
   

 

 

 

 

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

v období od 1.3.2012 ke dni 31.3.2012. 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. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 25 - 42; od 

1.3.2012 do 31.3.2012 

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

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními le-

gislativními změnami v České republice a na 

Slovensku v období od 1.3.2012 ke dni 

31.3.2012. Do přehledu s konkrétnější uvede-

ním navrhované změny byly zařazeny posla-

necké tisky, které doposud nebyly uvedeny, či 

návrhy, které v postupu legislativním proce-

sem nabyly na významu. 

 

2. Přehled přijatých právních 

předpisů 

(autor:JTA) 

 

Občanský zákoník 

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

q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2 

Ve Sbírce zákonů vyšel dne 22.3.2012 pod 

číslem 89/2012 nový občanský zákoník (dále 

jen „NOZ“). Vyčerpávající popis je bohužel 

mimo kapacitní možnosti Legal Update, proto 

jen krátce informujeme o NOZ a odkazujeme 

na minulá vydání Legal Update. 

Jedná se o nejdůležitější zákon v rámci reko-

difikace českého soukromého práva. NOZ 

obsahuje celkem 3081 paragrafů a pět částí. 

Účinnosti nabude dne 1.1. 2014. 

Zákon o mezinárodním právu soukromém 

(„ZMPS“) 

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

q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2 

Nový ZMPS vyšel dne 22.3.2012 ve Sbírce 

zákonů pod číslem 91/2012 a má v rámci 

rekodifikace soukromého práva nahradit do-

savadní zákon z roku 1963. Mimo jiné stanoví 

pravidla pro soudní spory a jiná řešení sporů v 

případě, když je v kauze přeshraniční prvek. 

Zákon rovněž řeší uznávání a výkon rozhod-

nutí cizích soudů a orgánů nebo právní po-

moc českým občanům ve styku s cizinou. 

Stejně jako u NOZ odkazujeme na předchozí 

vydání Legal Update. 

Zákon o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korpora-

cích) 

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

q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2 

Dne 22.3.2012 vyšel ve sbírce zákonů pod 

číslem 90/2012 Zákon o obchodních korpora-

cích. Oproti současné úpravě korporátního 

práva si od nového zákona normotvůrce i 

adresáti této právní normy slibují další posun 

českého prává k modernějšímu, o čemž jsme 

Vás informovali již v předchozích vydáních 

Legal Update.  

Protože odkazujeme na předchozí vydání, 

uvádíme zde jen výčet některých novinek. 

Nově budou mít společníci společnosti s ru-

čením omezením možnost volněji uspořádat 

své poměry, což umožní lepší reagování spo-

lečnosti na reálný obchodní život. U základní-

ho kapitálu nastane potlačení jeho garanční 

role, přičemž se počítá s nahrazením jinými 

režimy ochrany věřitele (např. insolvence). 

Čeká se zpřísnění pravidel o střetech zájmů, 

vyvádění majetku ze společnosti nebo změnu 

v tzv. testu insolvence.  

U akciových společností bude nově možné 

zvolit si vnitřní úpravu poměrů podle své volby 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
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na systém monistický či dualistický. 

Novela je účinná ke dni 1. ledna 2014. 

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 1.3.2012 do 31.3.2012 

Prezidentovi bylo doručeny do 31.3. celkem 9 

zákonů. Všechny Václav Klaus podepsal, jen 

Zákon o podporovaných zdrojích energie ve-

toval. 

Zákon o podporovaných zdrojích energie - 

vetován prezidentem 

Václav Klaus vetoval 14.3.2012 Zákon o pod-

porova-ných zdrojích energie. Veto odůvodnil 

rozšiřujícím se počtem druhů podporovaných 

energií a navýšení nesystémových podpor 

vybraných zdrojů energie z veřejných pro-

středků. Nově navrhovanou podporu biome-

tanu mezi podporované označil za možný 

zdroj masivního dovozu odpadů z celé Evro-

py. 

3.2. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.3.2012 do 31.3.2012, do 19. schůze 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích 

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

04.04.2012&O=8&action=detail&value=3082 

Novelizace zákona má umožnit obcím zvýšit 

poplatek za provoz systému nakládání s ko-

munálním odpadem. Tento poplatek nebyl od 

r. 2002 valorizován, přitom náklady obcím 

vzrostly o více než 80 %. 

Obce se potýkají s nemožností vybírání po-

platku od cizinců pobývajících na území Čes-

ké republiky na základě povolení k dlouhodo-

bému nebo trvalému pobytu podle zákona o 

pobytu cizinců na území ČR, od vlastníků tzv. 

apartmánů, tj. bytových jednotek, mnohdy 

sloužících k rekreaci nebo pronájmu a od 

fyzických osob užívajících  rodinné domy za 

účelem bydlení bez nahlášení k trvalému po-

bytu. 

Novela navrhuje rozšířit poplatkovou povin-

nost i na výše zmíněné osoby v případě, že 

se jim nepodaří prokázat opak. 

3.3. Poslanecká sněmovna: 

Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 624 - 648 

od 1.3.2012 do 31.3.2012 

Novela zákona o odpovědnosti za ško-

du způsobenou při výkonu veřejné 

moci 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=337&CT1

=0 

Novela má odstranit tzv. dvojkolejnost odpo-

vědnosti státu a územních samosprávných 

celků - za škodu způsobenou při výkonu ve-

řejné moci a tzv. zadostiučinění za vzniklou 

nemajetkovou újmu.  

Přitom zadostiučinění za vzniklou nemajetko-

vou újmu se poskytuje bez ohledu na to, zda 

byla nezákonným rozhodnutím nebo nespráv-

ným úředním postupem způsobena škoda, v 

přiměřené výši v penězích, jestliže 

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
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/historie?ke_dni=04.04.2012&O=8&action=detail&value=3082
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=04.04.2012&O=8&action=detail&value=3082
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=337&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=337&CT1=0
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nemajetkovou újmu nebylo možné nahradit 

jinak a samotné konstatování porušení práva 

by se nejevilo jako dostačující, přičemž se 

přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k okol-

nostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo, a 

to za podmínek stanovených zákonem, roz-

hodnutím nebo nesprávným úředním postu-

pem. 

