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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. 

(autor:JTA) 

Dne 30. května 2012 částečně nabyl účin-

nosti zákon č. 165/2012 Sb., o podporova-

mých zdrojích energie. 

Poslanecká sněmovna totiž setrvala na záko-

nu, přijatém Parlamentem dne 31. ledna 2012 

a vráceném prezidentem republiky dne 14. 

března 2012.  

Z paragrafů zákona, které nabývají účinnosti 

k 30.5.2012 bychom mohli vybrat zachování 

podpory na současné úrovni fotovoltaickým 

elektrárnám, které nejsou připojené do sítě a 

dodávají energii pouze pro objekt, na němž 

jsou instalovány (typicky střešní panely na 

rodinných domech). Zákon také ruší rezerva-

ce výkonu pro fotovoltaické výrobny, získané 

před 1.4.2010, které dosud neobdržely licenci.  

 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 51 - 62; od 

1.5.2012 do 31.5.2012 

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

 

2.1. Přehled přijatých právních 

předpisů 

(autor:JTA) 

 

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích energie 

Vybrané paragrafy zákona o podporovaných 

zdrojích energie nabyly účinnosti dne 

30.5.2012. Obecná účinnost zákona bude 

teprve k 1.1.2013. 

 

Mezi ustanovení zákona, účinná až od 

1.1.2013 patří tzv. solární odvod, jehož před-

mětem je elektřina vyrobená ze slunečního 

záření v období od 1. ledna 2013 do 31. pro-

since 2013 v zařízení uvedeném do provozu v 

období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010 

(dále viz níže Nález Ústavního soudu  Pl. ÚS 

17/11).   

S podrobnějšími informacemi odkazujeme na 

News Alert o zákoně o podporovaných zdro-

jích energie. 

Nález Ústavního soudu  Pl. ÚS 17/11  

Dne 16. května 2012 zamítlo plénum ÚS ná-

vrh skupiny Senátorů Parlamentu České re-

publiky na zrušení tzv. solárních odvodů, tj. 

odvody za elektřinu ze slunečního záření vy-

robenou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v zaří-

zení uvedeném do provozu v období od 1. 1. 

2009 do 31. 12. 2010. 

 

Více viz LegalUpdate, oddíl Judikatura ČR.  

 

Novely zákonů v souvislosti se zavedením 

základních registrů 

Dne 7.5.2012 vyšel ve Sbírce zákonů zákon 

č. 142/2012 o změně některých zákonů v 

souvislosti se zavedením základních registrů. 

Základní registr osob bude od 1. července 

2012 evidovat všechny typy právnických osob 

a jejich organizační složky, podnikající fyzické 

osoby, podnikající zahraniční osoby a orgány 

veřejné moci. Zápis všech údajů do registru 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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osob budou provádět orgány a instituce, které 

již v současnosti mají zákonnou povinnost 

osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k 

činnosti. Hlavními zdroji dat tak budou ob-

chodní rejstřík, rejstřík živnostenského podni-

kání a dále evidence nebo informační sys-

témy vybraných ministerstev a ústředních 

orgánů státní správy, profesních komor, obcí 

a krajů.  

Novela zákon č. 455/1991 Sb., o živnosten-

ském podnikání (živnostenský zákon) 

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

zako-

nu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what

=Rok 

Vláda slibuje v souvislosti s novelizací živnos-

tenského zákona ušetřit podnikatelům celkem 

cca čtvrt miliardy korun každý rok. Kabinet 

uvádí, že jen povinné označování provozoven 

podnikatelů identifikačním číslem provozovny 

a povinnost toto číslo dále běžně používat 

představuje pro podnikatele zátěž zhruba 47 

milionů korun. Povinnost označit provozovnu 

vlastním identifikačním číslem zavedla novela 

živnostenského zákona v roce 2010. Tato 

povinnost měla být účinná teprve od 1. srpna 

letošního roku. Jelikož samotná novela živ-

nostenského zákona je účinná již k 1.7.2012, 

povinnost označit provozovnu byla zrušena 

dříve, než začala být způsobilá k právním 

následkům..Klesne také administrativní zátěž 

při přemístění sídla nebo bydliště podnikatele. 

Pokud mají místo podnikání na stejné adrese 

jako bydliště a hodlají to tak zachovat i po 

přestěhování, stačí jim tento fakt dopředu 

ohlásit živnostenskému úřadu a už se při stě-

hování nikdy nemusejí zajímat o nahlašování 

změny adresy místa podnikání. Živnostenský 

úřad si adresu sám přepíše. 

Další novinkou je rozšíření služeb centrálních 

registračních míst. Novela podnikatelům 

umožní, aby mohli prostřednictvím centrálního 

registračního místa, neboli živnostenského 

úřadu, oznámit správě sociálního zabezpeče-

ní, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdra-

votní pojišťovně i změnu údajů, kterou již ne-

oznamují přímo živnostenskému úřadu. 

Služby centrálního registračního místa mají 

živnostníkům ušetřit podle vlády až 171 milio-

nů korun. 

Novela je účinná ke dni 1.7.2012. 

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 1.5.2012 do 31.5.2012 

Novela zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník 

Dílčí novela občanského zákoníku má zame-

zit praxi, kdy podnikatelé nabízející svoje zbo-

ží a služby formou obchodování mimo prosto-

ry obvyklé k podnikání dodavatele – zejména 

na předváděcích akcích – zneužívají zákon-

nou výjimku v ustanovení § 57 odst. 1 obč. 

zákoníku a nechávají spotřebitele přímo ve 

smlouvě nebo v samostatné listině podepiso-

vat prohlášení o tom, že si spotřebitel výslov-

ně sjednal návštěvu dodavatele za účelem 

objednávky.  

Ze strany podnikatelů, kteří takto postupují, 

jde o obcházení zákona, neboť jejich cílem je 

zbavit spotřebitele jejich zákonného práva na 

odstoupení od smlouvy. 

Novela je účinná 15 dní od vyhlášení ve Sbír-

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://www.podnikatel.cz/clanky/prijemna-zmena-pro-zivnostniky-od-cervence-jim-ubude-cast-administrativy/www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-455-1991-sb-o-zivnostenskem-podnikani-zivnostensky-zakon/cele-zneni/
http://www.podnikatel.cz/clanky/prijemna-zmena-pro-zivnostniky-od-cervence-jim-ubude-cast-administrativy/www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-455-1991-sb-o-zivnostenskem-podnikani-zivnostensky-zakon/cele-zneni/
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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ce zákonů, tj. 15.6.2012. 

 

Novela zákona o ochraně ovzduší  

 

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/tisky/h0449.htm 

 

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto 

Senátu a 2.5.2012 schválila novelu zákona o 

ochraně ovzduší. Prezident Václav Klaus ji 

podepsal 29.5.2012. 

