
   

 

 

 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku 

v období od 1.2.2012 ke dni 29.2.2012. Do přehledu s konkrétnější uvedením navrhované změny byly 

zařazeny poslanecké tisky, které doposud nebyly uvedeny, či návrhy, které v postupu legislativním 

procesem nabyly na významu. 
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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/ 

Nová součást Legal Update přináší přehled 

právních předpisů, nabývajících účinnosti. 

Bohužel ve sledovaném období nenastala 

účinnost žádného právního předpisu, rele-

vantního pro Legal Update. (autor:JTA) 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 15 - 24; od 

1.2.2012 do 29.2.2012 

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

 

2.1. Přehled přijatých právních 

předpisů 

(autor:JTA) 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-

kách, ve znění pozdějších předpisů 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazaknu/Search

Re-

sult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=

Rok 

Novelizace zpřísňují celý proces zadávacího, 

přičemž klíčovým krokem v tomto směru je 

zejména snížení limitů pro veřejné zakázky, 

které jsou určující pro stanovení povinnosti 

zadavatele postupovat podle tohoto zákona. 

Do oblasti úpravy kvalifikačních předpokladů 

zasahuje změna v prokazování ekonomické a 

finanční kvalifikace. Ekonomická kvalifikace 

bude nahrazena prohlášením dodavatele o 

ekonomické a finanční způsobilosti plnit ve-

řejnou zakázkou. Dále k prokázání technické 

kvalifikace nebude moci zadavatel požadovat 

certifikáty ISO. Z dalších změn je to pak zvý-

šení sankcí, ukládaných ÚOHS, na dvojnáso-

bek a skutečnost, že novela výslovně zmiňuje, 

že zadavatel je povinen poskytovat informace 

podle zákona o svobodném přístupu k infor-

macím. 

Novela je účinná ke dni 1.4.2012. 

3. Připravované právní předpisy 

(autor: JTA) 

3.1. Prezident 

Kontrola na 

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

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

zpravy/index.shtml 

doručené prezidentovi od 1.2.2012 do 29.2.2012 

Prezidentovi bylo doručeny do 29.2. celkem 8 

zákonů. Sedm z nich Václav Klaus podepsal, 

ovšem ostře sledovaný Zákon o podporova-

ných zdrojích energie ne. 

Občanský zákoník a zákon o obchodních 

korporacích 

Dlouho očekávané a minulými Legal Update 

připomínané zákony, tvořící jádro rekodifikaci 

soukromého práva v České republice. Nový 

občanský zákoník přinese moderní úpravu 

soukromoprávních vztahů, mezi jejíž hlavní 

přínosy patří například větší důraz na úpravu 

osobnostních práv, podpora principu svobod-

né vůle nebo také jednotná úprava závazko-

vého práva. 

Zákon o obchodních korporacích promítá do 

právní úpravy odlišnosti obchodního práva, 

zejména na vyšší míru předpokládané profe-

sionality, kterou podnikatelé vykazují (častější 

vyšší právní vědomí, větší míra rizika u podni-

kání atd..). Současně je však návrh zákona 

nastaven na propojení s novým insolvenčním 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazaknu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazaknu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazaknu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazaknu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://www.psp.cz /sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/index.shtml
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/index.shtml
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zákonem a ostatními předpisy, které podniká-

ní upravují. 

Nový občanský zákoník stejně jako zákon o 

obchodních korporacích bude účinný od 

1.1.2014. 

Novela zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zeměděl-

skému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

Novela má umožnit nárok na vyrovnání stále 

nevypořádaných restitucí také dědicům těchto 

oprávněných osob. Záměrem předkladatelů 

není prolamovat hranici stanovenou tzv. resti-

tuční tečkou, ale umožnit oprávněným oso-

bám převádění nároků na své dě-

ti. Předkladatelům vadilo, že tito dědicové jsou 

někdy u soudu považováni za spekulanty. 

Návrh zákona stanovuje, že postoupení náro-

ku dědici nebude považováno za spekulativní.  

3.2. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.2.2012 do 29.2.2012, do 18. schůze 

Návrh ústavního zákona, kterým se mění 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/histrie?ke_d

ni=07.03.2012&O=8&action=detail&value=3047 

Senát neschválil v měsíci únoru žádné záko-

ny, relevantní pro Legal Update, proto vybí-

ráme alespoň novelizaci Ústavy, umožňující 

přímou volbu prezidenta. 

Příští prezident České republiky bude volen 

ve všeobecných a přímých volbách. Volba 

bude dvoukolová, pokud žádný z kandidátů 

nezíská nadpoloviční  většinu hlasů v prvním 

kole. Navrhnout kandidáta na prezidenta bude 

moci každý občan ČR, získá-li pro svůj návrh 

alespoň 50 000 podpisů. Volbu prezidenta 

vyhlásí předseda Senátu nejméně 90 dnů 

před samotnou volbou. Mandát současného 

prezidenta vyprší 8. března 2013. 

3.3. Poslanecká sněmovna: 

Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 586 - 623 

od 1.2.2012 do 29.2.2012 

 

Novela insolvenčního zákona 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=604&C

T1=0 

Cílem navrhované novely je snaha co nejvíce 

eliminovat podávání návrhů na zahájení insol-

venčního řízení ze strany věřitelů, které je 

iniciováno nepoctivými úmysly, a ve svém 

důsledku tak zabránit možným negativním 

dopadům na fungování zdravé společnosti. 

Konkrétně dojde k úpravě tak, aby bylo mož-

né insolvenční návrh věřitele odmítnout pro 

zjevnou bezdůvodnost (do 7 dnů) a současně 

stanovit, kdy se jedná o zjevně bezdůvodné 

podání (např. dokládá-li insolvenční navrhova-

tel oprávnění podat insolvenční návrh pohle-

dávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o 

úpadku nepřihlíží, apod.), dále bude dána 

možnost stanovit sankci – pokutu za zjevně 

bezdůvodný insolvenční návrh, odmítne-li 

insolvenční soud insolvenční návrh věřitele 

pro zjevnou bezdůvodnost. 

Novinkou se stane umožnění soudům před-

běžným opatřením způsobem stanoveným 

v předběžném opatření omezit některý z účin-

ků spojených se zahájením insolvenčního 

řízení, a to kdykoliv až do rozhodnutí o insol-

venčním návrhu. 

Nová právní úprava dohledu nad finančním 

trhem na evropské úrovni založila Evropský 

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/histrie?ke_dni=07.03.2012&O=8&action=detail&value=3047
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/histrie?ke_dni=07.03.2012&O=8&action=detail&value=3047
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
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systém dohledu. Tento systém má lépe čelit 

novým globálním výzvám, a to jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni integrovaných a 

vzájemně propojených finančních trhů.  

Soud bude moci uložit věřiteli povinnost složit 

jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné 

újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným 

zahájením insolvenčního řízení a opatřeními 

přijatými v jeho průběhu, až do rozhodnutí o 

insolvenčním návrhu, pouze však na návrh 

dlužníka a konečně budou zpřesněny postu-

py, směřující k zajištění náhrady škody 

v případě, je-li zřejmé, že určité osobě vznikla 

zahájením insolvenčního řízení a opatřeními 

přijatými v jeho průběhu vinou insolvenčního 

navrhovatele škoda nebo jiná újma.  