V poslední době se projevují problémy zákona 

- zda je nutné před uplatněním nároku na 

náhradu nemajetkové újmy u soudu tento 

nárok nejdříve uplatnit u příslušného orgánu 

podle § 14 zákona, tedy zda předběžné pro-

jednání nároku na náhradu nemajetkové újmy 

u příslušného orgánu je podmínkou, která 

musí být splněna, aby bylo možné se nároku 

domáhat u příslušného soudu. Soudy tento 

rozpor ještě prohlubují nejednotnými stano-

visky a rozhodováním. 

Novela si proto vytkla za cíl co nejjednodušeji 

a jednoznačně odstranit výše zmíněné pro-

blémy a ustálit tak aplikační a rozhodovací 

praxi, aniž by se zásadním způsobem zasa-

hovalo do stávajícího textu zákona.  

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&2012 

 

3.4.1. Právní předpisy vládou pro-

jednané 

Návrh zákona, kterým se upravují některé 

otáz-ky související s poskytováním plnění 

spojených s užíváním bytů a nebytových 

prostorů v domě s byty 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-

zpravy/vysledky-jednani-vlady--21--brezna-2012-93836/ 

Dne 21. března 2012 vláda schválila návrh 

zákona, kterým se upravují některé otázky 

související s poskytováním plnění spojených s 

užíváním bytů a nebytových prostorů v domě 

s byty.  

Současné předpisy rozdělují společné služby 

vlastníků a uživatelů bytů a nebytových 

prostor na upravené a neupravené. Nový 

zákon by měl současnou úpravu, roztříštěnou 

mezi předpisy různé právní síly, sjednotit.  

Mezi několika variantami zákona je doporučo-

vána ke schválení varianta č. 6, která razí 

cestu maximální smluvní volnosti nájemce a 

vlastníka nemovitosti a možnosti zjednoduše-

ní v rámci sjednávání nájemního vztahu 

(všechno v jedné platbě) a správě domu. Tou-

to variantou se v podstatě legalizují dohody o 

paušální platbě, které již byly v minulosti uza-

vírané a podle názorů vyjádřených v rozhod-

nutích Nejvyššího soudu způsobují neplatnost 

takových nájemních smluv.  

Účinnost zákona je navrhována k 1. lednu 

2013 vzhledem k náročnosti legislativního 

procesu. 

3.4.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

Návrh zákona o katastru nemovitostí a o 

změně jiných zákonů (katastrální zákon).  

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

Dne 3. března 2012 schválila vláda České 

repub-liky návrh zákona o katastru nemovitos-

tí. O věc-ném návrhu zákona jsem Vás infor-

movali již v lednovém vydání Legal Update. 

Nový katastrální zákon je součástí rekodifika-

ce sou-kromého práva. Deroguje především 

zákony č. 344/1992 Sb., o katastru nemovi-

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2012
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2012
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--21--brezna-2012-93836/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--21--brezna-2012-93836/
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
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tostí České republiky (katastrální zákon) a č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a ji-

ných věcných práv k nemovitostem. 

V navrženém zákoně se objeví nová definice 

pojmu nemovitost a ve shodě s novým občan-

ským zákoníkem uplatnění zásady superficies 

solo cedit, podle které je stavba součástí po-

zemku. Vedle nových věcných práv zavádí 

nový občanský zákoník požadavek na zápis 

mnoha dalších skutečností, které se do katas-

tru dosud nezapisovaly (např. nájem, pacht). 

Důvěru v katastr nemovitostí by měl posílit 

princip materiální publicity, známý například z 

obchodního rejstříku. Počet poznámek, zapi-

sovaných do katastru, se rozšíří na 17.    

Účinnost zákona je navrhována na 1. ledna 

2014, aby byl zajištěn soulad s novým občan-

ským zákoníkem..

 

3.5. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

647/0 N. z. o změně zák.v 

souv.s přijetím z.o me-

zin.just.spolupr. 

 

23.3      

631/0 Novela z. o spotřebních 

daních 

 

14.3.      

622/0 Novela z. o hospodaření 

energií - EU 

29.2. 13.3.     

621/0 Novela z. o ochraně hos-

podářské soutěže 

 

29.2. 15.3.     

615/0 Novela z. 

o elektronických komuni-

kacích  

27.2. 14.3.     

613/0 N.z. o volbě preziden-

ta republiky 

27.2. 14.3.     

595/0 Novela zákona o finanční 

kontrole  

6.2. 14.3.     

593/0 Novela zákona - zákoník 

práce 

3.2.      

580/0 Návrh zákona o majet-

kovém vyrovnání 

s církvemi a nábož. 

spol. 

18.1. 7.2.     

576/0 Novela z. o zaměstnanos-

ti 

18.1.    10.2.  

575/0 Návrh zákona o 

kontrole (kontrolní řád) 

16.1 1.2.     

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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558/0 Novela z. o účetnictví  20.12 1.2.     

547/0 Novela z. - živnostenský 

zákon 

6.12. 1.2. 16.3. 21.3.   

543/0 Novela z. 

o odpovědnosti za ško-

du způs. při výkonu ve-

řej. 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. 16.3. 21.3.   

531/0 Novela z. o dluhopisech 8.11. 13.12. 14.3. 21.3.   

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

524/0 Novela z. o investičních 

pobídkách 

 

27.10. 16.12. 13.3. 21.3.   

521/0 Novela z. – občanský zá-

koník 

26.10. 9.12. 13.3. 21.3.   

496/0 Novela z. – trestní         

zákoník 

20.9. 7.2.     