 

Novela přináší velké změny především 

v poplatcích za znečištění ovzduší. Od nich 

budou osvobozeny ty společnosti, které by na 

nich měly zaplatit méně než 50.000 Kč. Platit 

tak přestane zhruba 90 procent hlavně malých 

nebo středně velkých společností, neboť nyní 

limit představuje pouze 500 Kč. Vlivem senát-

ních úprav by poplatky muselo podle vlády 

odvádět 200 společností, nyní jich je 4.300, 

které platí ročně kolem 430 milionů Kč. Výnos 

z poplatků se přitom po zvýšení limitu podle 

vlády sníží o maximálně osm procent. 

 

Velcí znečišťovatelé mají za emise prachu 

platit od příštího roku 4.200 Kč za tunu do 

roku 2016, poté by se měly poplatky zvyšovat 

až do roku 2021 na výsledných 14.700 Kč. 

Mírněji se mají zvýšit poplatky za vypouštění 

oxidu siřičitého, oxidů dusíku a za emise tě-

kavých organických látek.  

 

Změny se dotknou i majitelů kotlů na tuhá 

paliva. Novela zavádí povinné revize kotlů na 

tuhá paliva, které budou muset podstoupit 

každé dva roky. První revize by měli podstou-

pit nejpozději do roku 2016 pod hrozbou po-

kuty až 20.000 Kč. Zákon má také umožnit 

obcím (půjde především o velká města, lázně 

nebo obce v chráněných územích) vymezit 

nízkoemisní zónu a zakázat do nich vjezd 

zastaralým automobilům pod podmínkou za-

jištění objízdné trasy. 

 

Účinnost zákona je navržena na 1.9.2012. 

 

3.2. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.5.2012 do 31.5.2012, do 22. schůze 

Senát nechválil v měsíci květnu žádný zákon, 

relevantní pro Legal Update.  

3.3. Poslanecká sněmovna: 

Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 647 - 695 

od 1.5.2012 do 31.5.2012 

Novela zákona o vyvlastnění 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=683&C

T1=0 

Navrhovaná novela si klade za cíl především 

zpřesnění základní podmínky pro vyvlastnění 

– pokus o získání potřebných práv dohodou, 

stanovení výše náhrad za vyvlastnění a pro-

jednávání vyvlastnění v řízení před soudem.  

Zpřesnění se týká především postupu vy-

vlastnitele před podáním žádosti o vyvlastně-

ní, zejména pokusu o získání práv potřebných 

k realizaci účelu vyvlastnění dohodou. Záro-

věň je při snaze o dosažení dohody nutné 

respektovatže jde o jednání soukromoprávní-

ho charakteru a neomezovat jeho subjekty ve 

smluvní volnosti.  

Velice důležitou změnou bude zvýraznění 

rozdělení výrokové části  rozhodnutí o vy-

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=683&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=683&CT1=0
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vlastnění  na samostatné výroky, resp. skupi-

nu výroků, a to výroků řešících  vyvlastnění 

(vlastní expropriaci) a výroků o náhradě za 

vyvlastnění. Navrhovaná úprava umožňuje, 

aby výrok o vyvlastnění nabyl právní moci  

dříve než výrok o náhradě za vyvlastnění, 

vykonatelnosti  však nabudou oba výroky 

zároveň.  Jde o snahu docílit, aby  s realizací 

účelu vyvlastnění mohlo být započato i v pří-

padě, kdy odvoláním budou napadeny pouze 

výroky o náhradě za vyvlastnění. 

Změn dozná i stanovení výše náhrady za 

vyvlastnění u pozemků určených územním 

rozhodnutím k výstavbě. V těchto případech 

bude hodnota majetku vyjádřená cenou ob-

vyklou  stanovována podle skutečného stavu 

a způsobu užívání pozemku  ke dni ocenění. 

Nebude přihlíženo k jeho zhodnocení nebo 

znehodnocení v souvislosti s navrženým úče-

lem vyvlastnění. Náhrada bude stanovena 

podle oceňovacího předpisu platného v době 

rozhodování o vyvlastnění. 

 

Novela zákona - občanský soudní řád 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=686&C

T1=0 

Novela občanského soudního řádu zapadá do 

vládního projektu celkové modernizace a 

elektronizace justice. Styčnými body novely 

jsou zcela nová koncepce přípustnosti dovo-

lání, podstatné zúžení okruhu věcí, v nichž je 

dovolání absolutně nepřípustné, omezení 

dovolacích důvodů ze tří na jediný, zkrácení 

lhůty pro podání dovolání ze dvou měsíců na 

jeden měsíc, možnost Nejvyššího soudu svým 

rozhodnutí změnit rozhodnutí odvolacího sou-

du (případně i soudu prvního stupně) a ko-

nečně koncepční změny úpravy nepřípustnos-

ti ústavní stížnosti. 

Nově bude rozhodovat o přípustnosti dovolání 

výlučně rozhodovat Nejvyšší soud. Podmín-

kou přípustnosti již nebude rozdílnost rozhod-

nutí soudu prvé instance a soudu odvolacího 

nebo změny v rozhodnutí soudu prvé instan-

ce, které učinil soud druhé instance. Dovolání 

napříště bude přípustné, pakliže bude mít 

rozhodnutí jím napadené po právní stránce 

zásadní význam. Bude se jednat o případy, 

kdy se odvolací soud odchýlil od ustálené 

judikatury Nejvyššího soudu ČR anebo před-

ložená otázka nebyla dosud Nejvyšším sou-

dem judikována či se k ní Nejvyšší soud staví 

v jednotlivých případech rozdílně. 

Nejvyšší soud je neustále zahlcován dovolá-

ními, jenž jsou na velmi nízké argumentační 

úrovni a tato zahlcenost ztěžuje Nejvyššímu 

soudu náležitě zajišťovat potřebnou jednotu a 

zákonnost rozhodování soudů v občanském 

soudním řízení. 

Navrhovaná právní úprava usiluje o vyřešení 

neúnosného zatížení Nejvyššího soudu a 

jejím cílem je také posílení role Nejvyššího 

soudu jako sjednotitele judikatury tak, aby 

jeho rozhodovací praxe měla spíše prospek-

tivní charakter.  

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 

V měsíci květnu vláda neprojednala žádný právní předpis, 

relevantní pro Legal Update. 

3.4.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=686&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=686&CT1=0
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
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Návrhu zákona o zvýšení transparent-

nosti akciových společností  

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

Vláda na svém zasedání 30.5. schválila návrh 

zákona o zvýšení transparentnosti akciových 

společností. Hlavní důvodem novely větší 

transparentnost v obchodních vztazích. Cílem 

navrhovaných mechanismů je také snížit ko-

rupční prostředí v oblasti veřejných zakázek a 

v jiných oblastech, kde se soukromé subjekty 

ucházejí o veřejné prostředky. 

Navrhovaná pravidla mají umožnit identifikaci 

akcionáře. Osoba akcionáře se však ne vždy 

musí shodovat s osobou, která je oprávněna 

akcionářská práva vykonávat. Osoba držící 

akcie je totiž může pouze je spravovat pro 

dalšího. Zájmem však je, aby byly odkryty i 

takovéto typy vztahů a aby bylo možné získat 

údaje o konečném (ultimátním) vlastníkovi 

akcií. 

