
   

 

 

 

 

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

v období od 1.4.2012 do 30.4.2012. Blíže jsme se zabývali poslaneckými tisky, které doposud nebyly 

uvedeny, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na významu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGAL UPDATE DUBEN/2012 

 Novela zákona o veřejných zakázkách zpřísňující proces 

zadávacího řízení nabyla účinnosti 

 Senát zamítl novelu zákona o poštovních službách 

 Rozhodnutí NS ČR: Alternativní hromadění žalob proti více 

osobám není přípustné 

 Rozhodnutí ÚS ČR: K přepjatému formalismu při rozhodování 

o nákladech řízení 

 Novelizácia Obchodného zákonníka a zákona o regulácii 

v sieťových odvetviach: Rozšírenie pôsobnosti valného zhro-

maždenia obchodnej spoločnosti v rámci cenového konania 

 Právní rozhledy: Úspěšně uplatněná námitka ručitele o pro-

mlčení závazku dlužníka při vymáhání pohledávky jen vůči ru-

čiteli 

 

 

Hlavní témata: 

Obsah: 

1. Přehled právních předpisů nabývajících účinnosti ČR ..........2 

2. Přijaté právní předpisy ČR ....................................................2 

3. Připravované právní předpisy ČR .........................................2 

4. ÚOHS, ČTÚ ..........................................................................6 

5. Právní předpisy EU:  .............................................................7 

6. Prijaté právne predpisy v SR ...............................................  7 

7. Protimonopolný úrad SR  ......................................................8 

8. Judikatura  ............................................................................8 

9. Judikatúra SR  .................................................................... 10 

10. Judikatura ESD .................................................................. 11 

11. Právní časopisy  ................................................................. 12 

 



 

 

Strana 2 LEGAL UPDATE DUBEN 2012 
 

Strana 2 LEGAL UPDATE 2/2012 

 

1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

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

Nová součást Legal Update přináší přehled 

právních předpisů, nabývajících účinnosti. 

(autor:JTA) 

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 55/2012 Sb. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-
ucinnosti/prehled-nastavajicich-ucinnosti-predpisu-
publikovanych-ve-sbirce-zakonu-cr-k-142012-
82036.html 

Novelizace zpřísňuje celý proces zadávacího 

řízení, 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 veřej-

nou 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. 

Novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 19/2012 

Sb. 

Viz. článek na str. 12. 

 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 43 - 50; od 

1.4.2012 do 30.4.2012 

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

 

Ve sledovaném období nevyšel ve Sbírce zá-

konů a mezinárodních smluv žádný předpis 

relevantní pro Legal Update. 

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 1.4.2012 do 30.4.2012 

Pro sledované období není relevantní. 

3.2. Senát 

Kontrola od 1.4.2012 do 30.4.2012, do 21. 

schůze na 

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavan
e_tisky.php 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 

některých zákonů (zákon o poštovních služ-

bách), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_d
ni=01.05.2012&O=8&action=detail&value=3110 

Dne 25.4.2012 Senát zamítl vládní novelu 

zákona o poštovních službách. Novela měla 

dokončit liberalizaci poštovního trhu v ČR a 

připravit Českou poštu o poslední monopol v 

doručování zásilek do 50 gramů. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/prehled-nastavajicich-ucinnosti-predpisu-publikovanych-ve-sbirce-zakonu-cr-k-142012-82036.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/prehled-nastavajicich-ucinnosti-predpisu-publikovanych-ve-sbirce-zakonu-cr-k-142012-82036.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/prehled-nastavajicich-ucinnosti-predpisu-publikovanych-ve-sbirce-zakonu-cr-k-142012-82036.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/prehled-nastavajicich-ucinnosti-predpisu-publikovanych-ve-sbirce-zakonu-cr-k-142012-82036.html
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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=01.05.2012&O=8&action=detail&value=3110
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=01.05.2012&O=8&action=detail&value=3110
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Hlavními cíli novely zákona je zajištění posky-

tování trvale udržitelné univerzální poštovní 

služby, tzv. základní služby. Dále si vláda sli-

buje od novely otevření trhu poštovních služeb 

rovné soutěži a zajištění přiměřené ochrany 

uživatelů všech poštovních služeb, tj. nově 

nejen služeb poskytovaných veřejnými poštov-

ními operátory. 

ČR má povinnost regulační rámec Evropské 

unie, daný směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008 (tzv. 

třetí poštovní směrnice) a upravující plně libe-

ralizovaný poštovní trh, transponovat nejpoz-

ději do 31. prosince 2012, neboť využila své 

možnosti podle článku 3 třetí poštovní směrni-

ce odložit provádění této směrnice do tohoto 

data.  