Novela zákona o ochraně hospodářské 

soutěže 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=621&C

T1=0 

O novele v podobě zákonného zakotvení 

podmínek tzv. leniency programu, neboli pro-

gramu shovívavosti (dále též “leniency pro-

gram”), a s tím související upuštění od uložení 

pokuty nebo snížení pokuty Úřadem, pokud 

soutěžitelé projeví zájem o jeho aplikaci a 

splní stanovené podmínky, jsme Vás informo-

vali již dříve. 

Změna se dotýká také dalších institutů. Dojde 

k zavedení tzv. “narovnání”, jako nástroje 

umožňujícího účastníkům řízení přispět ve 

hodných případech ke snížení administrativní 

náročnosti správního řízení a tím k procesní 

úspoře zdrojů Úřadu “výměnou” za snížení 

výsledně stanovené pokuty Úřadem o rovných 

20 %. Opatření je inspirováno Evropskou 

komisí. 

Novinkou bude zakotvení oprávnění Úřadu 

provádět v rámci šetření případů možného 

porušení zákona dle stanovených kritérií tzv. 

“prioritizaci”, a nezabývat se tak marginálními 

případy porušení zákona, jež dlouhodobě 

vytěžují Úřad, aniž by měly výraznější dopady 

na hospodářskou soutěž a fungování trhu. 

Další úpravou projde uložení zákazu plnění 

veřejných zakázek a zákazu plnění koncesní 

smlouvy těm subjektům, jež se dopustí správ-

ního deliktu uzavření kartelové dohody 

v rámci procesu zadávání veřejných zakázek 

nebo v souvislosti s  koncesním řízením. No-

vela tak zavádí obdobnou úpravu zákazu, 

jaká je obsažena u správních deliktů dodava-

telů v zákoně o veřejných zakázkách a kon-

cesním zákoně.  

3.4. Vláda: 

Právní předpisy projednávané vládou naleznete na: 

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

Usnesení vlády naleznete na: 

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

nsf/web/cs?Open&2010 

 

3.4.1. Právní předpisy vládou pro-

jednané 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích 

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

ebtest.nsf/web/cs?Open&2012&02-15 

Dne 15. února 2012 vláda schválila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích.  

Návrh zákona se týká především ceny za 

přístup a využití veřejně přístupných listin. 

Podle správního řádu a zákona o svobodném 

přístupu k informacím představují odlišné 

režimy hrazení nákladů za pořízení kopií. 

Novela by měla odstranit nedůvodně rozdílné 

náklady na získání informací (přenosný nosič 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2012&02-15
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2012&02-15
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a kopie listin).  

Současné sazby za pořízení kopie, opisu, 

výpisu úředního dokumentu ze spisu správní 

poplatek ve výši 50 Kč za každou i započatou 

stránku, dále poplatek ve výši 40 Kč za tech-

nický nosič dat a poplatek ve výši 15 Kč za 

každou i započatou stránku pravděpodobně 

neodpovídá skutečným nákladům vynalože-

ným na pořízení kopie, opisu, výpisu úředního 

dokumentu.  

Ministerstvo vnitra navrhuje snížit cenu kopie, 

opisu, výpisu za druhou a další stránku textu 

z původních 15 Kč na navrhovaných 5 Kč a 

dále nechat prostor správním orgánům pro 

zvážení snížení nebo upuštění od správních 

poplatků u účastníků správního řízení z důvo-

dů hodných zvláštního zřetele. 

Účinnost novely je navrhována k 1. září 2012 

z důvodů dostatečného seznámení se 

s novelou.  

3.4.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

Návrh zákona o zvýšení transparentnosti 

právnických osob a o změně dalších zá-

konů.  

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

Připravovaný zákon reaguje zejména na ne-

transparentnost nakládání s veřejnými pro-

středky a možná legalizace výnosů z trestné 

činnosti, riziko střetu zájmů a další rizika, je-

jichž důsledkem je nelegální či nehospodárné 

jednání osob reprezentujících veřejnou moc. 

Vláda si od zákona slibuje větší transparent-

nost v obchodních vztazích a také potlačení 

korupční prostředí v oblasti veřejných zakázek 

a v jiných oblastech, kde se soukromé subjek-

ty ucházejí o veřejné prostředky. 

Dalším aspektem je zlepšení pozice České 

republiky v boji proti organizovanému zločinu 

a zvýšení prestiže České republiky 

v zahraničí. Z důvodu ochrany těchto zájmů 

se jeví jako nezbytně nutné k určité regulaci 

přistoupit.

 

3.5. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

622/0 Novela z. o hospodaření 

energií - EU 

29.2.      

621/0 Novela z. o ochraně hos-

podářské soutěže 

29.2.      

615/0 Novela z. o elektronických 

komunikacích  

27.2.      

613/0 N.z. o volbě prezidenta 

republiky 

27.2.      

595/0 Novela zákona o finanční 

kontrole - EU 

6.2.      

593/0 Novela zákona - zákoník 

práce 

3.2.      

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=622&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=622&CT1=0
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580/0 Návrh zákona o majetko-

vém vyrovnání s církvemi 

a nábož. spol. 

18.1. 7.2.     

576/0 Novela z. o zaměstnanosti 18.1.    10.2.  

575/0 Návrh zákona o kontrole 

(kontrolní řád) 

16.1 1.2.     

558/0 Novela z. o účetnictví  20.12 1.2.     

547/0 Novela z. - živnostenský 

zákon 

6.12. 1.2.     

543/0 Novela z. o odpovědnosti 

za škodu způs. při výko-

nu 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 dluhopisech 8.11. 13.12.     

527/0 Novela z. o obcích 30.11. 7.2.   2.11.  

524/0 Novela z. o investičních 

pobídkách 

27.10. 16.12.     

521/0 Novela z. – občanský zá-

koník 

26.10. 9.12.     

496/0 Novela z. – trestní zákoník 20.9. 7.2.     

484/0 Novela z. – trestní zákoník 14.9.      

480/0 Nove  Novela z. o rodině 9.9. 26.10. 7.12. 16.12. VR 5.3. 

463/0 Novela z. o provozu na po-

zemních komunikacích 

25.8. 26.10. 31.1. 8.2.   

446/0 Novela z. o daňovém pora-

denství – Senátní návrh 

zákona 

12.8. 13.12.   15.4.  

433/0 Novela z. o podmínkách 

převodu zeměděl. 

a lesních pozemků  

25.8. 21.9. 25.10. 9.11. VR 21.2. 

431/0 Novela z. o přestupcích 26.7. 27.9. 1.12. 8.12.   

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=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=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=446&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=446&CT1=0
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401/0 Novela z. o úpravě vlast-

nických vztahů k půdě 

23.6. 26.10. 7.12. 16.12. VR 21.2. 

370/0 Novela z. o veřejných za-

kázkách 

23.5. 17.6. 25.10. 9.11. VR 13.2. 

369/0 Vl. n. z. o podporovaných 

zdrojích energie 

23.5. 7.6. 26.10. 4.11. VR  

363/0 Vl. n. z. o obchodních kor-

poracích 

25.5. 8.6. 23.9. 9.11. 25.1. 20.2. 

362/0 Vl. n. z. - občanský zákoník 25.5. 8.6. 7.12. 16.12. 25.1. 20.2. 