Dnem 1. ledna 2014 nabude účinnosti zákon 

o obchodních korporacích. Ten předpokládá, 

že akciové společnosti budou moci mít 

v listinné podobě pouze akcie na jméno. Po-

kud se rozhodnou mít akcie na majitele, uklá-

dá zákon povinnost je imobilizovat nebo ne-

chat zaknihovat u centrálního depozitáře. 

Z navrhovaných variant zvítězila ta, nabízející 

jistý mezistupeň, jak do budoucna naložit 

s listinnými akciemi na majitele, aby došlo ke 

zprůhlednění akcionářské struktury. Uvažuje 

se o možnosti zaknihování akcií u Centrálního 

depozitáře, povinné imobilizaci listinných akcií 

na majitele, nebo povinné změny podoby 

listinných akcií. Problematika bude řešena 

samostatným zákonem, který zároveň noveli-

zuje stávající obchodní zákoník, zákon o cen-

ných papírech a zákon o podnikání na kapitá-

lovém trhu. 

Návrh zákona o omezení plateb 

v hotovosti  

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

Ministerstvo financí je předkladatelem novely 

zákona o omezení plateb v hotovosti. Limit, 

nad který je zakázáno provádět nebo přijímat 

platby v hotovosti, se navrhuje stanovit na 

350 000 Kč, což odpovídá současné právní 

úpravě po novele provedené zákonem 

č. 139/2011 Sb. ). Limit ve výši 350 000 Kč se 

v praxi osvědčuje a v zájmu stability právní 

úpravy není důvod jej po krátké době opět 

měnit.   

Pro územní působnost českých veřejnopráv-

ních předpisů platí obecně zásada teritoriality. 

Má-li se český zákon vztahovat i na jednání, 

které se událo v cizině, je k tomu třeba vý-

slovného ustanovení. Navržené ustanovení 

proto stanoví, že pro osoby, které mají úzký 

vztah k České republice, platí povinnosti vy-

plývající ze zákona i v případě, že provádějí 

nebo přijímají platbu v cizině. 

Navržené ustanovení se proto přiklání ke 

konceptu věcně souvisejících plateb, podle 

nichž se platby mezi týmž plátcem a týmž 

příjemcem, které spolu věcně souvisejí, pova-

žují za platbu jedinou (podobné řešení je ob-

saženo pro oblast praní peněz v § 54 odst. 4 

in fine zákona č. 253/2008 Sb.). Zároveň je 

však třeba ošetřit také případy opakujících se 

plnění, dodávek na základě rámcových smluv 

apod. Např. jednotlivé splátky nájemného ve 

výši 15 000 Kč měsíčně představují 

nepochybně věcně související platby, a proto 

by již zhruba po dvou letech bylo dosaženo 

stanoveného limitu, kdyby byly všechny 

považovány za jedinou platbu. Proto je třeba 

zachovat i určitý časový test, přičemž se volí 

období kterýchkoli 28 dní po sobě jdoucích. 

Toto období se zdá být dostatečně dlouhé na 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
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to, aby zabránilo evidentnímu obcházení 

zákona. 

Účinnost zákona je navrhována k 1.4.2013. 

 

3.5. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

683/0 Novela zákona o vyvlast-

nění 

11.5      

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 ener-

gií - 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. 4.5. 9.5.   

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=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=622&CT1=0
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558/0 Novela z. o účetnictví  20.12 1.2. 4.5. 9.5.   

547/0 Novela z. - živnos-

tenský zákon 

6.12. 1.2. 16.3. 21.3. 25.4. 4.5. 

543/0 Novela z. 

o odpovědnosti za 

škodu způs. při vý-

konu veřej. moci 

30.11. 2.2. 2.5. ZAM   

541/0 Novela z.  o rozpočtovém 

určení daní 

 

28.11. 1.2.     

537/0 Novela z. - občanský 

soudní řád 

23.11. 16.12.     

531/0 Novela z. o dluhopisech 8.11. 13.12. 14.3. 21.3. 26.4. 4.5. 

524/0 Novela z. o investičních 

pobídkách 

 

27.10. 16.12. 13.3. 21.3. 25.4. 17.5. 

521/0 Novela z. – občanský zá-

koník 

26.10. 9.12. 13.3. 21.3. 25.4. 4.5. 

496/0 Novela z. – trestní  

zákoník 

20.9. 7.2.     

463/0 Novela z. o provozu 

na pozemních ko-

munikacích 

25.8. 26.10. 31.1. 8.2. VR 18.5. 

446/0 Novela z. o daňovém 

poradenství – Senátní 

návrh zákona 

12.8. 13.12. 13.3. 21.3 25.4. 4.5. 

369/0 Vl. n. z. o podporovaných 

zdrojích energie 

23.5. 7.6. 26.10. 4.11. VR 9.5. 

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 

4. ÚOHS, ČTÚ 

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

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

zkontrolováno do 31. 5. 2012 

(autor: MFO) 

4.1. ČTÚ 

ČTÚ zahájil provádění analýzy o relevantním 

trhu č. 8 

http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-

informace.html?action=detail&ArticleId=9200 

Dne 15. května 2012 informoval Český teleko-

munikační úřad (dále jen “ČTÚ”), že v souladu 

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=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=463&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=446&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=446&CT1=0
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=9200
http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=9200
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s opatřením obecné povahy č. OOP/1/04.2012-

4 zahájil provádění analýzy relevantního tr-

hu č. 8 – přístup a původ volání ve veřejných 

mobilních telefonních sítích.  

4.2. ÚOHS 

Vyjádření ÚOHS k rozsahu požadovaných 

informací ve správním řízení 

 

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

hospodarske-souteze/uohs-vyzaduje-jen-informace-

nutne-pro-vedeni-spravnich-rizeni/ 

 

Dne 10. května 2012 zveřejnil Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen “ÚOHS”) vyjádře-

ní k otázce rozsahu jím požadovaných informací 

od soutěžitelů pro účely vedení správního řízení. 

Reagoval tak na prohlášení podnikatele Radima 

Jančury v souvislosti s postupem ÚOHS ve 

správních řízením, ve kterých figuruje Student 

Agency s.r.o., společnost pana Jančury.  

 

Podle ÚOHS Student Agency se zahájení tohoto 

správního řízení dlouhou dobu domáhala, ale  

spolupracuje jen velice váhavě. Přitom právě 

informace, jimiž disponuje, jsou nezbytné pro 

vyřešení tohoto případu. Postoj Radima Jančury 

je nepochopitelný, protože je právě v jeho zájmu, 

aby případné protisoutěžní jednání bylo co nej-

rychleji ukončeno a případně potrestáno.  