Novela zákona se tedy vrátí do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu. 

3.3. Poslanecká sněmovna: 

Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 656 - 674 

od 1.4.2012 do 30.4.2012 

Novela z. o insolvenčních správcích 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=662&C
T1=0 

O novele zákona o insolvencích správcích 

jsme Vás informovali již v předchozích vydá-

ních Legal Update.  

Cílem novely je řešení problematiky regulace 

profese insolvenčních správců a zavedení 

takových parametrů, které přispějí ke zvýšení 

odborné připravenosti žadatelů o vydání povo-

lení nebo zvláštního povolení vykonávat čin-

nost insolvenčního správce a napomůžou to-

mu, aby v systému figurovaly pouze osoby, 

které se výkonu činnosti insolvenčního správce 

věnují zodpovědně a splňují podmínky vyža-

dované zákonem. 

Konkrétně se jedná o rozšíření okruhu otázek 

písemného testu, skládaného insolvenčními 

správci, i na oblasti, ze kterých se skládá ústní  

zkouška insolvenčních správců, zavedení nové 

části písemné zkoušky – případová studie a 

dále zrušení rozdílové zkoušky insolvenčních 

správců. 

Novinkou bude i stanovení alespoň 3leté od-

borné praxe v oblastech souvisejících 

s výkonem funkce insolvenčního správce a 

zavedení podmínky bezpečnostní způsobilosti 

pro insolvenční správce se zvláštním povole-

ním. Platnost povolení k vykonávání inslo-

venčního správce má být omezena na dobu 5 

let, dále mají být upraveny podmínky pro urče-

ní osoby insolvenčního správce v insolvenčním 

zákoně. 

Účinnost novely je navrhována na 1. října 

2012. 

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.n
sf/web/cs?Open&2012 

3.4.1. Právní předpisy vládou projedna-

né 

Pro sledované období není relevantní. 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.n
sf/web/cs?Open&2012 

3.4.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

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

Pro sledované období není relevantní. 

 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=662&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=662&CT1=0
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://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2012
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2012
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
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3.5. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

 

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

662/0 Novela z. o insolvenčních 

správcích 

11.4.      

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.     

558/0 Novela z. o účetnictví  20.12 1.2.     

547/0 Novela z. - živnostenský 

zákon 

6.12. 1.2. 16.3. 21.3. 25.4.  

543/0 Novela z. 

o odpovědnosti za ško-

du způs. při výkonu ve-

30.11. 2.2.     

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=662&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=662&CT1=0
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.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
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řej. moci 

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. ZAM  

531/0 Novela z. o dluhopisech 8.11. 13.12. 14.3. 21.3. 26.4.  

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

524/0 Novela z. o investičních 

pobídkách 

 

27.10. 16.12. 13.3. 21.3. 25.4.  

521/0 Novela z. – občanský zá-

koník 

26.10. 9.12. 13.3. 21.3. 25.4.  

496/0 Novela z. – trestní  

zákoník 

20.9. 7.2.     

484/0 Novela z. – trestní záko-

ník 

14.9. ZAM     

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 25.4.  

431/0 Novela z. o  

přestupcích 

26.7. 27.9. 1.12. 8.2. ZAM  

369/0 Vl. n. z. o podporovaných 

zdrojích energie 

23.5. 7.6. 26.10. 4.11. VR  

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=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 30.4. 2012 

(autor: MFO) 

4.1. ČTÚ 

ČTÚ stanovil nový velkoobchodní trh pro 
účely regulace 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-
zpravy.html?action=detail&ArticleId=9070 

Dne 4. dubna 2012 informoval Český teleko-

munikační úřad (dále jen “ČTÚ”), že Rada ČTÚ 

rozhodla o stanovení nového velkoobchodního 

trhu pro účely regulace telekomunikačního trhu. 

Novým relevantním trhem je “velkoobchodní trh 

přístupu a původu volání (originace) ve veřej-

ných mobilních telefonních sítích” . Tomuto 

kroku dle sdělení ČTÚ předcházelo hloubkové 

vyhodnocení stavu mobilního trhu v České re-

publice. Na základě již obdržených zjištění bu-

de v nejbližší době ze strany ČTÚ uplatněna 

potřebná regulační opatření. Opatření obecné 

povahy, kterým se stanovení nového relevant-

ního trhu vyhlašuje, bude  zveřejněno v Tele-

komunikačním věstníku a vstoupí v platnost 15.  

den od data jeho zveřejnění. 