484/0 Novela z. – trestní         

zákoník 

14.9. 20.3.     

463/0 Novela z. o provozu na 

pozemních komunikacích 

25.8. 26.10. 31.1. 8.2. VR  

446/0 Novela z. o daňovém po-

radenství – Senátní návrh 

zákona 

12.8. 13.12. 13.3. 21.3   

431/0 Novela z. o  

přestupcích 

26.7. 27.9. 1.12. 8.2.   

369/0 Vl. n. z. o podporovaných 

zdrojích energie 

23.5. 7.6. 26.10. 4.11. VR NEP 

352/0 Novela z. o Nejvyšším 

kontrolním úřadu 

25.5. 17.6.     

 

 

 

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

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=547&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=547&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=543&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=543&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=543&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=543&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=527&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=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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4. ÚOHS, ČTÚ 

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

zpravy 

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

zkontrolováno do 31. 3. 2012 

(autor: MFO) 

4.1. ÚOHS 

Zdravotní pojišťovny nejsou dle ÚOHS sou-

těžiteli 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-

hospodarske-souteze/zdravotni-pojistovny-nejsou-

souteziteli/ 

Dne 2. března 2012 vydal Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen “ÚOHS”) tisko-

vou zprávu, kterou informoval veřejnost o vý-

sledku šetření stížnosti, kterou podala Asociace 

českých a moravských nemocnic.  

Dle této stížnosti se mělo osm zdravotních po-

jišťoven dopustit omezování hospodářské sou-

těže, a to formou nedovoleným jednáním ve 

shodě a zneužitím dominantního postavení. 

Výše popsaného protisoutěžního jednání se 

měly pojišťovny dle Asociace dopustit tím, že 

uzavřely a podepsaly dokument nazvaný Me-

morandum zdravotních pojišťoven o restruktu-

ralizaci a redukci lůžkového fondu – nemocnič-

ních lůžek z 31.10.2011. ÚOHS však konstato-

val, že činnost zdravotních pojišťoven je “čin-

ností směřující především k naplnění sociálních 

cílů založených na principu solidarity a nezisko-

vosti. Smyslem této činnosti je realizace ústav-

ního práva občanů na bezplatnou zdravotní 

péči. Oblast veřejného zdravotního pojištění se 

vyznačuje jen velmi omezenou možností apli-

kace práva hospodářské soutěže.”  

Tudíž zdravotní pojišťovny nejsou dle názoru 

ÚOHS při poskytování plnění, které je ve veřej-

ném zájmu, ve smyslu zákona o ochraně hos-

podářské soutěže soutěžiteli. 

Amcico pojišťovna smí získat akcie Aviva 

ČR. 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-

hospodarske-souteze/amcico-muze-kontrolovat-

spolecnosti-aviva-cr/ 

Dne 13. března 2012 informoval Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže (dále jen “ÚO-

HS”) o povolení převzetí akcií společnosti Aviva 

životní pojišťovna pojišťovnou Amcico. Dle sdě-

lení ÚOHS nebude mít zamýšlené spojení za 

následek podstatné narušení hospodářské sou-

těže. 

4.2. ČTÚ 

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zpráva za 

únor 2012 

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

ovaci_zprava_01-2012_leden.pdf 

Dne 16. března 2012 byla na stránkách České-

ho telekomunikačního úřadu (ČTÚ) zveřejněna 

pravidelní měsíční monitorovací správa ČTÚ za 

únor 2012. Téma měsíce se tentokrát věnuje 

Světové radiokomunikační konferenci WRC-12. 

ČTÚ v rámci této tohoto tématu připravil sou-

hrnné informace, obsahující mimo jiné také 

rozdělení poskytovatelů 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, jakož 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.  

 

http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/zdravotni-pojistovny-nejsou-souteziteli/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/zdravotni-pojistovny-nejsou-souteziteli/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/zdravotni-pojistovny-nejsou-souteziteli/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/amcico-muze-kontrolovat-spolecnosti-aviva-cr/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/amcico-muze-kontrolovat-spolecnosti-aviva-cr/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/amcico-muze-kontrolovat-spolecnosti-aviva-cr/
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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ČTÚ vydal Poštovní věstník č. 3/2012 

http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2012/pv_03_20

12.pdf 

Dne 15. března informoval Český telekomuni-

kační úřad o vydání Poštovního věstníku č. 

3/2012, ve kterém informuje o změně poštov-

ních podmínek, jakož i o aktuálních sděleních 

Ministerstva průmyslu a obchodu České repub-

liky. 

ČTÚ vydal Telekomunikační věstník č. 

4/2012 

http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2012/tv_04_20

12.pdf 

Dne 23. března byl Českým telekomunikační 

úřadem vydán Telekomunikační věstník č. 

4/2012, který informuje veřejnost o vyhlášení 

výběrového řízení na podnikatele, kterým bude 

uložena povinnost poskytovat v rámci univer-

zální služby dílčí službu přístupu zdravotně 

postižených osob k veřejně dostupné telefonní 

službě, k informační službě o telefonních 

číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný 

s přístupem, který využívají ostatní koncoví 

uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně 

vybavených telekomunikačních koncových za-

řízeních. 

5. Právní předpisy EU: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 154/2012 ze dne 15. února 2012 o 

kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o 

kodexu Společenství o vízech 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:

2012:058:0003:0004:CS:PDF 

Dne 20. března vstoupilo v platnost nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

154/2012 ze dne 15. února 2012, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Spo-

lečenství o vízech. Změny se dotýkají pouze 

vymezení čl. 3 odst. 5 nařízení č. 810/2009, 

které stanovuje výjimky z povinností osob mít 

letištní průjezdní vízum.  

Nařízení (ES) č. 810/2009 v jeho původním 

znění je dostupné na stránce www.eur-

lex.europa.eu. 