 

ÚOHS současně uvedl, že podnikatel Radim 

Jančura před několika dny pokračoval ve své 

mediální kampani, v níž mimo jiné naznačuje, 

že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při-

pouští politické ovlivňování svých správních říze-

ní a současně neoprávněně požaduje po jeho 

společnosti Student Agency s.r.o. informace. 

 

NSS potvrdil rozhodnutí ÚOHS v případu Br-

něnského justičního areálu 

 

http://www.compet.cz/verejne-zakazky/aktuality-z-

verejnych-zakazek/rozhodnuti-uradu-v-kauze-justicni-

areal-potvrdil-take-nss/ 

 

Dne 24. května 2012 zveřejnil ÚOHS na svých 

stránkách informaci o tom, že NSS zamítnul ka-

sační stížnosti Krajského soudu v Brně proti roz-

sudku Krajského soudu v Hradci Králové v právní 

věci dodatečných prací při stavbě Justičního 

areálu v Brně. Tímto rozhodnutím NSS potvrdil 

rozhodnutí ÚOHS, kterým v roce 2009 ÚOHS 

uložil v právním řízení Krajskému soudu v Brně 

pokutu 200 000 Kč za porušení zákona 

o veřejných zakázkách, v důsledku čehož došlo 

k navýšení ceny o 108%. 

 

ÚOHS uspěl u NSS ve věci kartelové dohody 

společností BILLA a JULIUS MEINL  

 

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

hospodarske-souteze/uohs-uspel-u-nejvyssiho-

spravniho-soudu-ve-veci-kartelove-dohody-obchodnich-

retezcu/ 

 

Dne 17. května 2012 informoval ÚOHS o roz-

hodnutí NSS, kterým tento opětovně potvrdil 

původní rozhodnutí ÚOHS z roku 2003 ve věci 

kartelové dohody uzavřené společností BILLA 

a JULIUS MEINL. Výše uvedené osoby se do-

pustili dle názoru NSS porušení zákona v období 

mezi lety 2001 až 2002, a to tím, že se dohodly 

na tzv. cenovém kartelu, tj. koordinaci 

a slaďování nákupních cen zboží a obchodních 

podmínek vůči svým dodavatelům. Společnosti si 

na základě této dohody vzájemně poskytovaly 

informace o svých nákupních cenách a také sys-

tému bonusů a slev, přičemž následně tyto in-

formace využívaly ve svůj prospěch při sjedná-

vání nákupních cen zboží od dodavatelů.  

 

5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1. 5. – 31.5.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-vyzaduje-jen-informace-nutne-pro-vedeni-spravnich-rizeni/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-vyzaduje-jen-informace-nutne-pro-vedeni-spravnich-rizeni/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-vyzaduje-jen-informace-nutne-pro-vedeni-spravnich-rizeni/
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/rozhodnuti-uradu-v-kauze-justicni-areal-potvrdil-take-nss/
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/rozhodnuti-uradu-v-kauze-justicni-areal-potvrdil-take-nss/
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/rozhodnuti-uradu-v-kauze-justicni-areal-potvrdil-take-nss/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-uspel-u-nejvyssiho-spravniho-soudu-ve-veci-kartelove-dohody-obchodnich-retezcu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-uspel-u-nejvyssiho-spravniho-soudu-ve-veci-kartelove-dohody-obchodnich-retezcu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-uspel-u-nejvyssiho-spravniho-soudu-ve-veci-kartelove-dohody-obchodnich-retezcu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-uspel-u-nejvyssiho-spravniho-soudu-ve-veci-kartelove-dohody-obchodnich-retezcu/
http://www.nsoud.cz/
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Návrh Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES 

o přístupu k pojišťovací a zajišťovací čin-

nosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud 

jde o datum jejího provedení a použití a o 

datum zrušení některých směrnic 

http://eur-

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

:0217:FIN:CS:PDF 

Dne 16. května 2012 byl zveřejněn návrh směr-

nice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 

mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojiš-

ťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 

(Solventnost II), pokud jde o datum jejího pro-

vedení a použití a o datum zrušení některých 

směrnic. Směrnice 2009/138/ES vytváří nový a 

moderní solventnostní režim pro pojistitele a 

zajistitele v EU. Stanoví přístup vycházející z 

ekonomických rizik, který pojišťovny a zajišťov-

ny nutí formou pobídek k tomu, aby řádně měři-

ly a řídily svá rizika. Návrh mění datum jejího 

provedení na 30. června 2013 a stanoví poz-

dější datum jejího použití (1. ledna 2014). 

Návrh Směrnice Rady, kterou se mění směr-

nice 2006/112/ES o společném systému da-

ně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění 

poukázek 

http://eur-

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

:0206:FIN:CS:PDF 

Dne 10. května 2012 byl zveřejněn návrh směr-

nice Rady, kterou se mění směrnice 

2006/112/ES o společném systému daně z 

přidané hodnoty, pokud jde o zdanění pouká-

zek. Důvodem přijetí této směrnice je fakt, že 

pravidla zdanění pro plnění, která obsahují 

poukázky, nejsou do teď obsažena ani v šesté 

směrnici o DPH. Výsledný nesoulad ve zdanění 

působí problémy, jako např. dvojí zdanění nebo 

nezdanění, ale přispívá také k vyhýbání se 

daňovým povinnostem a tvoří překážky pro 

inovace v podnikání. Směrnice se zaměřuje na 

právní úpravu několika oblastí: objasňuje, co je 

pro účely DPH poukázkou, stanovuje pravidla 

zdanění a distribuci poukázek, jako i další tech-

nické změny. Členské státy mají povinnost při-

jmout a zveřejnit právní a správní předpisy ne-

zbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 

do 1. ledna 2014. 

Nařízení Rady (EU) č. 389/2012  ze dne 2. 

května 2012 o správní spolupráci v oblasti 

spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 

2073/2004 

http://eur-

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

:121:0001:0015:CS:PDF 

Dne 8. května 2012 bylo v Úředním věstníku 

Evropské unie zveřejněno nařízení Rady (EU) 

č. 389/2012  ze dne 2. května 2012 o správní 

spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zruše-

ní nařízení (ES) č. 2073/2004. K dotvoření 

vnitřního trhu je i nadále nezbytný systém 

správní spolupráce v oblasti spotřebních daní 

zahrnující všechny aspekty právních předpisů o 

uplatňování spotřebních daní na zboží uvedené 

v článku 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 

16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních 

daní. Cílem tohoto nařízení je stanovit podmín-

ky, za kterých budou orgány členských států 

příslušné pro uplatňování právních předpisů o 

spotřebních daních vzájemné spolupracovat 

mezi sebou a také s Komisí. Důsledkem této 

spolupráce má být zajištění dodržování přísluš-

ných předpisů v oblasti správy daní. Nařízení 

stanovuje pravidla a postupy příslušným orgá-

nům členských států. Toto nařízení vstoupilo 

v platnost 29. května 2012. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0217:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0217:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0217:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0206:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0206:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0206:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:121:0001:0015:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:121:0001:0015:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:121:0001:0015:CS:PDF
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kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitř-

ním trhu (ochranné známky a průmyslové 

vzory) svěřují úkoly související s prosazo-

váním práv duševního vlastnictví, včetně 

sdružování zástupců veřejného a soukro-

mého sektoru v podobě Evropského stře-

diska pro sledování porušování práv dušev-

ního vlastnictví   

http://eur-

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

:129:0001:0006:CS:PDF 

Dne 16. května 2012 bylo v Úředním věstníku 

Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. 

dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci 

na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslo-

vé vzory) svěřují úkoly související s prosazová-

ním práv duševního vlastnictví, včetně sdružo-

vání zástupců veřejného a soukromého sektoru 

v podobě Evropského střediska pro sledování 

porušování práv duševního vlastnictví. 