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za 

březen 2012 

http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/m
onitorovaci_zprava_03-2012_brezen.pdf 

Dne 12. dubna 2012 byla na stránkách České-

ho telekomunikačního úřadu (ČTÚ) zveřejněna 

pravidelní měsíční monitorovací správa ČTÚ za 

březen 2012. Téma měsíce se tentokrát věnuje 

aukci kmitočtů pro nové mobilní služby, se za-

měřením na průběh její přípravy a také cíle. 

Monitorovací zpráva rovněž přináší zajímavou 

informaci o udělení vůbec první akreditace “ce-

nové kalkulačce společnosti Tarifomat s.r.o. na 

základě vydaného dokumentu Akreditace ceno-

vých kalkulaček”. 

Zpráva se dále zabývá rozhodnutím o uložení 

povinnosti v rámci univerzální služby poskyto-

vat dílčí službu služby veřejných telefonních 

automatů nebo jiných obdobných technických 

prostředků umožňujících přístup k veřejně do-

stupné telefonní službě podle ustanovení §38 

odst. 2 písm. e) zákona o elektronických 

komunikacích, které již nabylo právní moci. 

4.2. ÚOHS 

Penta Investments Limited a Eastbridge se 
spojí 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-
hospodarske-souteze/penta-a-eastbridge-mohou-
kontrolovat-spolecnost-nfi-empik/ 

Dne  2 dubna 2012 informoval Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže (dále jen 

“ÚOHS”) o povolení spojení soutěžitelů, a to 

společností Penta Investments Limited a 

Eastbridge S.a.r.l.. Spojením těchto soutěžitelů 

bude následně možné vykonávat společnou 

kontrolu nad společností Narodowy Fundusz 

Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. (dále 

jen “NFI Empik”). 

Společnost NFI EMPIK je v České republice 

aktivní v oblasti velko- a maloobchodního 

prodeje sportovního oblečení a distribuce 

parfemů. 

http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
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/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_03-2012_brezen.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_03-2012_brezen.pdf
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/penta-a-eastbridge-mohou-kontrolovat-spolecnost-nfi-empik/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/penta-a-eastbridge-mohou-kontrolovat-spolecnost-nfi-empik/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/penta-a-eastbridge-mohou-kontrolovat-spolecnost-nfi-empik/
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5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1.4. – 30.4.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2012 
o usměrnění pro politiku zaměstnanosti 
členských států 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012
:119:0047:0048:SK:PDF 

Dne 26. dubna 2012 bylo vydáno Rozhodnutí 

Rady ze dne 26. dubna 2012 o usměrnění pro 

politiku zaměstnanosti členských států. Strate-

gie Evropa 2020, kterou navrhla Evropská ko-

mise, umožňuje Unii nasměřovat její hospodář-

ství směrem k inteligentnímu, udržitelnému a 

ikluzivnímu růstu, provázenému vysokou mírou 

zaměstnanosti, produktivity a sociální soudrž-

nosti. Toto rozhodnutí nabývá účinnost dne 

24.5.2012. 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/po
sledneSchvalene skontrolované do 1.4.2012  

(autor:JPA) 

6.1. Prehľad pripravovaných právnych 

predpisov 

skontrolované do 1.4.2012 

(autor: JPA) 

6.1.1. Návrhy zákonov predložené NRSR 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon
&MasterID=3987 

Novela Obchodného zákonníka a doplnenie 

zákona o regulácii v sieťových odvetviach 

Účelom novely Obchodného zákonníka je rozší-

riť pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej 

spoločnosti o vyjadrenie súhlasu s podaním 

cenového návrhu, s návrhom na zmenu ceno-

vého rozhodnutia, s doplnením návrhu z podne-

tu regulovaného subjektu, ak má toto doplnenie 

vplyv na zmenu ceny a s odvolaním v cenovom 

konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

Novela tak rešpektuje princíp vyjadrený v usta-

novení § 176b ods. 1 Obchodného zákonníka, 

podľa ktorého akcionár nesmie vykonávať prá-

va akcionára na ujmu práv a oprávnených zá-

ujmov ostatných akcionárov. 

Na zmenu cenového rozhodnutia, doplnenie 

návrhov z podnetu regulovaného subjektu, ak 

má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny a odvo-

lania v cenovom konaní, bude vykonávať valné 

zhromaždenie obchodných spoločností. 

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetvi-

ach v nadväznosti na úpravu v Obchodnom 

zákonníku upravuje postup úradu v cenovom 

konaní. 

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:2012:119:0047:0048:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0047:0048:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0047:0048:SK:PDF
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene%20skontrolované%20do%201.4.2012
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene%20skontrolované%20do%201.4.2012
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3987
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3987
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx
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6.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 30.4.2012 (autor: JPA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Prezident 

30 Novela zákona o spot-
rebnej dani z elektriny, 
uhlia a zemného plynu 

17.4.     