352/0 Novela z. o Nejvyšším kon-

trolním úřadu 

25.5. 17.6. 25.10. 9.11.   

622/0 Novela z. o hospodaření 

energií - EU 

29.2.      

 

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

4. ÚOHS, ČTÚ 

http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy 

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

zkontrolováno do 29. 2. 2012 

(autor: MFO) 

4.1. ČTÚ 

ČTÚ zveřejnil výroční zprávu o poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2011  

http://www.ctu.cz/cs/download/vyrocni_zpravy/vz_ctu_

2011_zakon-106.pdf 

Dne 16. února 2012 zveřejnil Český telekomu-

nikační úřad (ČTÚ) jako ústřední správní úřad 

pro výkon státní správy ve věcech regulace trhu 

a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti 

elektronických komunikací a poštovních služeb 

výroční zprávu o poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, za rok 2011, ve které sumarizuje 

uplatňování zákona za uplynulý rok.  

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za 

leden 2012 

http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/m

onitorovaci_zprava_01-2012_leden.pdf 

Dne 8. února 2012 byla na stránkách Českého 

telekomunikačního úřadu (ČTÚ) zveřejněna 

pravidelní měsíční monitorovací správa ČTÚ, 

tentokrát za leden 2012. Hlavním tématem mě-

síce je poskytování mobilních služeb poskyto-

vateli, kteří neprovozují vlastní mobilní síť. ČTÚ 

v rámci tohoto tématu připravil souhrnné infor-

mace, obsahující mimo jiné také rozdělení po-

skytovatelů služeb mobilních sítí dle metodiky 

Evropské komise do 4 základních kategorií.  

Zpráva se dále zabývá analýzou relevantního 

trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový pří-

stup v sítích elektronických komunikací, jako i 

problematikou návrhu rozhodnutí ČTÚ o ulože-

ní povinnosti poskytovat v rámci univerzální 

služby dílčí služby, kterou je služba veřejných 

telefonních automatů společnosti Telefónica 

Czech Republic, a.s.  

4.2. ÚOHS 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=622&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=622&CT1=0
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/cs/download/vyrocni_zpravy/vz_ctu_2011_zakon-106.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/vyrocni_zpravy/vz_ctu_2011_zakon-106.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_01-2012_leden.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_01-2012_leden.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_01-2012_leden.pdf
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5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1. 2. – 29.2.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o sta-

tistickém vykazování silniční přepravy zboží 

(text s významem pro EHP) 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012

:032:0001:0018:CS:PDF 

Dne 3. února 2012 bylo v Úředním věstníku 

publikováno Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o 

statistickém vykazování silniční přepravy zboží, 

text s významem pro EHP. Z důvodu potřeby 

provádět úkoly související se společnou do-

pravní politikou vyžaduje Komise pravidelné 

dodávání srovnatelných, spolehlivých, harmoni-

zovaných a úplných statistických údajů o roz-

sahu a vývoji silniční dopravy na území Unie. 

Nařízení vstoupilo v platnost 23. února 2012. 

Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 

2012, kterým se zřizuje Odborná skupi-

na pro politiku EU v oblasti trestního 

práva. 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012

:053:0009:0010:CS:PDF  

Dne 23. února 2012 bylo v Úředním věstní-

ku publikováno Rozhodnutí Komise ze dne 

21. února 2012, kterým se zřizuje Odborná 

skupina pro politiku EU v oblasti trestního 

práva, jejíž úlohou je spolupodílet se na 

vytvoření koherentní a konzistentní politiky 

EU v oblasti trestního práva.  

6. Prijaté právne predpisy v SR 

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

sledneSchvalene skontrolované do 29.2.2012  

(autor:JPA) 

 

6.1. Prehľad pripravovaných práv-

nych predpisov 

skontrolované do 29.2.2012 

(autor: JPA) 

 

6.1.1. Návrhy zákonov predložené 

NRSR 

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

edlozene 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a do-

pĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a pod-

pore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva v znení neskorších predpisov 

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

on&MasterID=3949 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky predložilo návrh 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytova-

nej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 

neskorších predpisov ako iniciatívny návrh. 

Cieľom predkladanej novely zákona je zvyšo-

vanie efektívnosti a transparentnosti čerpania 

finančných prostriedkov z fondov EÚ v progra-

movom období 2007-2013. 

6.1.2. Vládne návrhy zákonov 

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx 

V sledovanom období tohto vydania Legal Up-

date nedošlo k prijatiu žiadneho relevantného 

uznesenia. 

http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:032:0001:0018:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:032:0001:0018:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:032:0001:0018:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:053:0009:0010:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:053:0009:0010:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:053:0009:0010:CS:PDF
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene%20skontrolované%20do%2029.2.2012
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene%20skontrolované%20do%2029.2.2012
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=3949
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3949
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx
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Novela zákona o priestupkoch 

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

&MasterID=3682 

Účelom prijatého poslaneckého návrhu zákona 

je doplniť platný zákon o priestupkoch  a ďalšie 

zákony, tak, aby sa po prijatí novely rozšírila 

jeho pôsobnosť  konať, prejednávať  a postiho-

vať konanie, ktoré javí znaky priestupku podľa 

zákona o priestupkoch a podľa iných zákonov 

upravujúcich priestupky aj v prípadoch, ak sa 

javí, že takéhoto konania sa mal alebo mohol 

dopustiť niektorý z ústavných činiteľov Sloven-

skej republiky. 

 

6.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 29.2.2012 (autor: JPA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

619 Novela zákona o verej-
nom obstarávaní 

2.2.     

617 Vl. návrh zákona o pomo-
ci a podpore poskytova-
nej z fondov Európskeho 
spoločenstva  

2.2.     

607 Vl. návrh zákona o posky-
tovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníc-
kych pracovníkoch a 
stavovských organizá-
ciách v zdravotníctve 

11.1. 8.2.    

606 Novela zákona 
o sociálnych službách a 
živnostenskom zákone 

19.12.  31.1. 31.1. 10.2. 

577 Novela Občianskeho 
zákonníka a Notárskeho 
poriadku 

11.11. 9.2.    

570 Novela stavebného záko-
na 

10.11. 9.2.    

563 Návrh zákona o regulácii 
v sieťových odvetviach 

11.11. 2.12. NZ navrhova-

teľ vzal späť 

  

562 Návrh zákona o energeti-
ke 

11.11. 2.12. NZ navrhova-

teľ vzal späť 

  

559 Novela zákona o cestnej 
doprave 

11.11. 30.11. 31.1. 31.1. 10.2. 

558 Novela zákona o cestnej 
premávke 

10.11. 30.11. 31.1. 31.1. 17.2. 

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. NZ navrho-

vateľ vzal 

späť   

   

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3682
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3682
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360 Novela zákona o prie-
stupkoch 

29.4. 31.5. 3.2. 3.2. 17.2. 

 

7. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 29.2.2012 (autor: JPA) 

V sledovanom období tohto vydania Legal Update 

nedošlo k vydaniu žiadneho relevantného rozhodnu-

tia. 