V důsledku neustálého nárůstu porušování práv 

duševního vlastnictví v Unii, předmětné naříze-

ní ve výrazné míře rozšiřuje Úřadu pro harmo-

nizaci na vnitřním trhu pravomoci a s tím také 

úkoly, kterých primárním cílem je zjednodušení 

a podpora součinnosti vnitrostátních orgánů 

s orgány Unie a soukromím sektorem v oblasti 

boje proti porušování práv duševního vlastnic-

tví.  

6. Prijaté právne predpisy v SR 

V sledovanom období nebol prijatý žiaden 

návrh zákona. 

 (autor:SPA) 

 

6.1. Prehľad pripravovaných práv-

nych predpisov 

skontrolované do 31.5.2012 

(autor: SPA) 

 

6.1.1. Návrhy zákonov predložené 

NRSR 

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

edlozene 

V sledovanom období nebol Národnej rade 

Slovenskej republiky predložený žiaden rele-

vantný poslanecký návrh zákona. 

6.1.2. Vládne návrhy zákonov 

Návrh zákona o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

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

aDetail?idMaterial=21035 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

predkladá návrh zákona o regulácii v sieťových 

odvetviach z dôvodu transpozície tzv. 3. ener-

getického balíčka, ktorého legislatívne pod-

mienky sú obsiahnuté v dvoch smerniciach a 

troch nariadeniach. 

Pravidlá obsiahnuté v právnych aktoch energe-

tického balíčka sú zamerané najmä na podporu 

liberalizácie trhu s elektrinou a plynom, na zlep-

šenie práv spotrebiteľov, posilnenie právomoci 

a nezávislosti regulačných orgánov, na podporu 

solidarity regiónov a regionálnej spolupráce. 

Energetický balíček obsahuje aj ustanovenia 

o vytvorení nezávislej inštitúcie - európskej 

Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov 

v oblasti energetiky, ktorej hlavnou úlohou bude 

vytvárať rámec pre spoluprácu regulačných 

orgánov členských štátov Európskej únie. 

Návrh zákona o regulácii v sieťových odvet-

viach 

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

aDetail?idMaterial=21044 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:129:0001:0006:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:129:0001:0006:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:129:0001:0006:CS:PDF
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21035
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21035
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21044
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21044
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Predmetným návrhom zákona sleduje minister-

stvo hospodárstva totožný cieľ ako tomu je vo 

vyššie uvedenom návrhu zákona o energetike, 

a to z dôvodu transpozície tzv. 3 energetického 

balíčka.  

 

6.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 31.5.2012 (autor: SPA) 

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. 16.5.    

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

17.4. 16.5.    

28 Novela zákona o zdra-
votnom poistení 

17.4. 16.5.    

619 Novela zákona o verej-
nom obstarávaní 

2.2. 29.2. 29.2. 29.2 6.3. 

617 Vl. návrh zákona o 
pomoci a podpore po-
skytovanej z fondov 
Európskeho spoločen-
stva  

2.2. 29.2. 29.2. 29.2. 15.3. 

606 Novela zákona 
o sociálnych službách 
a živnostenskom zá-
kone 

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 zá-
kona o rozpočtovej 
zodpovednosti 

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. 

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

skontrolované do 31.5.2012 (autor: SPA) 

V sledovanom období sa neuskutočnila žiadna nová 

udalosť. 

8. Judikatura ČR 

8.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

zkontrolováno do 31.5.2012 viz. Databáze NSS na 

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

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

20; (autor: JTA) 

Nejvyšší správní soud položil předběžnou 

otázku Soudnímu dvoru Evropské unie ve 

věci „česko-slovenských důchodů“ 

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0018

_6Ads_12_20120510085654_prevedeno.pdf  

 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

sp.zn. 6 Ads 18/2012, ze dne 9.5.2012. 

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru 

EU především otázku, zda se evropské před-

pisy o koordinaci sociálního zabezpečení 

z hlediska osobního rozsahu vztahují i na ob-

čany České republiky, kteří získali doby dů-

chodového zabezpečení na území ČSFR do 

konce roku 1992. 

Nejvyšší správní soud má rozhodnout několik 

případů stěžovatelů - občanů České republiky, 

kteří se domáhají, aby jim byl k jejich sloven-

skému starobnímu důchodu, který pobírají za 

doby, kdy pracovali (studovali) a bydleli na 

území Slovenské republiky v zaniklé ČSFR, a 

k českému důchodu, který pobírají za doby 

pojištění získané na území České republiky po 

roce 1992, přiznán Českou republikou dopla-

tek tak, aby jejich celková výše důchodu byla 

taková, jako kdyby veškerou dobu pojištění 

získali na území České republiky. 

Soudní dvůr EU již v minulosti odpověděl na 

předběžnou otázku Nejvyššího správního sou-

du (C-399/09 - případ Landtová), že taková 

praxe je sice možná, avšak nikoli diskriminač-

ním způsobem – Česká republika by tak muse-

la doplácet důchody všem občanům členských 

států EU, kteří získali doby zabezpečení na 

území ČSFR (týkalo by se to především obča-

nů Slovenské republiky). V návaznosti na roz-

hodnutí Soudního dvora EU byl zákonem č. 

428/2011 Sb. s účinností od 28. 12. 2011 

změněn zákon o důchodovém pojištění (č. 

155/1995 Sb.) tak, že takové doplatky nebu-

dou z důchodového pojištění České republiky 

poskytovány. 

Otázkou „česko-slovenských důchodů“ se 

následně zaobíral i Ústavní soud ČR, který 

rozhodl, že se na výpočet výše starobního 

důchodu českých občanů, kteří získali doby 

důchodového zabezpečení do roku 1992 na 

území zaniklé ČSFR, evropské právo nevzta-

huje (nález ze dne 31. ledna 2012 sp.zn. Pl. 

ÚS 5/12) a setrval na svém názoru, že Česká 

republika má v takových případech poskytovat 

ke slovenskému a českému důchodu doplatek.  

S ohledem na zpochybnění možnosti aplikace 

evropského práva ze strany Ústavního soudu 

(a protože z hlediska časového není možné 

aplikovat cit. zákon č. 428/2011 Sb.) považoval 

Nejvyšší správní soud za potřebné pokračovat 

v dialogu se Soudním dvorem. 