29 Novela Obchodného 
zákonníka a doplnenie 
zákona o regulácii v 
sieťových odvetviach 

17.4.     

28 Novela zákona o zdra-
votnom poistení 

17.4.     

29 Novela Obchodného 
zákonníka a doplnenie 
zákona o regulácii v 
sieťových odvetviach 

17.4.     

 

7. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 30.4.2012 (autor: JPA) 

V sledovanom období tohto vydania Legal 

Update nedošlo k vydaniu žiadneho relevant-

ného rozhodnutia. 

8. Judikatura 

8.1. Judikatura Nejvyššího správního 

soudu 

zkontrolováno do 30.4.2012 viz. Databáze NSS na  

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZneniLi
st&menuactive=;ml105;ml118;ml140;ml119;ml122;ml1
20; (autor: JKE) 

Objektivní odpovědnost exekutora 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/000113
Kseo110_20120403085150_prevedeno.pdf 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 13 

Kseo 1/2011, ze dne 22.března 2012. 

Kárný senát Nejvyššího správního soudu se 

přiklonil k názoru, že soudní exekutor je  

 

objektivně odpovědný za vedení exekutorské-

ho úřadu. Z toho vyplývá, že exekutor nese 

odpovědnost z výkonu exekuce i pokud je 

exekuce prováděna jeho zaměstnanci a exe-

kutor není při výkonu exekuce osobně příto-

men. Exekutor nese  odpovědnost za své za-

městnance i když není výslovně srozuměn 

s jejich postupem. 

Takto senát rozhodl v případě soudního exe-

kutora z Přerova, kterého soud potrestal 

v rámci jeho kárné odpovědnosti písemným 

napomenutím. 

Kárný senát Nejvyššího správního soudu dále 

konstatoval, že je nepřípustné používat sepsá-

ní movitých věcí, kde se lze důvodně domní-

vat, že patří jiné osobě než povinné,  za úče-

lem nátlaku na povinnou. 

Tímto rozhodnutím se kárný senát přiklonil 

postoji, že exekutor musí v případě postupu 

podle ustanovení § 325a a násl. o. s. ř. respek-

tovat restriktivní výklad možných zásahů do 

nedotknutelnosti obydlí. 

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
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/000113Kseo110_20120403085150_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/000113Kseo110_20120403085150_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/000113Kseo110_20120403085150_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/000113Kseo110_20120403085150_prevedeno.pdf
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8.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 30.4.2012, Databáze NS na 

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

(autor: JKE) 

Alternativní hromadění žalob proti více 

osobám 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Search/C2C0FB313507EFE2C12579F200326723?open
Document&Highlight=0, 

Usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 

2042/2010 ze dne 19. dubna 2012 

Nejvyšší soud se v tomto případě zabýval 

otázkou alternativního hromadění žalob.Tuto 

otázku řešil Nejvyšší soud v rámci sporu o 

vydání elektronického platebního rozkazu. 

Žalobkyně, většinová spolumajitelka nebyto-

vých prostor, se domáhala vydání platebního 

rozkazu proti  žalované, jež na základě nájem-

ní slouvy využívala nebytové prostory žalobky-

ně. Podáním soudu navrhla žalobkyně přistou-

pení Judr. J.V., menšinové spoluvlastnice ne-

movitosti, jako další účastnice řízení na straně 

žalované s tím, že povinnost k úhradě bude 

uložena žalované. 

Okresní soud v Kladně (soud prvního stupně) 

usnesením rozhodl, že přistoupení JUDr. J. V. 

do řízení jako dalšího účastníka na straně 

žalované se nepřipouští, neboť dospěl k závě-

ru, že není založeno společenství účastníků. 

V odvolacím řízení změnil Krajský soud v Pra-

ze rozhodnutí soudu prvního stupně. Krajský 

soud dospěl k závěru, že přistoupení účastníka 

je v souladu se zásadou hospodárnosti řízení 

a dále se nezabýval otázkou věcné příslušnos-

ti 

 

Dovolací soud poukazoval na skutečnost, že 

pokud žalobce podá žalobu proti více osobám 

musí být ze žaloby mimo jiné patrno, jaké vůči 

každé z nich uplatňuje požadavky.  

V souzené věci žalobkyně navrhovala přistou-

pení 2. žalované do řízení s tím, že předmětná 

částka bude uložena zaplatit buď 1. žalované 

nebo 2. žalované, a to podle výsledků dokazo-

vání. 

