žaloby, které vycházely stále 

ze stejného vzoru – vzhledem k tomu, že vymáhání 

pohledávek je předmětem podnikání stěžovatelky (a 

tudíž pro výkon této jednoduché a stále se opakující 

činnosti disponuje potřebnými znalostmi i aparátem), 

jevilo se zcela nadbytečným, aby naprosto jednodu-

ché procesní úkony činil advokát mimo společnost. 

 

Ústavní soud doslova uvedl, že „neplatí teze, že od-

měna za zastupování advokátem v civilním řízení je 

sama o sobě a vždy nákladem potřebným 

k účelnému uplatňování nebo bránění práva“. Obec-

ně tomu tak sice je, ne však automaticky vždy. 

 

Judikatúra SR  
skontrolované do 31.1.2012 

(autor: SPA, JPA) 

 

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

 

V sledovanom období tohto vydania Legal Update 

nedošlo k žiadnemu významnému rozsudku zo strany 

Ústavného súdu SR. 

 

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

 

V sledovanom období tohto vydania Legal Update 

nedošlo k žiadnemu významnému rozsudku zo strany 

Najvyššieho súdu SR. 
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Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.1.2012 do 31.1.2012 

http://eur-

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

(autor: MFO) 

 
Rozsudek soudního dvora z 26. ledna 
2012 v právní věci C-586/10, o žádosti 
o rozhodnutí o předběžné otázce na zá-
kladě článku 267 SFEU, týkající se výkla-
du Směrnice 2003/54, mezi Bianca Kücük 
proti Land Nordrhein-Westfalen.  
http://eur-

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

:62010CJ0586:CS:HTML 

 
Paní Bianca Kücük (dále jen „Žalobkyně“) byla 

v letech 1996 až 2007 zaměstnána v Spolkové repub-

lice Německo jako soudní úřednice. Její pracovní 

poměr byl založen na základě celkově 13 krátkodo-

bých pracovních smluv na dobu určitou, kdy tyto 

smlouvy byly uzavírány z důvodu zástupu za absen-

tující trvalé zaměstnance. Žalobkyně v roce 2008 po-

dala k pracovnímu soudu v Kolíně nad Rýnem žalobu, 

kterou se domáhala, aby byla její poslední pracovní 

smlouva uzavřena od 01.01.2007 do 31.12.2008 

označena soudem za smlouvu na dobu neurčitou. 

Žalobkyně argumentovala v žalobě tím, že objektivní 

důvod, pod kterým německé právo povolovalo na 

základě § 14 odst. 1 bodu 3 TzBfG tzv. řetězení uza-

vírání smluv na dobu určitou, a to důvod „zástupu za 

jiného pracovníka“, nemůže být splněn v případě, že 

takovým způsobem byl prodlužován pracovní poměr 

11 let a to celkově až třináctkrát. Spor se dostal až 

před spolkový pracovní soud. Spolkový pracovní soud 

se proto obrátil na ESD s otázkou, jestli skutečnost, 

že potřeba pracovního zástupu je stálá nebo častá 

a že může být rovněž pokryta uzavřením smluv na 

dobu neurčitou, nevylučuje, že zástup představuje 

takový objektivní důvod.  

 

Po zevrubném zvážení posuzovaného případu došel 

ESD k závěru, že: “Ustanovení 5 bod 1 písm. a) rám-
cové dohody o pracovních poměrech na dobu urči-
tou, uzavřené dne 18. března 1999, která je obsaže-
na v příloze směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 
28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních 
poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organiza-
cemi UNICE, CEEP a EKOS, musí být vykládáno 

v tom smyslu, že dočasná potřeba zástupu, upravená 
takovým vnitrostátním právním předpisem, jako je 
právní předpis dotčený v původním řízení, může 
v zásadě představovat objektivní důvod ve smyslu 
uvedeného ustanovení. Pouhá skutečnost, že je za-
městnavatel nucen používat dočasný zástup pravi-
delně, ba stále a že tyto zástupy mohou být pokryty 
i přijetím zaměstnanců na základě pracovních smluv 
na dobu neurčitou, neznamená, že neexistuje ob-
jektivní důvod ve smyslu ustanovení 5 bodu 1 
písm. a) uvedené rámcové dohody, ani že se jedná 
o zneužití ve smyslu tohoto ustanovení. Při posuzo-
vání otázky, zda je obnovení pracovních smluv nebo 
poměrů na dobu určitou odůvodněno takovým ob-
jektivním důvodem, musejí nicméně orgány člen-
ských států v rámci svých příslušných pravomocí zoh-
lednit všechny okolnosti věci, včetně počtu 
a souhrnné doby trvání pracovních smluv nebo po-
měrů na dobu určitou, které v minulosti byly uzavře-
ny se stejným zaměstnavatelem.” 
 