 

Stanovisko Evropského hospodářského a 

sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Ev-

ropského parlamentu a Rady, kterým se 

zřizuje mechanismus výměny informací o 

mezivládních dohodách mezi členskými 

státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky 

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

:2012:068:0065:0069:CS:PDF 

Dne 6. března 2012 bylo v Úředním věstníku 

EU publikováno stanovisko Evropského hospo-

dářského a sociálního výboru k návrhu rozhod-

nutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

zřizuje mechanizmus výměny informací o mezi-

vládních dohodách mezi členskými státy a tře-

tími zeměmi v oblasti energetiky. Výbor ve 

svém stanovisku předpokládá, že v důsledku 

povinnosti zveřejňovat informace o bilaterálních 

a multilaterálních smlouvách o dodávkách ropy, 

zemního plynu a elektrické energie uzavřených 

mezi členskými státy navzájem, jako i mezi 

členskými státy a třetími státy mimo EU, bude 

tento postup znamenat krok k zajištění přimě-

řených, stabilních a bezpečných dodávek ener-

gie v budoucnosti a také k budování jednotného 

energetického trhu EU. Stanovisko se dále 

zabývá otázkami zachování obchodního tajem-

ství v případě zveřejňování těchto dohod, jakož 

i otázkou pracovních dohod s obchodními sub-

jekty a jejich hodnocení z pohledu strategického 

a obchodního hlediska.  

http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2012/pv_03_2012.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2012/pv_03_2012.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2012/tv_04_2012.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2012/tv_04_2012.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:058:0003:0004:CS:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:058:0003:0004:CS:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:068:0065:0069:CS:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:068:0065:0069:CS:PDF
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6. Prijaté právne predpisy v SR 

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

sledneSchvalene 

skontrolované do 31.3.2012 

(autor:JPA) 

V sledovanom období nebol prijatý žiaden návrh 

zákona z dôvodu konania predčasných volieb. 

6.1. Pripravované právne předpisy v 

SR 

skontrolované do 31.3.2012 

(autor: JPA) 

 

6.1.1. Vladne návrhy zákonov  

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

V sledovanom období nebol vládou schválený 

žiaden návrh zákona z dôvodu konania pred-

časných volieb. 

6.1.2. Návrhy zákonov predložené 

NRSR 

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

ene 

V sledovanom období nebol predložený do NR 

SR žiaden návrh zákona z dôvodu konania 

predčasných volieb. 

 

6.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 31.3.2012 (autor: JPA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

619 Novela zákona o verej-
nom obstarávaní 

2.2. 29.2. 29.2. 29.2  

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

2.2. 29.2. 29.2. 29.2.  

606 Novela zákona 
o sociálnych službách a 
živnostenskom zákone 

19.12.  31.1. 31.1. 10.2. 

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 zákona 
o rozpočtovej zodpoved-
nosti 

8.11. 1.12. 8.12. 8.12. 14.12. 

360 Novela zákona o prie-
stupkoch 

29.4. 31.5. 3.2. 3.2. 17.2. 

 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
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7. Judikatura 

7.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

Nejvyšší správní soud zrušil stavební uzá-

věru v Letňanech 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0008_4

Ao__11_20120222110056_prevedeno.pdf 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 Ao 

8/2011 - 69, ze dne 21.2.2012 

Nejvyšším správním soud zrušil stavební uzá-

věru v Praze – Letňanech, neboť ji shledal v 

rozporu se zákonem. Své rozhodnutí odůvod-

nil tím, že uzávěru hlavní město Praha vyhlási-

lo v době, kdy nebyla vůbec připravována 

územně plánovací dokumentace, která je 

podmínkou jejího vyhlášení. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí 

dále zohlednil skutečnost, že účinnost a trvání 

stavební uzávěry bylo vázáno na schválení 

podrobnější územně plánovací dokumentace, 

k čemuž však za dobu 12-ti let nedošlo. Soudci 

proto dospěli k závěru, že dosavadní doba 

trvání stavební uzávěry se jeví jako nepřimě-

řeně dlouhá, zejména kdy je zároveň prováze-

na naprostou nečinností hlavního města Prahy 

při uskuteč-ňování účelu, pro který byla vyhlá-

šena, tedy schválení podrobnější územně plá-

novací dokumentace. 

Vázanost stavební uzávěry na pořízení nebo 

projednání územně plánovacích podkladů už 

jen pouze podtrhuje správnost navrhovatelova 

tvrzení o neujasněnosti záměrů hlavního měs-

ta Prahy ve vztahu k území Letňan a Kbel, 

která byla dotčena stavební uzávěrou. Zjedno-

dušeně řečeno, odpůrce, namísto intenzivní 

činnosti, resp. jakékoliv činnosti, se rozhodl pro 

řešení, které pro něj bylo nejvhodnější, a to 

vyhlásit stavební uzávěru. Na další postup 

však již zcela rezignoval. 

7.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 31.3.2012, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JTA) 