Požadovala-li žalobkyně zaplacení částky po 

"žalované 1) nebo žalované 2)", představuje 

její procesní úkon podle svého obsahu tzv. 

alternativní hromadění žalob proti více oso-

bám, které ve svých důsledcích neumožňuje 

spolehlivě stanovit, kdo je účastníkem řízení 

na straně žalované. Občanský soudní řád ta-

kovéto "alternativní" označení žalovaných ne-

připouští. Žaloba, kterou by se žalobce domá-

hal, aby mu stejnou povinnost splnilo alterna-

tivně více žalovaných, by byla z hlediska usta-

novení § 43 odst. 1 o. s. ř. neurčitá a pokud by 

ani postupem podle § 43 o. s. ř. tato vada ne-

byla odstraněna, musel by soud žalobu odmít-

nout. Proto je rovněž nepřípustné provádět 

změny v okruhu účastníků, které by vedly k 

alternativnímu hromadění žalob. 

Nejvyšší soud rozhodnutí zrušil a věc vrátil 

odvolacímu soudu k dalšímu řízení. 

8.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.4.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: MFO) 

K přepjatému formalismu při rozhodování o 

nákladech řízení 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=739
13&pos=257&cnt=290&typ=result 

 

Dne 4. dubna 2012 vyhlásil Ústavní soud ČR 

nález I.ÚS 2208/11, ve kterém se zabýval 

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/C2C0FB313507EFE2C12579F200326723?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C2C0FB313507EFE2C12579F200326723?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C2C0FB313507EFE2C12579F200326723?openDocument&Highlight=0
http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/soubor/6390
http://www.concourt.cz/soubor/6390
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otázkou přepjatého formalismu soudů při roz-

hodování o nákladech řízení. V původním ří-

zení podal stěžovatel žalobu na náhradu škody 

s příslušenstvím proti osobě žalovaného. Tuto 

žalobu podal stěžovatel vůči žalovanému z 

opatrnosti, neboť si nebyl jistý, jak dopadne 

spor o náhradu škody v jiném řízení, vedeném 

u Městského soudu v Praze, kde vystupovali 

obě strany původního sporu v obráceném po-

stavní.  Poté, co byla žaloba u Městského 

soudu v Praze vůči stěžovatelovi zamítnuta, 

stěžovatel vzal také svou žalobu zpět. Městský 

soud v Praze usnesením zastavil pro zpětvzetí 

žaloby řízení o zaplacení požadované částky a 

rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na 

náhradu nákladů řízení. Žalovaná strana se 

ale odvolala k Vrchnímu soudu a požadovala 

přiznání nákladů řízení. Vrchní soud v Praze jí 

vyhověl a  rozhodl s poukazem na ustanovení  

§ 146 odst. 2 OSŘ, že žalobce (čili stěžovatel) 

je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákla-

dů řízení v příslušné částce. Ve svém odůvod-

nění Vrchní soud v Praze především uvedl, že 

dle ustanovení  § 146 odst. 2 OSŘ " Při rozho-

dování o náhradě nákladů řízení dle § 146 

odst. 2 o.s.ř. se soud musí nejdříve zabývat 

otázkou, zda některý z účastníků zavinil, že 

řízení muselo být zastaveno. Zavinění je třeba 

posuzovat výlučně z procesního hlediska. Po-

kud bylo zastavení řízení účastníkem zavině-

no, soud přizná ostatním účastníkům náhradu 

nákladů řízení, které účelně vynaložili na 

uplatňování nebo bránění práva. Je-li důvo-

dem zastavení řízení zpětvzetí žaloby, žalobce 

nezavinil zastavení řízení, jestliže vzal zpět 

žalobu, která byla podána důvodně, pro cho-

vání žalovaného (jiného účastníka řízení). V 

takovém případě hradí náklady řízení dle § 

146 odst. 2 věta druhá o.s.ř. žalovaný.“ Vůči 

této tomuto rozhodnutí podal stěžovatel k ÚS 

ústavní stížnost. 

Ústavní soud k této klasifikaci konstatoval, že 

se jednalo „toliko o zjevný omyl Vrchního sou-

du v Praze“. I když se jedná jenom o rozhod-

nutí o nákladech řízení, vyslovil  Ústavní soud 

názor, že „i takováto rozhodnutí mají výjimečně 

ústavní potenciál, jde-li o vadnost kvalifikova-

nou, svým významem zasahující do sféry zá-

kladního práva účastníka řízení na efektivní 

soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listi-

ny, popř. i do základního práva vlastnit majetek 

dle čl. 11 Listiny.“ 

Dále se ÚS zabýval otázkou oprávněnosti 

argumentu stežovatele, že i po vydání rozhod-

nutí o zamítnutí žaloby vůči její osobě se i 

nadále nacházela ve stavu právní nejistoty. ÚS 

se stotožnil s názorem stěžovatele, že nepodat 

žalobu a vystavit stěžovatele (v tomto konkrét-

ním případě bytové družstvo) riziku, že nárok 

závisející na rozhodnutí soudu ve věci o ná-

hradu škody vůči stěžovatelovi bude při poz-

dějším podání žaloby posouzen jako promlče-

ný, se za daných okolností jevilo jako nepřimě-

řené ohrožení existence stežovatele, a tím i 

ohrožení bytových potřeb jeho členů. 