8. Judikatura 

8.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

zkontrolováno do 29.2.2012 viz. Databáze NSS na 

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

st&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml1

20; (autor: PMO) 

Platnost podmínek českého stavebního práva i 

pro zahraniční společnosti 

http://www.nssoud.cz/Podminky-ceskeho-stavebniho-

prava-plati-i-pro-zahranicni-

spolecnosti/art/800?tre_id=205    

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 

135/2011, ze dne 31.1.2012 

Nejvyšším správním soudem byla zamítnuta 

kasační stížnost společností EPOQUE LAN-

CASTER a EPOQUE HOTEL, kterou byl na-

paden rozsudek Městského soudu v Praze. 

Tímto rozsudkem bylo zrušeno územní roz-

hodnutí o umístění stavby EPOQUE PAN-

KRÁC – HOTEL v katastrálním území Nusle, 

Praha. 

Stěžovatelky namítaly, že byly postupem 

Městského soudu v Praze diskriminovány a že 

zrušení územního rozhodnutí je v rozporu s 

právem Evropské unie – jediným společníkem 

společnosti EPOQUE HOTEL byla společnost 

z Lucemburska. 

K tomuto soud konstatoval, že z žádného 

ustanovení práva EU nevyplývá, že by český 

soud nemohl zrušit správní rozhodnutí, ve 

vztahu k zahraniční společnosti, pokud se toto 

rozhodnutí dostane do rozporu se zákonem. 

Soud se zabýval též hlavním důvodem, kvůli 

kterému bylo předmětné územní rozhodnutí 

zrušeno. Tím byla skutečnost, že o území nad-

limitně zatíženého hlukem a imisemi, jako je 

Pankrácká pláň, nelze bez dalšího automaticky 

umísťovat stavby typu hotel EPOQUE. Takové 

stavby sice jednotlivě svým provozem nijak 

výrazně dotčenému území nepřitíží, nicméně 

ve svém součtu už znamenají postupné a vý-

znamné přitěžování již nyní existující nadlimitní 

zátěži v území. Tento způsob výkladu dané 

situace zamezuje „salámové“ metodě dalšího 

zatěžování území. 

Stěžovatelky uplatňovaly též argument, podle 

kterého postupně dochází ke snižování imisní 

zátěže z provozu motorových vozidel, a to z 

důvodu používání nových technologií, které 

méně znečišťují životní prostředí – i kdyby tedy 

došlo k minimálnímu porušení imisní zátěže z 

důvodu stavby a provozu hotelu EPOQUE, 

klesala by tato zátěž stejně kvůli vyšší šetrnosti 

motorových vozidel k životnímu prostředí. 

K tomuto Nejvyšší správní soud konstatoval, 

že „rozhodující pro územní řízení je aktuální 

situace na Pankrácké pláni, nikoliv nejistý a 

neurčitý vývoj v oblasti zlepšování automobilo-

vých technologií v budoucnu.“ 

Soud tímto rozhodnutím do budoucna vyloučit 

tzv. „salámovou“ metodu, spočívající 

v postupném získávání územních rozhodnutí, 

které teprve vedou souhrnu v souhrnu k nad-

měrnému zatížení území, byť jednotlivě pod-

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniList&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml120
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mínky splňují. 

8.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 29.2.2012, Databáze NS na 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/W

ebSpreadSearch 

(autor: PMO, MFO) 

Smlouva podle 196a a znalecký posu-

dek 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web

Search/DE41002F633B77D0C12579A30048806C?open

Document&Highlight=0, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 2 

2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 

§ 196a obchodního zákoníku stanoví, že 

„jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba 

nabývá majetek od zakladatele, akcionáře 

nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo 

jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od oso-

by jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří 

koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné 

desetiny upsaného základního kapitálu ke dni 

nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek 

této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku 

stanovena na základě posudku znalce jmeno-

vaného soudem. Pro jmenování a odměňování 

znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k 

nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, 

musí je schválit valná hromada.“ 

Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda skuteč-

nost, že hodnota převáděného majetku nebyla 

stanovena na základě posudku znalce jmeno-

vaného soudem, zakládá neplatnost příslušné 

smlouvy. 

Velký senát občanskoprávního a obchodního 

kolegia Nejvyššího soudu došel k závěru, 

v němž se odchýlil od závěrů formulovaných v 

usneseních sp. zn. 29 Cdo 3300/2008 a sp. 

zn. 23 Cdo 4836/2009 a judikoval, že „Byla-li 

ve smlouvě podléhající ustanovení § 196a 

odst. 3 obch. zák. sjednána cena tržní (tj. cena 

v daném místě a čase obvyklá), ačkoliv cena, 

za níž byl majetek převeden, nebyla stanovena 

na základě posudku znalce jmenovaného sou-

dem, bylo účelu sledovaného uvedeným zá-

konným příkazem dosaženo, byť nikoliv postu-

pem předpokládaným v ustanovení § 196a 

odst. 3 obch. zák. (potažmo článku 11 směrni-

ce). V takovém případě však není žádného 

důvodu dovozovat absolutní neplatnost uza-

vřené smlouvy jen proto, že nebyl dodržen 

mechanismus zabezpečující, aby cena za 

převod majetku nebyla sjednána na úkor spo-

lečnosti.“ 

Aby byla smlouva shledána neplatnou, nestačí 

pouhá skutečnost, že hodnota převáděného 

majetku nebyla stanovena na základě posudku 

znalce jmenovaného soudem, ale současně 

musí být naplněna i podmínka, že cena sjed-

naná ve smlouvě je pro společnost méně vý-

hodná než cena v daném místě a čase obvyk-

lá. 

Pluralita věřitelů v insolvečním řízení a při 

rozdělené pohledávce, odmítnutí insol-

venčního návrhu 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web

Search/F988A8295598BC6CC125799D003D319E?open

Document&Highlight=0,29,ns%C4%8Cr,52/2011 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1 

2012, sp. zn. 29 NSČR 52/2011 

K tomu, aby byla splněna podmínka plurality 

věřitelů podle § 3 odst. 1 písm. a insolventního 

zákona, musí mít kromě insolvenčního navrho-

vatele pohledávku po dobu delší 30 dnů po 

lhůtě splatnosti i nejméně jeden další věřitel. 

K tomuto soud v uvedeném usnesení vyslovil, 

že pokud nejde o § 143 odst. 2 věty druhé 

insolvenčního zákona, je podmínka splněna i 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
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tehdy, jestliže insolvenční návrh obsahuje tvr-

zení, že dlužník má více věřitelů s pohledáv-

kami po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti 

s tím, že insolvenční navrhovatel a jeden další 

věřitel jsou každý majitelem části původně 

jediné pohledávky (k jejímuž rozdělení došlo 

postoupením části pohledávky). 