Neplatnosti smlouvy o převodu nemo-

vi-tosti pro nízkou kupní cenu 

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

ch/60051231166A8B70C12579DC004B0FA8?openDocum

ent&Highlight=0, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

27.3.2012, sp. zn. 30 Cdo 21/2012 

Neplatnosti smlouvy o převodu nemovitosti pro 

nízkou kupní cenu se Nejvyšší soud nevěnuje 

poprvé. Již ve svém předchozím rozsudku ze 

dne 31. srpna 2010, č.j. 30 Cdo 1653/2009-

154 judikoval, že: „Platné právo neobsahuje 

právní institut neúměrného zkrácení (laesio 

enormis) řešící případy, kdy došlo ke sjednání 

příliš nízké kupní ceny, pokud taková cena 

není v rozporu s cenovými předpisy. Nelze 

ovšem vyloučit, že okol-nost hrubého nepomě-

ru plnění jedné ze stran k tomu, co poskytla 

druhá strana, může ve spojitosti s dalšími 

okolnostmi daného případu (nikoliv však sama 

o sobě) již naplňovat znaky jednání kolidující-

ho s dobrými mravy.“ 

Odvolací soud v rozsudku sp.zn. 30 Cdo 

21/2012 (Krajský soud v Praze) viděl kolizi s 

dobrými mravy, když zůstaviteli se z ní dostalo 

plnění ve výši méně než poloviny ceny nemovi-

tosti stanovené znalcem, která navíc může být 

vzhledem k poloze nemovitosti mnohonásobně 

navýšena tím, že by byl pozemek zahrnut do 

územního plánu jako zastavitelná plocha. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0008_4Ao__11_20120222110056_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0008_4Ao__11_20120222110056_prevedeno.pdf
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/60051231166A8B70C12579DC004B0FA8?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/60051231166A8B70C12579DC004B0FA8?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/60051231166A8B70C12579DC004B0FA8?openDocument&Highlight=0
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Nejvyšší soud se ale z názorem odvolacího 

soudu neztotožnil. Rozsudkem ze dne 

27.3.2012 vyslovil názor, že „nízká kupní cena 

(není-li v rozporu s cenovými předpisy), pokud 

byla výsledkem smluvního ujednání účastníků, 

aniž by uzavření právního úkonu doprovázela 

(doprovázely), resp. na uzavření smlouvy měla 

(měly) vliv i okolnost (okolnosti), v jejímž (je-

jichž) důsledku by takové jednání se příčilo 

dobrým mravům, pochopitelně nesleduje ne-

mravný cíl ani nemá nemravný důsledek. Stej-

ně tak uzavření více kupních smluv mezi stej-

nými účastníky (byť) s (výrazně) od-lišnými 

kupními cenami nepředstavuje okolnost, která 

by mohla zakládat úvahy o absolutní neplat-

nosti tohoto kterého právního úkonu z důvodu, 

že se příčí dobrým mravům (§ 39 obč. zák.)“.  

 

Žalobcem učiněné podání označené jako 

"návrh na přistoupení dalšího účastníka na 

straně žalované" - soud musí přezkoumat, 

zda jde o přistoupení účastníka nebo další 

návrh 

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

ch/A6A7D74693A130B6C12579C9004D8F64?openDocu

ment&Highlight=0, 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

15.3.2012, sp. zn. 30 Cdo 2913/2011 

Nejvyšší soud ve svém usnesení judikoval 

povinnost soudu přezkoumat, zda jde o při-

stoupení dalšího účastníka nebo zda činí 

účast-ník další návrh. 

Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl návrh ža-

lobkyně, aby do řízení na stranu žalovanou 

přistoupil další účastník.  

Jednalo se o žalobu na určení neplatnosti 

smlouvy o převodu pozemku, jejímž účastní-

kem ovšem nebyl žalovaný Ing. M. D. Proto 

přistoupení Ing. M. D. k takové žalobě na stra-

ně žalovaných postrádá smyslu, ledaže by 

došlo ke změně žaloby, kterou však soud prv-

ního stupně nepřipustil. 

V takové procesní situaci soud prvního stupně 

nepochybil jednak tehdy, kdy v zájmu hospo-

dárnosti řízení nepřipustil změnu žaloby (fak-

ticky uplatnění nové žaloby), jednak tehdy, kdy 

zamítl návrh na přistoupení dalšího žalované-

ho, protože jeho účast v řízení by si vyžádala 

rozsáhlé dokazování daleko přesahující rámec 

dosud použitelných důkazů. 

Nejvyšší soud dovodil z dispoziční zásady, jež 

ovládá zahájení sporného řízení, že přistoupe-

ní dalšího účastníka může navrhnout pouze 

žalobce. Stanovisko žalovaného k návrhu na 

přistoupení dalšího účastníka nemá právní 

význam, a jde-li o přistoupení dalšího účastní-

ka na straně žalované, nevyžaduje se souhlas 

toho, kdo má do řízení přistoupit. 

Nejvyšší soud je toho názoru, že na daný pří-

pad je třeba aplikovat rozsudek ze dne 24. 

března 1999, sp. zn. 2 Cdon 535/97, publiko-

vaný v Soudních rozhledech č. 6, ročník 1999. 

O změnu žaloby nejde v případě, kdy žalobce 

kromě dosavadního nároku, který uplatňuje i 

nadále, uplatní další samostatný nárok a dojde 

tak k tzv. objektivní kumulaci nároků, že uplat-

nění tohoto dalšího nároku je třeba považovat 

za další žalobu, že soud v takovém případě 

nemůže rozhodnout o nepřipuštění „změny 

návrhu na zahájení řízení“, a že za předpokla-

du, že uplatněné nároky se ke společnému 

projednání nehodí, přichází v úvahu postup 

podle § 112 odst. 2 o. s. ř. (spojení věcí u sou-

du v zájmu hospodárnosti, které už u tohoto 

soudu byly zahájeny a týkají se týchž účastní-

ků). 

7.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.3.2012 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A6A7D74693A130B6C12579C9004D8F64?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A6A7D74693A130B6C12579C9004D8F64?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A6A7D74693A130B6C12579C9004D8F64?openDocument&Highlight=0
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Databáze ÚS http://www.concourt.cz 

(autor: MFO) 