Z toho plyne, že stěžovatel měl legitimní důvod 

podat i nynější žalobu (proti vedlejšímu účast-

níkovi), neboť tato žaloba sledovala eliminaci 

promlčení případného nároku stěžovatele na 

náhradu škody vůči vedlejšímu účastníkovi. 

Ústavní soud tedy v nálezu konstatoval, že 

„stanovení povinnosti stěžovatelky hradit ná-

klady řízení vedlejšího účastníka bylo přepja-

tým formalismem a v extrémním rozporu s 

principy spravedlnosti.“ 
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9. Judikatúra SR:  

skontrolované do 30.4.2012 

(autor: JPA) 

9.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20
120403_14.pdf 

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej 

republiky sa zúčastnila na ustanovujúcej 

schôdzi Národnej rady Slovenskej republi-

ky a menovaní novej vlády Slovenskej re-

publiky  

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej 

republiky Ivetta Macejková sa zúčastnila na 

ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Sloven-

skej republiky VI. volebného obdobia, ktorú 

zvolal prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič na stredu 4. apríla 2012.  

Ustanovujúca schôdza Národnej rady Sloven-

skej republiky VI. volebného obdobia sa usku-

točnila v rokovacej sále Národnej rady Sloven-

skej republiky v Bratislave.  

9.2. Najvyšší súd SR 

http://www.supcourt.gov.sk/ 

V sledovanom období tohto vydania Legal 

Update nedošlo k žiadnemu významnému 

rozsudku zo strany Najvyššieho súdu SR. 

10. Judikatura ESD 

zkontrolováno od 1.4. do 30.4.2012 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:6
2010CJ0209:CS:HTML 

(autor: MFO) 

Rozsudek soudního dvora z 26. dubna 2012 v 

spojených věcech C-578/10 až C-580/10, o 

žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na 

základě článku 267 SFEU, týkající se otázky 

zdanění vozidla v jiném než domovském státě 

při jeho prvním použití ve vnitrostátní silniční 

síti. 

Pan van Putten, Mook a paní G. Frank (dále 

společně jen “žalovaní”) měli všichni bydliště v 

Nizozemsku. Během kontroly, kterou u nich 

provedl orgán daňové správy, bylo tímto kon-

statováno, že žalovaní používali v nizozemské 

silniční síti osobní automobily registrované v 

jiných členských státech, aniž odvedli přísluš-

nému nizozemskému daňovému orgánu pří-

slušnou daň. Protože ani po tomto upozornění 

daňovým orgánem nedošlo ze strany žalova-

ných k zaplacení daně, byl vůči nim daňovým 

orgánem vydán dodatečný daňový výměr. 

Daňový nizozemnský orgán totiž dospěl k zá-

věru, že žalovaní používali své osobní auto-

mobily ve smyslu čl. 1 odst. 5 zákona z roku 

1992, který stanovoval, že “Pokud však 

v Nizozemsku neregistrované osobní motorové 

vozidlo nebo motocykl jsou dány k dispozici 

fyzické osobě, která je rezidentem tohoto člen-

ského státu, anebo právnické osobě, která 

v něm má sídlo, vzniká povinnost zaplatit tuto 

daň ode dne prvního použití tohoto motorové-

ho vozidla v nizozemské silniční síti ve smyslu 

tohoto zákona.”, a proto jim vznikla povinnost 

uhradit daň v  sazbě a podle plného vyměřo-

vacího základu tohoto zákona. 