„Nejvyšší správní soud zachoval loajalitu jak 

vůči Ústavnímu soudu ČR, tak vůči Soudnímu 

dvoru EU jako orgánu společenství, jehož je 

Česká republika plnoprávnou součástí a jehož 

principy se zavázala respektovat. Česká re-

publika se jako členský stát Evropské unie 

zavázala přijmout veškerá vhodná opatření 

k zajištění účinného použití práva EU a tato 

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/2012/0018_6Ads_12_20120510085654_prevedeno.pdf
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povinnost je uložena i soudům. Povinnost Nej-

vyššího správního soudu položit tzv. předběž-

nou otázku výkladu evropského práva je posí-

lena judikaturou Soudního dvora EU, podle 

které zjevné porušení práva EU soudem roz-

hodujícím v poslední instanci může založit 

odpovědnost státu,“ uvedla předsedkyně 6. 

senátu Nejvyššího správního soudu JUDr. 

Milada Tomková. 

Nejvyšší správní soud proto vázán těmito po-

vinnostmi předložil Soudnímu dvoru EU kom-

pletní argumentaci Ústavního soudu týkající se 

evropského práva. Důvody, které by mohly 

vést k akceptaci výhodnějšího zacházení 

s občany České republiky v oblasti důchodo-

vého pojištění Nejvyšší správní soud podstat-

ně rozšířil, a to s odvoláním na respekt 

k národní identitě, nenarušení práva na volný 

pohyb pracovníků a také i s ohledem na mož-

né náklady významně ohrožující finanční stabi-

litu systému důchodového pojištění v České 

republice. 

8.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 31.5.2012, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JTA) 

 

K možnosti moderovat nárok na zapla-

cení úroků z prodlení 

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$W

eb-

Search1?SearchView&Query=[spzn1]%20%3D%2031%

20AND%20[spzn2]%3DCdo%20AND%20[spzn3]%3D71

7%20AND%20[spzn4]%3D2010&SearchMax=1000&Star

t=1&Count=15&pohled=1 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 

5. 2012, sp. zn. 31 Cdo 717/2010 

Nejvyšší soud judikoval, že postupem podle § 

301 obch. zák. lze moderovat pouze nárok na 

zaplacení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, 

nikoliv úroků z prodlení.  

 

Posuzuje-li se ujednání o smluvním úroku z 

prodlení podle ustanovení § 39 obč. zák., lze 

je posoudit z hlediska souladu nebo rozporu s 

dobrými mravy pouze jako platné či neplatné a 

nelze je shledat neplatnými jen co do výše, 

která přesahuje rámec dobrých mravů. Pokud 

je přijat závěr o neplatnosti dohody o výši úro-

ku z prodlení, je třeba se zabývat nárokem na 

zákonný úrok z prodlení. 

O významu rozdílu výše smluvené a zákon-

né sazby úroků z prodlení 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$W

eb-

Search1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D

%2031%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DCdo%20AND%

20%5Bspzn3%5D%3D717%20AND%20%5Bspzn4%5D

%3D2010&SearchMax=1000&Start=1&Count=15&pohle

d=1  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.5. 

2012, sp. zn. 31 Cdo 717/2010 

Nejvyšší soud judikoval, za jakých podmínek je 

použitelné ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. 

nebo § 39 obč. zák., je vždy třeba učinit po 

pečlivé úvaze, v jejímž rámci musí být zváženy 

všechny rozhodné okolnosti případu. Při po-

souzení, zda se účastníky sjednaná sazba 

úroků z prodlení příčí dobrým mravům ve 

smyslu § 39 obč. zák., nelze bez zvážení 

všech rozhodných okolností konkrétního pří-

padu vyjít pouze ze závěrů jiného rozhodnutí 

soudu v obdobné věci.  

 

Skutečnost, zda se ujednání o smluvním úroku 

z prodlení příčí dobrým mravům, nelze posu-

zovat jen podle výše sjednané úrokové sazby, 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=10&id_article=256088&csum=59c13987
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=10&id_article=256088&csum=59c13987
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=10&id_article=256087&csum=c126cda7
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=10&id_article=256087&csum=c126cda7
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ale je třeba ji posoudit ve vztahu ke konkrétním 

okolnostem případu. Přitom je třeba zabývat se 

důvody, které ke sjednání konkrétní výše 

smluvní pokuty vedly, okolnostmi, které je pro-

vázely, i důvody nesplnění zajištěného závaz-

ku, případně i dopady přiznání sjednaného 

úroku z prodlení na osobu, vůči které je uplat-

ňován. Nepostačí tedy srovnání smluvené 

sazby úroku z prodlení se sazbou zákonnou. 

 

Okolnostmi právně významnými pro posouze-

ní, zda se ujednání o výši úroku z prodlení 

nepříčí dobrým mravům a není tedy neplatné 

podle ustanovení § 39 obč. zák., mohou být z 

povahy věci jen ty okolnosti, které existovaly v 

době, kdy k tomuto ujednání došlo (v době 

uzavření smlouvy). Skutečnosti, které nastaly 

později, mohou mít podle své povahy význam 

toliko pro posouzení, zda vůbec a kdy se dluž-

ník dostal do prodlení s plněním závazků, či 

pro posouzení, zda uplatnění nároku na zapla-

cení smluveného úroku z prodlení (nároku 

existujícího, tedy založeného platným ujedná-

ním) není výkonem práva v rozporu se zása-

dami poctivého obchodního styku a podle 

ustanovení § 265 obch. zák. tedy nepožívá 

ochrany. Platnost ujednání o úrocích z prodle-

ní nemohou tyto později nastalé skutečnosti 

dodatečně ovlivnit.  

Chybějící souhlas dozorčí rady dle § 193 

odst. 2 Obchodního zákoník 

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

Search/92270EFD4EEF4589C1257A0D0042C1CB?open

Document&Highlight=0, 

Nejvyšší soud ve věci zn. 29 Cdo 3223/2010 

vyložil, zda nedostatek souhlasu dozorčí rady, 

popř. valné hromady akciové společnosti s 

uzavřením smlouvy podle ustanovení § 193 

odst. 2 ObchZ způsobuje neplatnost příslušné 

smlouvy. 

Nejvyšší soud konstatoval: „Rozhodnutí o tom, 

zda a jaký majetek akciová společnost nabude 

či naopak převede na třetí osobu, spadá zá-

sadně do obchodního vedení, jehož zabezpe-

čení náleží představenstvu (§ 192 odst. 1 

obch. zák.) a ohledně něhož není nikdo, tj. ani 

dozorčí rada či valná hromada společnosti, 

oprávněn udělovat představenstvu pokyny, 

nestanoví-li zákon jinak (§ 194 odst. 4 věta 

druhá obch. zák.). Ustanovení § 193 odst. 2 

obch. zák. představuje právě takovou zákon-

nou výjimku, jež umožňuje dozorčí radě (popř. 

i valné hromadě) ovlivnit, zda bude uzavřena 

smlouva o převodu či nabytí majetku, přesahu-

je-li jeho hodnota jednu třetinu vlastního kapi-

tálu vyplývajícího z poslední řádné účetní zá-

věrky (nebo z konsolidované účetní závěrky, 

sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní 

závěrku). 