Soud zároveň připomněl dosavadní judikaturu 

ve věci odmítnutí insolventního návrhu podle § 

128 odst. 1 insolvenčního zákona: 

1) Obsahové náležitosti insolvenčního návrhu 

vymezuje ustanovení § 103 insolvenčního 

zákona a byť jen přiměřená aplikace ustano-

vení § 79 odst. 1 o. s. ř. je tudíž vyloučena 

(usnesení ze dne 22. září 2011, sen. zn. 29 

NSČR 23/2010) 

2) Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu 

rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpa-

dek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není 

splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohled-

ně těchto skutečností odkáže na listinný dů-

kaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako 

přílohu (usnesení ze dne 26. února 2009, sen. 

zn. 29 NSČR 7/2008) 

3) V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny 

takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dluž-

níka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky 

vzato vyplývá. Pouhé konstatování, že „dlužník 

je v úpadku“, nebo mu „úpadek hrozí“, případ-

ně, že dlužník „je insolventní“, nebo že „je v 

platební neschopnosti“, anebo že „je předlu-

žen“, není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 

insolvenčního zákona uvedením okolností, 

které úpadek osvědčují (usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 

NSČR 22/2009) 

4) Také věřitelský insolvenční návrh musí ve 

smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního 

zákona obsahovat jako součást vylíčení okol-

ností, které osvědčují úpadek dlužníka nejen 

konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, 

nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách tako-

vých věřitelů, včetně konkrétních údajů o 

splatnosti těchto pohledávek a to v míře, která 

v případě, že tato tvrzení budou shledána 

pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uza-

vřít, že dlužník je v úpadku. Takový požadavek 

nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice 

konkrétně označeni další věřitelé dlužníka, 

avšak konkrétní údaje o těchto pohledávkách a 

o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným 

tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, 

které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splat-

nosti, respektive neplní své peněžité závazky 

po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti 

(usnesení ze dne 21. prosince 2011, sen. zn. 

29 NSČR 14/2011) 

5) Vady insolvenčního návrhu může insol-

venční navrhovatel odstranit, jen dokud insol-

venční soud nerozhodne o odmítnutí insol-

venčního návrhu podle § 128 odst. 1 insol-

venčního zákona, k odstranění vad insolvenč-

ního návrhu provedenému až v odvolacím 

řízení se nepřihlíží (usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 17. března 2008, sen. zn. 1 

VSPH 5/2008) 

6) V případě úpadku ve formě dlužníkovy pla-

tební neschopnosti (§ 3 odst. 1 insolvenčního 

zákona) je požadavek, aby měl dlužník více 

věřitelů (§ 3 odst. 1 písm. a/ insolvenčního 

zákona), splněn, má-li nejméně dva věřitele, z 

nichž každý má vůči němu pohledávku po 

dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 

1 písm. b/ insolvenčního zákona) (usnesení 

Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 14/2011). 

8.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 29.2.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

http://www.concourt.cz/
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(autor: MFO) 

K objektivním důvodům průtahů řízení 

http://www.concourt.cz/soubor/6390 

Dne 15. února 2012 rozhodl Ústavní soud 

České republiky o ústavní stížnosti, kterou se 

stěžovatel domáhal u ÚS určení, že rozhodnu-

tím krajského soudu, jímž byl zamítnut návrh 

stěžovatele na určení lhůty k provedení pro-

cesního úkonu dle ustanovení § 174a zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedí-

cích a státní správě soudů, bylo zasaženo do 

jeho ústavně zaručeného práva na projednání 

věci bez zbytečných průtahů podle čl. 38 odst. 

2 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, a dále se do-

máhal, aby bylo ÚS výše uvedené rozhodnutí 

krajského soudu svým nálezem zrušil a přiká-

zal okresnímu soudu, aby neprodleně vydal 

elektronický platební rozkaz či nařídil ve věci 

jednání tak, že přisvědčil stěžovateli ve věci 

porušení ústavně zaručeného práva na pro-

jednání věci bez zbytečných průtahů podle čl. 

38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy a v 

dalším ústavní stížnost zamítl.  

Předmětem sporu se stal návrh na vydání 

elektronického platebního rozkazu, který byl 

stěžovatelem podán okresnímu soudu dne 14. 

12. 2010. Ale ani po více než půl roce nebyl 

okresním soudem předmětný platební rozkaz 

vydán, nebo ve věci nařízeno jednán, ani ne-

došlo v dané věci k učinění jediného úkonu, 

jež by směřoval k rozhodnutí věci. Dotčený 

okresní soud se bránil konstatováním, že k 

průtahům dochází z důvodu extrémní přetíže-

nosti soudu, kde v dané věci čeká na rozhod-

nutí několik desítek tisíc podání, a tak rozho-

duje v pořadí, v jakém mu návrhy přicházejí. 

Ústavní soud v dané situaci konstatoval, že 

postupem okresního soudu bylo zasaženo do 

ústavně zaručeného práva stěžovatele na 

projednání věci bez zbytečných průtahů podle 

čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. 

Ústavní soud nicméně konstatoval, že "je třeba 

přisvědčit předsedkyni okresního soudu i sou-

du krajskému, kteří shodně dospěli k závěru o 

průtazích v řízení, které však nelze jejich čin-

ností odstranit (opatření k odstranění závad 

dle ust. § 173 odst. 3 SSZ a určení lhůty k 

provedení procesního úkonu dle ust. 174a 

odst. 8 SSZ), neboť by tím došlo k porušení 

principu rovnosti účastníků řízení (...) vede-

ných u okresního soudu (...), a tudíž je třeba 

tyto prostředky považovat v nyní projednáva-

ném případě za neefektivní. K opačnému zá-

věru nelze dospět ani argumentem, že v agen-

dě EC se jedná o úkony soudu zpravidla trivi-

ální a časově nenáročné, stále totiž platí rčení 

„stokrát nic umořilo osla.“ Z tohoto důvodu 

nelze vyhovět návrhu stěžovatele na zrušení 

napadeného rozhodnutí krajského soudu (...) a 

přikázat okresnímu soudu (...), aby dále nepo-

kračoval v průtazích a neprodleně vydal elek-

tronický platební rozkaz či nařídil ve věci jed-

nání, neboť nelze-li připustit nápravu zásahu 

do základního práva stěžovatele na projednání 

věci bez zbytečných průtahů na úkor součas-

ného porušení principu rovnosti ve vztahu k 

dalším účastníkům řízení v řízení před obec-

nými soudy, tím spíše jej nelze připustit v říze-

ní před orgánem ochrany ústavnosti". 

Ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ 

se uplynutím dne 31. 12. 2012 ruší 

http://www.concourt.cz/soubor/6391 

Dne 21. února 2012 rozhodlo plénum Ústavní-

ho soudu České republiky o návrhu II. senátu 

Ústavního soudu na zrušení § 237 odst. 1 

písm. c) zákona č. 99/1963Sb., občanský 

soudní řád (OSŘ), ve znění pozdějších předpi-

sů tak, že dotčené ustanovení se uplynutím 

dne 31.12.2012 ruší.  