Na toto rozhodnutí orgánu reagovali žalovaní 

podáním žalob, které však byly zamítnuty jako 

neopodstatněné, proti čemuž podali uvedení 

žalovaní odvolání, v kterém uspěli. Odvolací 

soud ve svém rozsudku totiž konstatoval, že 

dodatečné platební výměry tak, jako je odů-

vodnil daňový orgán, představují protiprávní 

omezení práva volně se pohybovat a pobývat 

na území členských států ve smyslu článku 

18 ES. 

Příslušný daňový úřad však podal proti tomuto 

rozhodnutí kasační opravný prostředek k sou-

du, který se s předběžnou otázkou na výklad 

článku 18 ES obrátil s předběžnými otázkami 

na  Soudnímu dvůr, který se vyjádřil nasledov-

ně: “Článek 56 ES musí být vykládán v tom 

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120403_14.pdf
http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120403_14.pdf
http://www.supcourt.gov.sk/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0209:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0209:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0209:CS:HTML
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smyslu, že brání právní úpravě členského stá-

tu, která svým rezidentům, kteří si vypůjčili 

vozidlo registrované v jiném členském státě od 

rezidenta posledně uvedeného státu, při prv-

ním použití tohoto vozidla na tuzemské silniční 

síti ukládá daň v plné výši, která je obvykle 

splatná při registraci vozidla v prvně uvedeném 

členském státě, bez ohledu na délku používání 

předmětného vozidla v této silniční síti a bez 

možnosti pro tyto osoby uplatnit právo na 

osvobození od daně nebo na její vrácení, po-

kud totéž vozidlo ani není určeno hlavně 

k trvalému užívání na území prvního členského 

státu, ani není skutečně tímto způsobem uží-

váno. ” 

11. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

11.1. Právní rádce 

4/2012 

Zohledněna vydání do 30.4.2012 

Možnost nabytí nemovitosti od nevlastníka 

Vydání: 4/2012,  

Autoři: Lucie Josková, Pavel Pravda, Ste-

phan Heidenhain 

Autoři v článku rozebírají otázku nového znění  

§ 196a obchodního zákoníku a možnost jej 

vztáhnout na případ nabytí nemovitosti od 

nevlastníka. § 196a hovoří o majetku což mo-

hou být věci i nemovité, ale důvodová zpráva 

se otázkou, zda nový odstavec 6 umožňuje 

taktéž nabytí nemovitosti od nevlastníka neza-

bývá.  

Český právní řád i Nejvyšší soud se k této 

otázce staví obecně velmi zdrženlivě, náš 

právní řád vychází ze skutečnosti, že na niko-

ho nelze převést více práv, než sám má. Vy-

jímky z této zásady nutně vyžadují legislativní 

zakotvení - analogie, či extenzivní výklad ne-

přicházejí v úvahu. Podle ustálené a jedno-

značné judikatury NS není možné použít ex-

tenzivní výklad § 446 obchodního zákoníku pro 

případy, kdy prodávající nemovitosti není jejím 

vlastníkem. Zároveň si je ale Nejvyšší soud 

vědom nedostatků stávající právní úpravy 

transakcí s konfliktem zájmů, volá po legisla-

tivním řešením a výslovně odkazuje na návrh 

novely obchodního zákoníku, která zakotvila 

diskutovaný odstavec 6. Lze se tedy domnívat, 

že Nejvyšší soud bude odstavec 6 vykládat v 

tom smyslu, že taktéž umožňuje nabytí nemo-

vitosti od nevlastníka. 

 

Rozhodčí doložky a ochrana spotřebitele 

Vydání: 4/2012,  

Autoři: Radka Rutar, Marie Adamová 

Novela zákona o rozhodčím řízení zavádí čet-

né změny pro rozhodčí řízení vztahující se na 

rozhodčí smlouvy uzavřené od 1.4.2012. No-

vela zavádí nové požadavky na rozhodce, 

namátkou lze zmínit, povinnost být zapsán v 

seznamu rozhodců vedeným ministerstvem 

spravedlnosti, či požadavek právnického vzdě-

lání. Spotřebitelé jsou dále zvýhodněni i co se 

týče jejich procesních práv. V souladu s judika-

turou Evropského soudního dvora mohou po-

dat námitku nedostatku pravomoci rozhodčího 

soudu kdykoliv během řízení a ne jen při prv-

ním úkonu v řízení.  

Co se týče samotného zrušení rozhodčího 

nálezu příslušným soudem, tak rozhodčí do-

ložka je absolutně neplatná, pokud není se-

psána a uzavřena na samostatné listině. Nove-

la dále umožňuje soudům, aby přezkoumávaly 

rozhodčí nálezy i věcně. 

11.2. Právní rozhledy 

7/2012 

Zohledněna vydání do 30.4.2012 

Námitka promlčení závazku dlužníka uplat-

něná ručitelem 

Vydání: 7/2012,  
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Autor: JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D. 

Autor ve svém článku rozebírá recentní přístup 

Nejvyššího soudu k otázce vymáhání pohledá-

vek jen na ručiteli. V případě nesplnění závaz-

ků dlužníka a ručitele dochází někdy k tomu, 

že věřitelé vymáhají svou pohledávku jen na 

ručiteli, často z toho důvodu, že vymáhání 

pohledávky na nesolventním dlužníkovi by pro 

ně byla jen zbytečná finanční zátěž. 