K náhradě nákladů řízení v tzv. bagatelních 

sporech 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6538 

Dne 29. března 2012 vyhlásil Ústavní soud 

České republiky přelomový ústavní nález pod 

sp. zn. I. ÚS 3923/2011, ve kterém se zabýval 

současným systém soudů při přiznávání ná-

kladů soudních řízeních v případě tzv. baga-

telních sporů (tj. v sporech o peněžité plnění 

do sumy 10.000,-Kč) započatých prostřednic-

tvím “formulářových” žalob. Navzdory tomu, že 

se soudy mají povinnost řídit při rozhodování o 

náhradě nákladů řízení v případě bagatelních 

sporů zásadou úspěchem ve věci, neznamená 

to, že soud rozhoduje automaticky o nároku 

úspěšné strany sporu na náhradu nákladů 

řízení dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 

č. 484/2000 Sb.. Soud má naopak dle ÚS ČR 

povinnost zvažovat, “zda tu neexistují další 

roz-hodující okolnosti mající podstatný vliv na 

přiznání či nepřiznání náhrady účelně vynalo-

žených nákladů, resp. jakého z možných způ-

sobů jejího určení využije. V napadeném pří-

padě totiž obecný soud využil výjimky obsaže-

né v ustanovení § 151 odst. 2 OSŘ a při určení 

výše náhrady nákladů postupoval podle advo-

kátního tarifu. Obecný soud tento svůj postup 

dle ÚS podložil dostatečnou argumentací; 

„zjistil totiž, že šlo o věc velice jednoduchou, 

advokát učinil jen dva úkony právní služby, 

které na odborné znalosti a vynaložený čas 

nekladly žádné větší nároky, přičemž vzal zře-

tel na skutečný průběh projednávané věci, 

počet, charakter, obtížnost a časovou nároč-

nost úkonů právní služby ve vztahu k předmě-

tu řízení“.  

Ústavní soud v této souvislosti dovodil, že 

jestliže se jedná o tzv. bagatelní spor, který byl 

zahájen “formulářovou“ žalobou, jedná se o 

soudní řízení, v němž je většinou vůči spotřebi-

teli uplatňován nárok ze smlouvy anebo jiné 

kauzy, které obsah však sám spotřebitel ne-

mohl nijak fakticky ovlivnit. V daném případě 

se jednalo např. o smlouvu o přepravě (dále 

jsou myslitelné smlouvy dodávce tepla nebo 

energií a smlouvy o spotřebitelském úvěru 

atd.). Z tohoto důvodu je dle Ústavního soudu 

nutné přihlížet při roz-hodování o těchto 

smlouvách také na tuto skuteč-nost a dodržo-

vat princip proporcionality mezi výší vymáhané 

částky a výší částkou přiznané jako ná-hrada 

nákladů soudního řízení. Dle názoru ÚS ČR se 

jedná ze strany obecných soudů „v rovině 

podústavního práva o postup zákonem předví-

daný a dovolený“. 

Kromě výše uvedeného je potřebné akcento-

vat také skutečnost, že se nosné závěry tohoto 

nálezu budou aplikovat již ve všech dosud 

pravomocně neskončených soudních řízeních. 

8. Judikatúra SR:  

skontrolované do 31.3.2012 

(autor: JPA) 

8.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120

327_12.pdf 

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 – február 

2012  

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120

327_13.pdf 

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Sloven-

http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6538
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120327_12.pdf
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120327_12.pdf
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120327_13.pdf
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120327_13.pdf
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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 - február 

2012 

8.2. Najvyšší súd SR 

http://nssr.blox.sk/ 

V sledovanom období tohto vydania Legal 

Update nedošlo k žiadnemu významnému 

rozsudku zo strany Najvyššieho súdu SR. 

9. Judikatura ESD 

zkontrolováno od 1.3. do 31.3.2012 

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

(autor: MFO) 

Rozsudek soudního dvora z 27. března 

2012 v právní věci C 209/10, o žádosti o 

rozhodnutí o předběžné otázce na základě 

článku 267 SFEU, týkající se otázky uplat-

ňování nízkých cen ze strany dominantního 

poštovního podniku vůči bývalým zá-

kazníkům jeho konkurenta  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL

EX:62010CJ0209:CS:HTML 

Původní spor se týkal dvou dánských společ-

nos-tí, a to společnosti Post Danmark a spo-

lečnosti Forbruger-Kontakt. Obě společnosti 

patří na dánském poštovním trhu k největším 

subjektům, které se zaobírají distribucí nead-

resních zásilek (tj. zasílání místních a regio-

nálních novin, reklamních letáků a telefonních 

seznamů atd.). Dánsky poštovní trh s nead-

resnými zásilkami byl v čase podání žaloby 

plně liberalizován. Trh s distribucí adresných 

dopisů a balíků do určitého váhového limitu, se 

kterým byla spojena zákonná povinnost posky-

tovat všeobecné služby distribuce adresných 

poštovních zásilek, byl i nadále monopolně 

provozován společností Post Danmark.  

Společnost Forbruger-Kontakt se na dánském 

poštovním trhu orientovala na distribuci nea-

dresných zásilek. Mezi její významné zákazní-

ky patřily do konce roku 2003 také společnosti 

ze skupin SuperBest, Spar a Coop, jakož i 

velké maloobchodní řetězce. Koncem roku 

2003 však společnost Post Danmark uzavřela 

s výše uve-denými třemi skupinami smlouvy, 

na základě kterých jí byla počínaje 1. lednem 

2004 svěřena distribuce neadresných zásilek 

těchto společ-ností. Jak z předložených důka-

zů vyplynulo, byla tato obchodní „vítězství“ 

dosaženo tím, že Post Danmark těmto skupi-

nám nabídla nepatrně nižší ceny za distribuci 

těchto zásilek, než tomu bylo u jejího konku-

renta, společnosti Forbruger-Kontakt.  