Právní časopisy 
(autor: DPL)  

 

Právní rádce 
1/2012 

Zohledněna vydání do 31.1.2012 

 
Hlavní změny v obchodním zákoníku po 1. 
lednu 2012 
Vydání: 1/2012, str. 19-27  

Autor: JUDr. Petr Čech LL.M. 

 

Od nového roku se obchodního zákoníku týkají hned 

tři novelizace. Novela obchodního zákoníku č. 

351/2011 Sb., zákon č. 355/2011 Sb. (měnící zákon 

o přeměnách) a v neposlední řadě také zákon č. 

420/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických 

osob. Autor ve svém článku popisuje nejdůležitější 

změny obsažené ve výše uvedených úpravách. 

 

Jako jeden z hlavních přínosů je chápána možnost 

předem omezit či vyloučit odpovědnost za škodu. Vy-

loučení bylo v původní úpravě ze zákona zakázáno a 

judikatura byla nejednotná i v náhledu na přípustnost 

tzv. limitace odpovědnosti za škodu. Nutno je ovšem 
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s platností nové úpravy dbát na četná omezení týka-

jící se limitace. Dalším přínosem zákona č. 351/2011 

je, že připouští, aby statutární orgán pověřil výkonem 

obchodního vedení zčásti i zcela jiného, včetně jed-

notlivých členů tohoto orgánu. Výkon takového pově-

ření potom bude možné konat v (souběžném) pomě-

ru.  

 

Velkým posunem je dále změna § 196a odst. 6. Na-

byvatelé v dobré víře nemovitost nabudou do svého 

vlastnictví ihned. Stejně tak to platí i pro věc movitou 

či pohledávku, bude-li kupní smlouva uzavírána v re-

žimu obecného občanského práva. 

 

Další změny zahrnují například zavedení rozhodnutí 

jediného společníka (resp. akcionáře) jako právní 

úkon nebo změny v úpravě obchodního rejstříku. 

Tam odpadá nutnost ukládat podpisové vzory osob 

jednajících jménem společnosti do sbírky listin, omezí 

se přístup k rodným číslům osob zapsaných v rejstří-

ku a nový je také požadavek existence právního dů-

vodu k užívání prostor po celou dobu, kdy je sídlo 

zapsáno do rejstříku. 

 

Právní rozhledy 
1 a 2/2012 

Zohledněna vydání do 31.1.2012 

 
Aktuálně k církevním restitucím 
Vydání: 1/2012, str. 16-18 

Autor: JUDr. Marek Ivičič 

 

Otázka církevních restitucí se pravidelně vrací na po-

litickou scénu, v poslední době nabralo rozhodování 

soudů nový směr a skýtá tak šanci k vrácení církev-

ního majetku z důvodů protiústavní nečinnosti záko-

nodárce. Základním ustanovením v této souvislosti je 

§29 zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. 

V důsledku tohoto ustanovení nelze převádět maje-

tek, který byl původně ve vlastnictví církví na jiné 

osoby, do přijetí zákonů o tomto majetku. 

 

Restituční předpis, který je předvídaný v §29 ViVzp 

za celých 20 let existence zákona přijatý nebyl a od-

mítavý postoj Ústavního soudu k určovacím žalobám 

na dříve zabavený majetek bránil jakémukoliv posu-

nu v této problematice. Recentní rozhodování Ústav-

ního soudu ale naznačuje jistý posun. Autor se tedy 

domnívá, že pokud se politická reprezentace neod-

hodlá vyřešit absenci „restitučního předpisu“ týkající 

se církví, lze předpokládat, že církevní subjekty bu-

dou podávat vlastnické žaloby, hlavně v těch přípa-

dech, kdy stát získal majetek v rozporu s tehdejšími 

socialistickými zákony. 

 

 
Uzavírání smluv podle nového občanské-
ho zákoníku 
Vydání: 1/2012, str. 25-30  

Autor: JUDr. Milan Hulmák 

 

Autor se ve svém článku soustředí na úpravu uzaví-

rání smluv podle návrhu nového občanského zákoní-

ku, tak jak byl předložen do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Návrh občanského zákoníku vychází 

z roztříštěné současné právní úpravy smluv, zároveň 

ji ale uceluje a rozšiřuje i o ustanovení ze současné 

úpravy obchodního zákoníku (jehož rozsah bude vý-

znamně zúžen).  