O jak rizikový postup se jedná dokládá roz-

hodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 

3911/2010, v němž Nejvyšší soud judikoval, že 

ručitel může úspěšně uplatnit námitku proml-

čení namísto dlužníka bez ohledu na to, kdy 

byly nároky věřitele vůči ručiteli uplatněny. Tím 

se v tomto rozsudku rozchází s dřívější judika-

turou a to dle názoru autora ne zcela odůvod-

něně. K tíži věřitele přičítá skutečnosti na jeho 

vůli zcela nezávislé a oslabuje institut ručení, 

který je využíván i právě proto aby svou zajiš-

těnou pohledávku proti nesolventnímu dlužní-

kovi zbytečně vymáhat nemusel. Autor se tedy 

domnívá, že by bylo vhodné závěry Nejvyššího 

soudu v daném rozsudku přehodnotit. 

11.3. Bulletin advokacie 

4/2012 
Zohledněna vydání do 30.4.2011 

K neplatnosti rozhodnutí valné hromady o 

rozdělení zisku z minulých let 

Vydání: 4/2012,  

Autor: Mgr. Taťána Kolářová 

 

Nejvyšší soud uvedl, že rozhodnutí valné hro-

mady akciové společnosti o vyplacení podílu 

na zisku z nerozděleného zisku minulých let 

předpokládá existenci řádné či mimořádné 

účetní závěrky, jež částku, která má být určena 

na výplatu dividend, vyčísluje v souladu se 

zásadami zakotvenými v § 178 ObchZ. Neroz-

dělený zisk z minulých let nebyl přitom před 

mimořádnou valnou hromadou vyčíslen účetní 

závěrkou. 

Usnesení valné hromady lze tudíž ve smyslu § 

4a odst. 1 písm. a) ZKV pokládat za jednání 

akciové společnosti (úpadce) směřující ke 

zmenšení jejího majetku, aniž by šlo o její 

„běžnou obchodní činnost“, které je jako tako-

vé v souladu s tímto ustanovením ZKV neúčin-

né vůči konkurzním věřitelům akciové společ-

nosti v konkurzu. 

11.4. Bulletin slovenskej advokácie 

2/2012 

zohľadnené vydania do 30.4.2012 

(autor: JPA) 

Zánik záväzku zaplatením odstupného v 

obchodnom práve vo svetle judikatúry 

Zaplatenie odstupného, ako samostatný práv-

ny inštitút, je zmluvnou formou zániku záväzku 

a tradične je súčasťou nášho právneho poriad-

ku. Článok sa stručne zaoberá podstatou za-

platenia odstupného ako aj charakterom práv-

nej úpravy odstupného. Posledná časť článku 

je venovaná aplikácii ustanovenia § 355 ods. 2 

Obchodného zákonníka, v ktorej autorka od-

kazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR (z 1. 

mája 2011, sp. zn. 1 Obdo V/80/2008), v kto-

rom bolo konštatované, že aj v prípade zmlúv, 

ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie (v 

tomto konkrétnom prípade sa jednalo o mana-

žérsku zmluvu uzatvorenú medzi obchodnou 

spoločnosťou a konateľom) je možné zrušiť 

zmluvu aj v prípade ak sa už plnilo, hoci či-

astočne. Z rozhodnutia dovolacieho senátu 

Najvyššieho súdu SR vyplýva, že ak si strany 

aj výslovne nedohodli v zmluve vylúčenie apli-

kácie ustanovenia § 355 ods. 2 Obchodného 

zákonníka, úmysel strán k tomu bezpochyby 

smeroval, nakoľko s podpísaním zmluvy sa 

zmluva začala súčasne aj plniť. Znenie usta-

novenia § 355 Obchodného zákonníka je ale 

pomerne nešťastné a spôsobuje aplikačné 

problémy. Preto s riešením odstupného de 
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lege ferenda je potrebné myslieť na viaceré 

dojednania a zvážiť spojenie zrušenia zmluvy 

zaplatením odstupného s jednoznačnou poži-

adavkou  

zániku práva zrušiť záväzok zaplatením od-

stupného a to aj pre prípad, ak došlo k splne-

niu záväzku hoci len čiastočnému. 

 

Autoři: DPL, JPA, JKE, JTA, MFO  
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Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 

a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopíro-

vání jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu 

není dovoleno. Naším úmyslem je upozornit na 

témata, která jsou  

v daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout úpl-

nou analýzu těchto témat.  

 

Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profe-

sionální služby k uvedeným informacím a společ-

nost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání 

nebo zdržení se konání na základě informací obsa-

žených v tomto materiálu. 

 

 