Účelem této úpravy je podřídit významné ma-

jetkové dispozice, na něž se nevztahuje výjim-

ka formulovaná v ustanovení § 196a odst. 4 

obch. zák., jež by mohly zásadním způsobem 

ovlivnit hospodaření společnosti a její další 

podnikání, dodatečné kontrole ze strany kon-

trolního orgánu (dozorčí rady). 

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud uzavírá, 

že ustanovení § 193 odst. 2 obch. zák. neza-

kládá takové omezení oprávnění představen-

stva jednat jménem akciové společnosti, v 

jehož důsledku by smlouva uzavřená bez sou-

hlasu dozorčí rady (popř. i valné hromady) 

nebyla účinná a nevázala společnost. Absence 

souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady, 

se smlouvou podléhající ustanovení § 193 

odst. 2 obch. zák. tudíž neplatnost či neúčin-

nost smlouvy o převodu majetku nezpůsobu-

je.“ 

Závěr Nejvyššího soudu se dá shrnout tak, že, 

nedostatek souhlasu dozorčí rady v kontextu 

principu právní jistoty, nepůsobí ani neplatnost 
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smlouvy uzavřené představenstvem akciové 

společnosti, jejímž předmětem je nabytí nebo 

zcizení majetku, jehož hodnota představuje v 

průběhu jednoho účetního období jednu třetinu 

vlastního kapitálu, ani její neúčinnost. 

8.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.5.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: MFO) 

Karenční doba zůstává, rozhodl Ústavní 

soud ČR 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6679 

Dne 10. května 2012 zamítlo plénum Ústavní-

ho soudu ČR nálezem spis. zn. Pl. ÚS 54/10 

návrh skupiny 45 poslanců Parlamentu České 

republiky (dále jen „Navrhovatel“) na plošné 

zrušení tzv. karenční doby,  tj. doby, po kterou 

se v případě dočasné pracovní neschopnosti 

neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo 

služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, 

případně plat či jiný příjem.  

Jedním ze styčných argumentů Navrhovatele, 

o které se opíral při argumentaci protiústavnos-

ti karenční doby, byl nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 

2/08, kterým se ÚS již dříve pozitivně vyjádřil k 

obdobným ustanovením stanovícím karenční 

dobu v zákoně č. 54/1956 Sb., o nemocen-

ském pojištění zaměstnanců. V odvolávaném 

nálezu ÚS konstatoval, že v případě částí zá-

kona č. 54/1956 upravujících karenční dobu se 

„(…) jednalo o protiústavní ustanovení, které 

(…) s tím, že zrušení poskytování nemocen-

ských dávek za prvé tři dny pracovní neschop-

nosti za současného ponechání povinnosti 

platit pojistné a regulační poplatky, představuje 

porušení práv zaměstnanců na ústavní úrovni.“ 

Zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, došlo ke zrušení zákona č. 54/1956 

Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců  a 

opětovně byla zavedena úprava obsahující tzv. 

karenční dobu.  

Ústavní soud na margo argumentace Navrho-

vatele poznamenal, že je pravda, že nálezem 

spis. zn. ÚS 2/08 „zrušil ustanovení zákona, 

kterým zákon odebral všem zaměstnancům v 

pracovní neschopnosti či karanténě nárok na 

nemocenské dávky po dobu prvních tří dnů 

pracovní neschopnosti či karantény.“  Ústavní 

soud tento krok odůvodnil tím, že „(…) systém 

nemocenského pojištění je založen na pojist-

ném principu, který má sloužit k ochraně při 

pojistné události,(…) a (…)  stav, za něhož 

zaměstnanci zůstanou po dobu prvních tří dnů 

pracovní neschopnosti bez jakýchkoliv pro-

středků, zatímco jejich povinnost platit pojistné 

a tzv. regulační poplatky při vyhledání lékařské 

pomoci, zůstala nedotčena“ je protiústavní.  

Současně však ÚS v odvolávaném nálezu 

akcentoval, že ústavně zakotvená sociální 

práva nejsou v důsledku charakteru ustanove-

ní čl. 41 odst. 1 Listiny přímo aplikovatelná 

způsobem a „ve stejném rozsahu jako práva 

základní lidská či politická.“ Ústavní soud dále 

předložil názor, že dle kterého je právní úprava 

sociálních práv jedním z legitimních cílů poli-

tického zápolení a „pouze sekundárně a v 

omezené míře lze ústavní garance sociálních 

práv považovat za otázku judiciální.” Ústavní 

soud provedl přezkum ústavnosti napadených 

ustanovení zákonů prostřednictvím testu ro-

zumnosti. Na základě tohoto testu došel ÚS 

k závěru, že „stav, v němž bylo v rámci nemo-

cenského pojištění kvůli neurčitému počtu 

zneuživatelů nemocenských dávek zrušeno 

poskytování nemocenských dávek za prvé tři 

dny pracovní neschopnosti všem oprávněným 

za současného ponechání jejich povinnosti 

platit pojistné za iracionální, svévolný a ne-

spravedlivý, tedy prismatem nálezu ÚS 1/08 

jsoucí v rozporu s požadavkem racionality.“ 

http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6679


 

 

 

 

Page 17  LEGAL UPDATE 5/2012 

 

 

Ústavní soud došel po zevrubné argumentaci, 

při které vycházel z hodnocení podobnosti 

skutkových a právních poměrů v nálezu Pl. ÚS 

2/08 a nynějšího stavu k závěru, že konkrétní 

parametry sociálního systému nelze považovat 

za právní vyjádření jádra práva na přiměřené 

hmotné zabezpečení občana. Jiná situace by 

nastala, jestliže by toto nastavení sociálního 

systému diskvalifikovalo zaměstnance „z práva 

na dosažení minimálního hmotného standardu 

postačujícího k vedení důstojného života”. 

Karenční dobu v délce trvání tří dnů sice před-

stavuje zásah do hmotného zabezpečení do-

tčených osob jistý zásah do příjmů dotčených 

osob, avšak nejde (i s ohledem na další ga-

rance obsažené v právu sociálního zabezpe-

čení) o takový zásah, který by onemocnělým 

osobám okamžitě znemožnil dosažení hmot-

ného standardu postačujícího k vedení důstoj-

ného života.  