Společnost Forbruger-Kontakt podala k Kon-

kurrencerådet (obdoba ÚOHS)  stížnost, na 

zá-kladě které bylo rozhodnuto, že společnost 

Post Danmark svým jednáním zneužila svého 

domi-nantního postavení na dánském trhu 

distribuce neadresných zásilek uplatňováním 

cílené politiky věrnostních slev pro zákazníky, 

a to “zaprvé tím, že se svými zákazníky neza-

chází stejně pokud jde o ceny a slevy (což 

Konkurrencerådet označila za „sekundární 

cenovou diskriminaci“), a zadruhé tím, že vůči 

bývalým zákazníkům společnosti Forbruger-

Kontakt uplatňuje odlišné ceny než vůči svým 

stávajícím zákazníkům, aniž tyto značné rozdí-

ly v cenách a slevách může odůvodnit na zá-

kladě svých nákladů (toto jed-nání označila 

Konkurrencerådet za „hlavní ce-novou diskri-

minaci“)”  

Post Danmark se vůči tomuto rozhodnutí odvo-

lala. Odvolací orgán, komise pro hospodář-

skou soutěž, potvrdila dřívější rozhodnutí Kon-

kurren-cerådet. Odvolací orgán nicméně ve 

http://nssr.blox.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0209:CS:HTML
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0209:CS:HTML
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svém roz-hodnutí akcentoval, že nelze jenom v 

důsledku výše zmíněného chování společnosti 

Post Dan-mark prokázat její úmysl usilovat o 

vyloučení konkurence uplatňováním predátor-

ských cen.  

Obě rozhodnutí byla v rozsahu, v němž se 

týkala zneužití dominantního postavení z dů-

vodu nízkých a selektivních cen uplatňovaných 

vůči uvedeným skupinám, napadena společ-

ností Post Danmark u regionálního soudu.  

Regionální soud koncem roku 2007 opětovně 

potvrdil rozhodnutí Konkurrencerådet, jako i 

Odvolacího orgánu v rozsahu, v němž bylo 

kon-statováno zneužití dominantního postave-

ní spo-lečnosti Post Danmark na dánském trhu 

distri-buce neadresných zásilek tím, že uplat-

ňovala vůči bývalým zákazníkům společnosti 

Forbruger-Kontakt jinou cenovou politiku než 

vůči svým stávajícím zákazníkům, aniž byla 

schopna odůvodnit tento rozdíl nákladovými 

faktory. Ža-lovaná Post Danmark se proti to-

muto rozhodnutí opětovně odvolala. Za pod-

mínek nejasnosti výkladu unijních předpisů se 

odvolací soud ob-rátil s předběžnými otázkami 

na Soudní dvůr, který se vyjádřil následovně: 

“Článek 82 ES musí být vykládán v tom smys-

lu, že politika nízkých cen uplatňovaná vůči 

některým bývalým významným zákazníkům 

konkurenta ze strany podniku s dominantním 

postavením nemůže být považována za zneu-

žití spočívající ve vyloučení konkurenta pouze 

z důvodu, že cena uplatňo-vaná tímto podni-

kem vůči jednomu z těchto zá-kazníků je nižší, 

než kolik činí průměrné celkové náklady připa-

dající na předmětnou činnost, avšak vyšší, než 

kolik činí průměrné přírůstkové náklady na tuto 

činnost, jak jsou vyhodnoceny v řízení, z ně-

hož vychází věc v původním řízení. Za účelem 

posouzení existence protisoutěžních účinků za 

takových okolností, jako jsou okolnosti uvede-

né věci, je třeba přezkoumat, zda tato cenová 

politika – bez objektivního odůvodnění – vede 

ke skutečnému nebo pravděpodobnému vy-

loučení tohoto konkurenta na úkor hospodář-

ské soutěže, a v důsledku toho na úkor zájmů 

spotřebitelů.” 

10. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

10.1. Právní rádce 

3/2012 

Zohledněna vydání do 31.3.2012 

 

Smlouva o úvěru a spotřebitelský úvěr 

Vydání: 3/2012, str. 26-29 

Autor: Lukáš Sadecký 

Autor se ve svém článku snaží vystihnout roz-

díl mezi smlouvou o úvěru a spotřebitelským 

úvěrem. Spotřebitelský úvěr není na rozdíl od 

smlouvy o úvěru samostatným pojmenovaným 

smluvním typem, je spíše ve vztahu ke smlou-

vě o úvěru v režimu speciality a obsahuje ně-

která doplňková oprávnění ve prospěch spo-

třebitele.  

Obecně se dá říci, že na spotřebitelský úvěr 

jsou kladeny z pohledu obsahových i formál-

ních náležitostí větší nároky. To plyne z ko-

gentních zákonných požadavků na informova-

nost, jistotu a ochranu spotřebitele při jeho 

zvažování o uzavření spotřebitelského úvěru.  

Samotná smlouva o úvěru musí být doplňová-

na a aplikována prostřednictvím zákona o spo-

třebitelském úvěru, které ji doplní o řadu ko-

gentních ustanovení, která musí být brána v 

potaz, aby se mohlo mluvit o spotřebitelském 

úvěru.  

Souběh funkcí a odpovědnost za škodu 

Vydání: 3/2012, str. 30-33 

Autor: Michal Kalenský 
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Změny v obchodním právu od 1. 1. 2012 se 

dotkly i otázky souběhu funkcí člena statutár-

ního orgánu a generálního ředitele. Novela se 

výslovně zabývá problematikou souběhu funk-

cí (§66d odst. 1 ObchZ.), tím, že výslovně 

umožňuje, aby došlo k delegaci obchodního 

vedení na třetí osoby. Toto ustanovení dále 

prolamuje zavedenou a judikaturou opakovaně 

potvrzenou praxi, že není možné uzavírat pra-

covní smlouvy, jejichž předmětem by byl výkon 

činností spadajících do působnosti statutárního 

orgánu. Nově mohou být tyto činnosti též vy-

konávány v pracovněprávním vztahu dle 

zvláštního právního předpisu zaměstnancem 

společnosti, přičemž tento zaměstnanec může 

být současně statutárním orgánem společnosti 

nebo jeho členem. 

Co se týče odpovědnosti za škodu, nezavádí 

novela žádnou změnu, jen výslovně potvrzuje 

zavedený stav (§ 66d odst. 2 ObchZ.). I nadále 

je rozhodující, zda došlo ke škodě v souvislosti 

s činností spadající vně působnost statutárního 

orgánu (pokud má uzavřenou pracovní smlou-

vu) nebo v souvislosti s činností spadající do 

působnosti statutárního orgánu. 