 

Právní úprava relativních majetkových práv je dispo-

zitivní, ale i v rámci úpravy smluv a jejich uzavírání 

najdeme kogentní prvky (konsenzus, dobré mravy, 

atd.) Dále v současném občanském zákoníku chybí 

výslovná úprava veřejných návrhů. Podle návrhu, 

který tuto oblast nově upravuje není důvod bránit 

subjektům zavázat se prostřednictvím veřejného ná-

vrhu. 

 

Navrhovaná úprava bude posilovat význam vůle 

stran, s jasnou inspirací v zahraničních úpravách 

smluvních závazků. Ruku v ruce s posilováním 

smluvní volnosti jde samozřejmě i zdůraznění ochra-

ny před nepoctivým jednáním. V tomto ohledu autor 

vyzvedává ochranu před překvapivými ujednáními 

v obchodních podmínkách, výslovnou úpravu před-

smluvní odpovědnosti (§ 1719 a násl. návrhu) či 
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ochranu slabší strany při uzavírání smluv adhezním 

způsobem (§ 1787 a násl. návrhu). 

 

 

Návrh na vstup do řízení jako zneužití 
práva – lze se bránit vyhýbání povinnosti 
žalobce na náhrady nákladů řízení? 
Vydání: 2/2012, str. 39-46  

Autor: Mgr. Michala Sokorová 

 

Autorka ve svém článku naráží na šikánózní praktiku, 

kdy je zneužito právo na vstup do řízení s cílem vy-

hnout se náhradě nákladů v případě prohraného spo-

ru z pohledu žalobce. Článek se věnuje tomu, zda je 

vůbec možné v českém právním řádu se tomuto jed-

nání bránit, případně jak přistupují k tomuto problé-

mu jiné evropské právní řády. 

 

Řešení problému vyhýbání se povinnosti platit nákla-

dy řízení se nabízí pouze pokud nově vstupující oso-

ba do řízení je cizinec nepocházející z EU, či ze země, 

s níž má ČR uzavřenou dohodu o právní pomoci. Po-

kud je na druhou stranu touto osobou insolventní 

osoba s českým státním občanstvím, má žalovaný 

jen velmi omezené možnosti. Právní úpravě nenapo-

máhá ani judikatura, která svým čistě formálním vý-

kladem vyjadřuje myšlenku, že právo na vstup do 

řízení se žalovaného vůbec netýká. 

 

Za zmínku jistě stojí, že ve vybraných zahraničních 

úpravách, které jsou pojaty odlišně jsou práva žalo-

vaných chráněna jednoduše a efektivně.  

 

Bulletin advokacie 
Zohledněna vydání do 31.1.2012 

 
V sledovaném období tohoto vydání Legal Update 

nebylo vydáno nové vydání Bulletinu advokacie k 

dispozici. 

 

Bulletin slovenskej advo-
kácie 
12/2011 

zohľadnené vydania do 31.1.2012 
(autor: SPA, JPA) 

 
Možnosti zriadenia predkupného práva k 
družstevným podielnickým listom stano-
vami ich emitenta 
Vydanie: 12/2011, str. 12 

Autor: JUDr. Milan Hodás 

 

Autori nastoľujú potrebu odborného zamyslenia sa 

nad špecifikami družstevných podielnických listov 

(DPL), ako i jestvujúcou praxou družstiev vo vzťahu 

k obmedzeniam prevoditeľnosti DPL. Z identifikácie 

DPL, ako predmetu súkromnoprávnych vzťahov, au-

tori vyvodzujú stanovisko o možnosti zriadenia 

zmluvného predkupného práva k DPL, pričom sa bliž-

šie venujú otázke možnosti jeho zriadenia v samot-

ných stanovách družstva, ktoré sú zmluvou sui gene-

ris. Následnou analýzou právneho charakteru stanov, 

vlastníckeho práva k DPL a rozhodovacieho procesu 

o zriadení predkupného práva k DPL, však dospievajú 

k záveru o nemožnosti zriadenia predkupného práva 

k DPL samotnými stanovami ich emitenta.  

 
Autoři: DPL, JPA, JTA, MFO, PMO, SPA 