Dle názoru II. senát ÚS je ústavně nekonform-

ní, jestli-že ponechává napadené ustanovení 

OSŘ prostor NS ČR pro "nepředvídatelnou 

http://www.concourt.cz/soubor/6390
http://www.concourt.cz/soubor/6391
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úvahu o tom, zda otázku, kterou mu dovolatel 

předestřel ve svém podání, posoudí jako otáz-

ku zásadního právního významu. Demonstra-

tivní výčet charakteristik rozhodnutí odvolacího 

soudu (ust.§ 237 odst. 3 o.s.ř.), které z nich 

činí rozhodnutí, jež mají mít zásadní právní 

význam, je judikaturou Nejvyššího soudu tu 

nepředvídatelně rozšiřován, jinde nepředvída-

telně zužován." ÚS se v rámci své argumenta-

ce zaměřil na zkoumání empirických dat obsa-

žených v již vydaných rozhodnutích NS ČR 

jako i svých nálezů. Dle výsledků dospěl ÚS k 

přesvědčení, že přílišná vágnost pojmu "otáz-

ka zásadního právního významu" způsobuje 

nejednotnost judikatury NS ČR, čímž "dochází 

k ústavně nepřípustné nerovnosti dovolatelů 

před právem, resp. před zákonem, jenž by měl 

být traktován skrze ustálenou interpretací Nej-

vyššího soudu(...). Za tohoto stavu (založené-

ho procesně nesjednocovaným postupem 

Nejvyššího soudu a nerespektováním judikatu-

ry Ústavního soudu) nezbývá než uzavřít, že 

napadené ustanovení je do té míry neurčitou či 

vágní právní normou, že již nepředstavuje v 

reálném prostředí, tj. v možnostech obecné 

justice, předvídatelné právo (viz body 34 až 

38), čímž se ocitá v rozporu s požadavky ply-

noucími z principu právního státu (čl. 1 odst. 1 

Ústavy), z něhož lze požadavek na předvída-

telnost práva dovodit." 

Procesní nástupnictví v občanském 

soudním řízení v souvislosti s postou-

pením pohledávky  

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=730

16&pos=5&cnt=504&typ=result 

Ústavní soud řešil otázku právního nástupnic-

tví podle § 107a o.s.ř. v souvislosti 

s postoupením pohledávky. 

Poukázal též na rozhodovací praxi Nejvyššího 

soudu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 4. září 2003 sp. zn. 29 Odo 708/2002), 

podle které „předmětem řízení o návrhu ve 

smyslu § 107a o. s. ř. není posouzení, zda 

tvrzené právo (povinnost), jež mělo být převe-

deno nebo které mělo přejít na jiného, dosa-

vadnímu účastníku svědčí. Nejvyšší soud rov-

něž vysvětlil (R 37/2004), že právní skutečnos-

tí, se kterou právní předpisy spojují převod 

nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka 

řízení (§ 107a odst. 1 o. s. ř.), je i smlouva o 

postoupení pohledávky ve smyslu ustanovení 

§ 524 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 

Sb. Při zkoumání předpokladů pro vydání roz-

hodnutí o procesním nástupnictví ve smyslu 

ustanovení § 107a o. s. ř. proto také není na-

místě zkoumat platnost postupní smlouvy (k 

omezeným možnostem dlužníka napadat plat-

nost smlouvy o postoupení pohledávky i v 

rovině hmotněprávních vztahů srov. např. roz-

sudek velkého senátu občanskoprávního a 

obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 

9. prosince 2009 sp. zn. 31 Cdo 1328/2007)“. 

Dle Nejvyššího soudu (viz např. usnesení Nej-

vyššího soudu ze dne 27. října 2011 sp. zn. 29 

Cdo 3013/2010) však nelze vyloučit, že ve 

výjimečných případech může být dán důvod k 

důvod k zamítnutí žalobcova návrhu dle § 

107a o. s. ř. (při jinak formálně doložených 

předpokladech pro to, aby takovému návrhu 

bylo vyhověno) podle § 2 o. s. ř. (v občanském 

soudním řízení soudy projednávají a rozhodují 

spory a jiné právní věci a provádějí výkon roz-

hodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; 

dbají přitom, aby nedocházelo k porušování 

práv a právem chráněných zájmů fyzických a 

právnických osob a aby práv nebylo zneužívá-

no na úkor těchto osob.). 

To může nastat např. tehdy, pokud lze s ohle-

dem na zjištěné okolnosti s jistotou prohlásit, 

že návrh podle § 107a o. s. ř. sleduje zneužití 

procesní úpravy např. za tím účelem, aby se 
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možná pohledávka na náhradu nákladů řízení 

stala vůči neúspěšnému žalobci nedobytnou. 

Prostá obava, že případná pohledávka na 

náhradě nákladů řízení se v budoucnu stane 

nedobytnou, k takovému kroku nepostačuje 

(nejistota o poctivosti pohnutek, jež účastníka 

vedly k postoupení soudně vymáhané pohle-

dávky, k tak zásadnímu odepření procesní 

ochrany vést nemůže). 

Obecné soudy tedy nemohou přistupovat k 

rozhodnutí o procesním nástupnictví formalis-

ticky, ale musí také posoudit skutečnost, zdali 

nejde pouze o účelové zneužití procesní úpra-

vy. 

V posuzovaném případě Ústavní soud vyslovil, 

že se obecný soud dostatečně nezabýval 

možností postoupení pohledávky za účelem 

zneužití procesní úpravy, a proto porušil práva 

stěžovatele na spravedlivý proces. Ústavní 

soud tak stěžovatelce v plném rozsahu vyhověl 

a napadená rozhodnutí zrušil. 

9. Judikatúra SR:  

skontrolované do 29.2.2012 

(autor: JPA) 

 

9.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Sloven-

skej republiky o porušení základného práva na 

súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy 

Slovenskej republiky, práva na spravodlivé 

súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 

36 Listiny základných práv a slobôd – január 

2012 

http://www.concourt.sk/sk/Dokumenty/2012/D_2012_4.pdf 

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Sloven-

skej republiky o porušení základného práva na 

prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov 

podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republi-

ky a práva na prerokovanie vecí v primeranej 

lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd - január 

2012 

http://www.concourt.sk/sk/Dokumenty/2012/D_2012_3.pdf 

9.2. Najvyšší súd SR 

http://nssr.blox.sk/ 

V sledovanom období tohto vydania Legal 

Update nedošlo k žiadnemu významnému 

rozsudku zo strany Najvyššieho súdu SR. 

10. Judikatura ESD 

zkontrolováno od 1.2. do 29.2.2012 

http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs 

(autor: MFO) 

Rozsudek soudního dvora z 14. února 2012 

v právní věci vě věci C 17/10, o žádosti 

o rozhodnutí o předběžné otázce na základě 

článku 267 SFEU, týkající se otázky sankcio-

nování vzniku kartelu na území členského 

státu, který započal před přistoupením tohoto 

státu k Evropské unii.  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:6

2010CJ0017:CS:HTML 

Jak je poznamenáno v samotném rozsudku 

ESD, v projednávané věci se jedná o aplikaci 

unijních pravidel proti kartelovým dohodám 

celosvětového rozsahu, kterých se zúčastnily 

jak evropské tak I japonské elektrotechnické 

podniky mezi lety 1988 a 2004. V roce 2004 se 

Komise rozhodla prošetřit údajnou existenci 

kartelových dohod, ale pouze aktivity kartelu 

na území Evropské unie před jejím rozšířením, 

čím by bylo vyloučeno řízení ve vztahu 

http://www.concourt.sk/
http://www.concourt.sk/sk/Dokumenty/2012/D_2012_4.pdf
http://www.concourt.sk/sk/Dokumenty/2012/D_2012_3.pdf
http://nssr.blox.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0586:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0586:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0586:CS:HTML
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k České republice. Komise v roce 2007 vydalo 

rozhodnutí, v kterém Komise konstatovala, že 

“se jednalo o složitou kartelovou dohodu celo-

světového rozsahu, s výjimkou Spojených 

států a Kanady, s účinky na území Unie 

a EHP, v jejímž rámci si dotčené podniky mimo 

jiné vyměňovaly citlivé informace o dotčeném 

trhu, vzájemně si mezi sebou rozdělily trhy, 

uzavřely dohody o cenách a ukončily svoji 

spolupráci s podniky, které nebyly účastníky 

této kartelové dohody.”  