10.2. Právní rozhledy 

5/2012 

Zohledněna vydání do 31.3.2012 

Rozhodování sporů ze spotřebitelských 

smluv po novele zákona o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů 

Vydání: 5/2012, str. 153-156 

Autor: JUDr. Lukáš Sadecký 

Autor se ve svém článku zaměřil na zásadní 

změny, které vnáší do rozhodčího řízení nove-

lizační zákon č. 19/2012 o rozhodčím řízení a 

výkonu rozhodčích nálezů. Tato novela vnáší 

změny do samotné rozhodčí smlouvy, klade 

nové požadavky na rozhodce a upevňuje 

ochranu slabší strany. 

Novela zpřísňuje úpravu rozhodčí smlouvy, 

zavádí povinnost sepsat rozhodčí smlouvu 

samostatně nikoliv jako jednu z podmínek 

obsaženou ve smlouvě hlavní. Dále musí pod-

nikatel poskytnout slabší straně vysvětlení 

všech následků rozhodčí doložky. Formálním 

požadavkem na obsah je uvedení pravdivých, 

přesných a úplných informací o všech okolnos-

tech týkající se rozhodčího řízení (viz jejich 

vymezení v § 3 odst. 3) 

Rozhodce musí být nově bezúhonný a musí to 

být osoba, která je zapsána v seznamu roz-

hodců vedeném ministerstvem spravedlnosti. 

Mezi nově zavedené prvky ochrany presumo-

vané slabší strany patří povinnost dodat ade-

kvátní množství informací o podstatě, význa-

mu, podmínkách, následcích, atd. rozhodčího 

řízení, aby si mohl předem dostatečně vyhod-

notit možné dopady svého rozhodnutí. Dá se 

tedy shrnout, že se pro spotřebitele jedná o 

změnu k lepšímu oproti stávající úpravě. Do-

dejme jen, že novela vstupuje v účinnost od 

1.4.2012. 

10.3. Bulletin advokacie 

3/2012 

Zohledněna vydání do 1.4.2012 

Několik postřehů k dozorčí radě ve spo-

lečnosti s ručením omezeným 

Vydání: 3/2012, str. 30 

Autor: JUDr. Tomáš Plíhal 

Autor ve svém článku podotýká, že společností 

s ručením omezeným, které mají ve společen-

ské smlouvě zřízenu dozorčí radu je málo, 

zaměřuje se ovšem na případy kdy dozorčí 

rada navzdory jejímu uvedení ve společenské 

smlouvě není zvolena. Tento nesoulad by 

mohl vést k tomu aby soud potom, co byl na 
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tuto skutečnost upozorněn, podnikatel ani ve 

stanovené lhůtě nesjednal nápravu a je-li to v 

zájmu ochrany třetích osob, rozhodl o zrušení 

společnosti s likvidací.  

Taková situace by mohla nastat jen v případě, 

že dozorčí rada by byla po vzniku právnické 

osoby do společenské smlouvy dopsána. Není 

totiž možné při prvozápisu ve společenské 

smlouvě nejmenovat první členy dozorčí rady 

ačkoliv byla dozorčí rada do struktury orgánů 

společnosti zařazena. V takovém případě by 

rejstříkový soudce návrh na zápis do obchod-

ního rejstříku odmítl. 

Právnické osoby jako osoby sobě navzá-

jem blízké 

Vydání: 3/2012, str. 31-33 

Autor: JUDr. Oldřich Řeháček 

Autor se ve svém článku zaměřil na dvě roz-

hodnutí Vrchního soudu v Praze (102 VSPH 

4/2011-60 a VSPH 418/2011-B-54), která 

znamenají významné rozšíření pojmu „osoba 

blízká“, jak ve smyslu ust. § 116 občanského 

zákoníku, tak ve smyslu ust. § 196a obchodní-

ho zákoníku. Další judikáty se zabývají řeše-

ním otázky vzájemné blízkosti dvou právnic-

kých osob, propojených osobami svých jedna-

telů. Jedná se o judikáty Vrchního soudu 88 

ICm 1193/2010-33 a 3 VPSH 418/2011-B-54. 

Judikáty vrchního soudu v Praze dávají podle 

autora ve vzájemné vazbě podklad pro závěr, 

že právnické osoby (jen za určitých okolností) 

mohou být sobě navzájem osobami blízkými. 

Takovým případem může být jak shoda jejich 

personálního substrátu, tak zároveň i jeho 

blízkost, která bude zkoumána z pohledu 

ustanovení § 116 občanského zákoníku. Nový 

náhled na pojem osoby blízké, který zavádí 

judikatura Vrchního soudu lze spatřovat jako 

pozitivní. Může napomoci nejen účinnější 

ochraně obchodních společností před jedná-

ním odporujícím jejich zájmům, ale též vyšší 

úspěšnosti podaných odpůrčích žalob.  

10.4. Bulletin slovenskej advokácie 

https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/bulletin/aktualne_cislo 

zohľadnené vydania do 31.3.2012 

(autor: JPA) 

Súkromné vynucovanie súťažného práva na 

vnútroštátnom súde 

Článok približuje možnosti poškodených sub-

jektov domáhať sa náhrady škody spôsobenej 

porušením európskych a vnútroštátnych pravi-

diel hospodárskej súťaže na vnútroštátnom 

súde. V úvode približuje všeobecný pohľad na 

riešenú tému a postupne sa venuje konkrétnej 

situácii vymáhania náhrady škody v Slovenskej 

republike. Článok nepopisuje iba existujúci 

právny stav podľa právnych predpisov, ale 

zaujíma kritický postoj ku konkrétnym súdnym 

rozhodnutiam a poľutovaniahodnej neznalosti 

relevantných právnych predpisov a samotnej 

súťažnoprávnej problematiky niektorými kom-

petentnými súdmi. 

Autoři: DPL, JPA, JTA, MFO, PMO 
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