V době šetření Komise (v roce 2006) zahájil 

český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „ÚOHS“) řízení pro porušení zákona 

o ochraně hospodářské soutěže ve věci účast-

níků kartelové dohody dotčené v původním 

řízení. Dne 9. února 2007 vydal první rozhod-

nutí, proti němuž žalobkyně v původním řízení 

podaly opravný prostředek ve správním řízení 

(rozklad). V rozhodnutí ÚOHS konstatoval 

existenci kartelového jednání ze strany vyšet-

řovaných subjektů, které se projevilo i na úze-

mí České republiky. ÚOHS stanovil počátek 

tohoto protiprávního chování a současně v 

rozhodnutí stanovil jako den ukončení proti-

právního jednání den, kdy byla “zaznamenána 

poslední komunikace prostřednictvím elektro-

nické pošty dokládající existenci vazeb mezi 

účastníky kartelové dohody dotčené v původ-

ním řízení.” Proti tomuto rozhodnutí byla podá-

na žaloba ke Krajskému soudu v Brně. Dle 

žalobkyň, účastnic původního správního řízení 

před ÚOHS, zkreslil ÚOHS délku trvání karte-

lových dohod na území ČR, jejichž trvání po-

sunul záměrně do období, kdy ještě nebyla ČR 

členem Unie. S odvoláním se na čl. 11 odst. 6 

nařízení č. 1/2003, žalobkyně namítaly nepří-

slušnost ÚOHS k projednání dané věci na 

vnitrozemské úrovni, neboť v téže věci jil bylo 

zahájeno a probíhalo šetření na úrovni Komi-

se. Takové jednání úřadu bylo dle názoru ža-

lobkyň v příkrém rozporu se zásadou nepří-

pustnosti dvojího trestního stíhání nebo trestá-

ní (ne bis in idem), která zakazuje kumulaci 

sankcí. Rozsudkem z roku 2008 zrušil Krajský 

soud v Brně příslušné rozhodnutí ÚOHS.  

ÚOHS však podal proti tomuto rozsudku ka-

sační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

NSS ČR napadený rozsudek zrušil a vrátil věc 

Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. 

Protože v namítkách odůvodnění NSS ČR vůči 

rozhodnutí  Krajského soudu v Brně rezonova-

la i potřeba vyjasnit některé otázky unijního 

práva související se vstupem České republiky 

do Unie, přistoupil Krajský soud v Brně k pře-

rušení řízení a obrátil se na ESD s dvěma 

předběžnými otázkami. Po zevrubném zvážení 

posuzovaného případu došel ESD k závěru, 

že:“Ustanovení článku 81 ES a čl. 3 odst. 1 

nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 

16. prosince 2002 o provádění pravidel hospo-

dářské soutěže stanovených v článcích 81 

a 82 Smlouvy musí být vykládána v tom smys-

lu, že nemohou být v řízení zahájeném po 

1. květnu 2004 použita na kartelovou dohodu, 

jež vyvolala účinky v obdobích před 1. květnem 

2004 na území členského státu, který přistoupil 

k Evropské unii k tomuto dni. Dále ESD dodal, 

že “Pokud Evropská komise zahájí ve věci 

kartelové dohody řízení podle kapitoly III naří-

zení č. 1/2003, neztrácí tím orgán pro hospo-

dářskou soutěž dotčeného členského státu 

podle čl. 11 odst. 6 nařízení č. 1/2003 ve spo-

jení s čl. 3 odst. 1 téhož nařízení pravomoc 

postihovat na základě vnitrostátního práva 

hospodářské soutěže protisoutěžní účinky, 

které tato dohoda vyvolala na území uvedené-

ho členského státu v obdobích před jeho při-

stoupením k Evropské unii.” Současně také 

zdůraznil fakt, že “Zásada ne bis in idem ne-

brání tomu, aby byly podnikům, jež se účastni-

ly kartelové dohody, vnitrostátním orgánem pro 

hospodářskou soutěž dotčeného členského 

státu uloženy pokuty postihující účinky, které 
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tato dohoda vyvolala na území tohoto státu 

v době před jeho přistoupením k Evropské unii, 

vzhledem k tomu, že pokuty, které byly účast-

níkům této dohody uloženy rozhodnutím Ev-

ropské komise přijatým před vydáním rozhod-

nutí uvedeného vnitrostátního orgánu pro hos-

podářskou soutěž, uvedené účinky nepostiho-

valy.” 

11. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

11.1. Právní rádce 

2/2012 

Zohledněna vydání do 29.02.2012 

 

Povinnost odvádět DPH a smlouvy 

Vydání: 2/2012, str. 4-7 

Autor: JUDr. Petr Čech, LL.M. 

Článek reaguje na zvýšení daně z přidané 

hodnoty od nového roku. Toto zvýšení opět 

otevřelo otázku, jak se ono zvýšení promítne 

do smluv. Ke sporným případům může dochá-

zet, pokud dlužník plní po účinnosti změny 

výše daně; která strana nese riziko změny 

daně? 

Z judikatury vyplývá, že věřitel se nemůže 

spoléhat na automatickou kompenzaci daně, 

kterou bude muset odvést. Takovéto ustano-

vení je nutno si sjednat ve smlouvě. Pokud to 

ve smlouvě sjednáno není, tak věřitel riskuje, 

že soud rozhodne, že uvedená cena zahrnuje i 

daně a zvláštní nárok na kompenzaci daní 

neexistuje.  

Dále autor s přihlédnutím k judikatuře dochází 

k závěru, že i pokud je ve smlouvě konkrétně 

upravena sazba daně, dlužník je povinen plnit 

výši daně podle sazby, platné v době podpisu 

smlouvy. Případné zvýšení sazby jde k tíži 

věřitele. Jediný způsob, aby výše odvedené 

daně věřitelem byla rovna výši daně splacené 

dlužníkem je, aby se formulace smlouvy vyhla 

uvedení konkrétní výše sazby daně. Místo 

takové formulace autor pro sazbu daně navr-

huje například obrat „ve výši stanovené práv-

ními předpisy v době zdanitelného plnění“.  

11.2. Právní rozhledy 

3/2012, 4/2012 

Zohledněna vydání do 28.2.2012 

 

Zneužití derivativní žaloby a povinnost pla-

tit soudní poplatek 

Vydání: 3/2012, str. 97-100 

Autor: Mgr. Ing. Jan Broulík 

Autor se ve svém článku  soustředí na případy 

zneužívání derivativní žaloby s úmyslem uško-

dit společnosti. Derivativní žalobu může podat 

akcionář (společník) na náhradu škody způso-

bené členy představenstva, tím se stává záro-

veň zákonným zástupcem společnosti. Nikdo 

jiný nemůže činit úkony za společnost kromě 

něj a to i v případě, že se jedná o akcionáře 

s nejmenším reziduálním nárokem ze všech 

akcionářů.  

Z derivativní žaloby se při jejím zneužití může 

stát nebezpečná zbraň. Konkrétně nejcitelnější 

újmu, kterou může derivativní žaloba způsobit 

je povinnost společnosti zaplatit soudní poplat-

ky. Tato povinnost je podle rozhodnutí Nejvyš-

šího soudu sp zn. 29 Odo 871/2002 absolutní. 

Podle autora je ale taková povinnost absurdní, 

jelikož se vztahuje i na případy, kdy by výše 

soudních poplatků mohla být pro společnost 

likvidační (maximální výše soudního poplatku 

v případě občanského soudního řízení je 

4 100 000 Kč) a jednalo by se o žalobu nedů-

vodnou. 

Podání šikanózní derivativní žaloby je zneuži-

tím práva a mělo by být soudy zamítáno. Záro-

veň by se měly soudy řídit povinností neposky-

tovat ochranu jednání, kterým je porušováno 
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právo. I z tohoto důvodu by podle autora de 

lege ferenda neměla vznikat povinnost společ-

nosti hradit soudní poplatek. 

Vybrané základní pojmy používané záko-

nem o některých službách informační spo-

lečnosti – šíření obchodních sdělení 

 

Vydání: 4/2012, str. 130-132  

Autoři: JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav 

Bartík 

Nabízení obchodu a služeb na internetu se 

v dnešní době stalo velmi aktuálním tématem a 

jistě je zajímavé, že až 94% e-mailové pošty 

tvoří „spam“. Autorka se ve svém článku zamě-

řuje zejména na tzv. nevyžádaná obchodní 

sdělení, jejichž úprava má pevný právní rámec, 

který je nutno znát aby se člověk vyhnul pří-

padné přísné správní sankci při porušení zá-

kona. 

Prvním, na co je třeba dát si pozor je, zda a 

v jakém případě posíláme obchodní sdělení. 

V případě, že skutečně posíláme obchodní 

sdělení (a o to se může jednat i v případě přá-

ní k Vánocům) je nutné mít souhlas s využitím 

elektronického kontaktu (režim opt-in) a nebo 

aspoň musí být adresátům bezplatně dovoleno 

aby zasílání podobných sdělení mohli zrušit 

(režim opt-out). V České republice se 

s účinností od 1.8.2006 v souvislosti s novým 

zněním zákona č. 214/2006 Sb. prosadil režim 

opt-out. 

Zároveň je zakázáno skrývat obchodní sdělení 

za jiný obsah, utajovat totožnost odesílatele, či 

neuvedení zpětné adresy, na kterou by posti-

žený mohl zaslat informaci o tom, že si další 

obchodní informace nepřeje. Na závěr autoři 

dodávají, že ignorováním těchto zákazů hrozí 

nejen pokuta, ale že takové podnikání je navíc 

neetické a pro většinu uživatelů internetu vr-

cholně nepříjemné.   

Problémy právní úpravy vztahu exekuce a 

insolvenčního řízení 

Vydání: 3/2012, str. 100-101 

Autoři: Mgr. Barbora Tušilová, Mgr. Ing. Jan 

Vavřina 

Problematika tkví v § 109 odst. 1 písm. c) in-

solvenčního zákona, který stanoví, že lze od 

okamžiku zahájení insolventního řízení výkon 

rozhodnutí či exekuci, která by postihovala 

majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný 

majetek, který náleží do majetkové podstaty, 

nařídit, nelze jej však provést.  

Ono vázání nemožnosti provést exekuci již na 

samotný okamžik zahájení insolvenčního říze-

ní umožňuje dlužníkovi oddalovat exekuci či 

soudní výkon tím, že účelně podá neopodstat-

něný insolvenční návrh. Podle autorů by mož-

ným řešením mohlo být posunutí okamžiku, 

kdy musí dlužník opustit od dražby, do oka-

mžiku právní moci rozhodnutí o úpadku. Tím 

by se také úprava přiblížila té u exekuce. 

11.3. Bulletin advokacie 

1-2/2012 

Zohledněna vydání do 1.3.2011 

 

Protržení firemního závoje – odpovědnost 

společníků za protahování krizové situace a 

opožděné podání insolvenčního návrhu 

Vydání: 1-2/2011, str. 24 - 26 

Autor: JUDr. Michal Žižlavský 

Autor na začátku článku zmiňuje důležitou 

změnu v insolvenčním právu. Manažerům 

dlužníka vznikla povinnost podat insolvenční 

návrh, zjistí-li, že tržní hodnota majetku spo-

lečnosti je nižší než účetní hodnota všech zá-

vazků společnosti (splatných i nesplatných). 

Oddalování podání insolvenčního návrhu mů-

že ušetřit čas k přemístění prostředků mimo 

firmu, což je důvod, proč společníci často nutí 
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manažery s oddalováním krizové situace. Zá-

kon od 1. ledna 2012 stíhá takovou činnost 

tvrdou osobní odpovědností jednatelů, členů 

představenstva a dalších obeznámených 

s finanční situací firmy. Tato odpovědnost mů-

že sahat podle judikatury soudů velmi daleko – 

řídící osobou může být i financující banka 

z důvodu znalosti finanční situace. 

Soudní praxe bude muset v budoucnu vyřešit, 

zda se přikloní spíše k vnější odpovědnosti 

(nároky uplatňují přímo věřitelé) či k vnitřní 

odpovědnosti (aktivní legitimizaci má insol-

venční správce). Autor se s přihlédnutím na 

podstatu insolvenčního práva, která spočívá 

v řešení souběhu pohledávek více věřitelů a 

jejich uspokojování podle přesných pravidel 

kloní spíše k aktivní legitimizaci insolvenčního 

správce, nikoli věřitelů. Není totiž možné plnění 

jen některým věřitelům nebo částečné uspoko-

jování pohledávek věřitelů, které by nebylo 

podle pravidel insolvenčního práva.  

11.4. Bulletin slovenskej advokácie 

2/2012 

zohľadnené vydania do 29.2.2012 

(autor: JPA) 

 

 

 

Novela zákonníka práce 

Predmetom článku je posúdenie špecifických 

otázok súvisiacich s vybranými ustanoveniami 

novely Zákonníka práce účinnej od 1. septem-

bra 2011. Prvá časť je zameraná na novú ko-

gentnú úpravu výpovednej doby a jej dôsledky 

na výpovedné doby dohodnuté pred účinnos-

ťou novely. Predmetom ďalšej časti je analýza 

výhodnosti dohody zamestnávateľa so za-

mestnancom na paušalizovanej náhrade 

v prípade porušenia novozavedenej konku-

renčnej doložky zo strany zamestnanca v situ-

ácii, kedy zamestnávateľovi hrozí v dôsledku 

porušenia konkurenčnej doložky škoda presa-

hujúca výšku dohodnutej paušalizovanej ná-

hrady. V tretej časti poukazujeme na potenci-

álny problém časovo neobmedzeného „pre-

nášania“ mzdových nárokov zamestnanca pri 

uplatňovaní nového inštitútu konta pracovného 

času. A napokon záverečná časť je venovaná 

možným dôsledkom aplikácie ustanovení o 

povinnosti odborovej organizácie preukazovať 

dostatočnú členskú základňu pre zastupovanie 

všetkých zamestnancov. 

Autoři: DPL, JPA, JTA, MFO, PMO 
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