„Solární odvody“ jsou v pořádku  

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6734 

Dne 16. května 2012 zamítlo plénum Ústavní-

ho soudu ČR nálezem spis. zn. Pl. ÚS 17/11 

návrh skupiny Senátorů Parlamentu České 

republiky (dále jen „Navrhovatel“) na zrušení 

tzv. solárních odvodů, tj. odvody za elektřinu 

ze slunečního záření vyrobenou od 1. 1. 2011 

do 31. 12. 2013 v zařízení uvedeném do pro-

vozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010, 

spojený s návrhem na zrušení zdanění bez-

úplatně nabytých povolenek na emise sklení-

kových plynů a zrušení osvobození od daně 

z příjmu v případě energetiky na bázi obnovi-

telných zdrojů.  

Navrhovatel předně namítal, že právní úprava, 

kterou byly zavedeny tzv. solární odvody a 

s nimi související daňové opatření, jsou 

v rozporu se zaručeným právem vlastnit maje-

tek dle čl. 11 Listiny, jako i v příkrém rozporu 

se zásadou zákazu zpětné účinnosti zákona. 

Protože se Navrhovatel domáhal zrušení kom-

plexně propojených ustanovení vícero zákonů, 

rozdělil ÚS předmět svého přezkumu na tři 

dílčí části.  

V otázce ústavnosti zavedení odvodu z elektři-

ny ze slunečního záření Ústavní soud konsta-

toval, že i když nebyly přijatými novelami do-

tčeny výše cen elektrické energie a zelených 

bonusů, měl ÚS za nepochybné, že v důsledku 

zavedení tzv. solárního odvodu došlo ke změ-

ně výše podpor zaručovaných zákonem, co je 

na první pohled v rozporu se zásadou zákazu 

retroaktivity. Ústavní soud ale poměrné exten-

zivním výkladem ústavních zásad jako i Ústavy 

samotné konstatoval, že „Ústava neobsahuje 

explicitní zákaz retroaktivity právních norem 

pro všechny oblasti práva, ten však vyplývá ze 

zásady právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústa-

vy, k jehož znakům patří i princip právní jistoty 

a ochrany důvěry občana v právo. Uvedené 

zásady představují rovněž kritérium pro pří-

padné připuštění výjimek ze zákazu pravé 

retroaktivity.“ Za výjimky ze zákazu retroaktivity 

zákona označil ÚS takové situace, kdy původ-

ní působení právní normy je v příkrém „rozporu 

se zásadními, obecně uznanými principy hu-

manity a morálky“, jako i důvody zachování 

veřejného pořádkem, „především jestliže by 

byly dotčeny předpisy absolutně kogentní, jež 

byly vydány v důsledku určité mezní situace 

přerodu hodnot ve společnosti“. Ústavní soud 

s odkazem na jiý dříve uvedené shledal, že 

opatření zákonodárce mělo povahu opatření 

s účinkem nepravé retroaktivity 

v odůvodnitelné ekonomickými důvody.  

V otázce darovací daně uvalené na bezúplatné 

nabyté povolenky na emise skleníkových plynů 

pro roky 2011 a 2012 zaujal Ústavní soud ná-

zor, že se ze strany státu jednalo o nikde ne-

omezenou možnost prostřednictvím zákona 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6734


 

 

 

 

Page 18  LEGAL UPDATE 5/2012 

 

 

stanovovat míru státní podpory v závislosti na 

zájmu státu a nikoliv, jako to namítal Navrho-

vatel, o porušení zásady právní jistoty. 

V podobném duchu se ÚS vyjádřil také 

k otázce zrušení osvobození od daně z příjmu 

z provozu solárních zařízení. Ústavní soud 

v nálezu akcentoval, že namítaný zásah do 

zásady legitimního očekávání je ústavně odů-

vodnitelný ochranou významného veřejného 

zájmu, kterým byla v tomto případě stabilita 

veřejných financí s eventuálním dopadem do 

oblasti cen energií. „Princip právní jistoty totiž 

nelze ztotožnit s požadavkem na absolutní 

neměnnost právní úpravy, ta podléhá mj. soci-

álně ekonomickým změnám a nárokům klade-

ným na stabilitu státního rozpočtu.“  

9. Judikatúra SR 

skontrolované do 31.5.2012 

(autor: SPA) 

 

9.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

Správnosť rozhodnutia Ústavného súdu SR 

v prípade sťažovateľov Ibragimov a Čentiev 

bola potvrdená ďalším rozhodnutím ESĽP 

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len 

„ESĽP“) opätovne rozhodoval o sťažnosti rus-

kých štátnych občanov čečenského pôvodu A. 

Š. Čentieva a A. N. Ibragimova, ktorí sa v mi-

nulosti obrátili so sťažnosťou aj na Ústavný 

súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný 

súd“) a namietali porušenie čl. 3 Dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd 

(zákaz mučenia, neľudského zaobchádzania 

alebo uloženia trestu smrti) v súvislosti s vyda-

ním na trestné stíhanie do Ruskej federácie. 

ESĽP o nej rozhodol 21. februára 2012 takto: 

- namietané porušenie čl. 3, 5 ods. 1 (f) a 4 a 

čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd odmietol z dôvodu nevy-

čerpania opravných prostriedkov (sťažovatelia 

nepodali ústavnú sťažnosť na Ústavný súd 

Slovenskej republiky). 

- ostatné námietky v sťažnosti odmietol ako 

zjavne neopodstatnené 

- preskúmanie námietok sťažovateľov o tom, 

že ich práva podľa čl. 3 a 6 dohovoru by boli 

porušené v prípade ich vydania prerušil 

- zvyšnú časť sťažnosti posúdil ako neprijateľ-

nú. 

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachmen

t/main/ts_data/TS_20120528_25.pdf 

Ústavný súd Slovenskej republiky konšta-

toval v roku 2011 porušenie práva na osob-

nú slobodu v 11 nálezoch 

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len 

„ústavný súd“) v roku 2011 vyslovil v 11 nále-

zoch porušenie práva na osobnú slobodu pod-

ľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky 

alebo čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľud-

ských práv a základných slobôd.  

Porušenia citovaných práv podľa čl. 17 ods. 5 

Ústavy Slovenskej republiky alebo čl. 5 ods. 4 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základ-

ných slobôd sa dopustili: Krajský súd v Nitre (v 

3 prípadoch), Najvyšší súd SR (v 2 prípadoch), 

Okresný súd Nitra (v 2 prípadoch), Okresný 

súd Bratislava I (v 2 prípadoch), Okresný súd 

Banská Bystrica, Okresný súd Považská Bys-

trica, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský 

súd v Trenčíne, Krajský súd v Bratislave a 

Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Za po-

rušenie tohto práva bolo sťažovateľom prizna-

né primerané finančné zadosťučinenie v celko-

vej výške 30 000 €. 

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachmen
t/main/ts_data/Tlacove_informacie_26_12_vazba.pdf 

http://www.concourt.sk/
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/TS_20120528_25.pdf
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/TS_20120528_25.pdf
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/Tlacove_informacie_26_12_vazba.pdf
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/Tlacove_informacie_26_12_vazba.pdf
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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 1.5. do 31.5.2012 

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

(autor: MFO) 

http://eur-

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

2011CJ0338:SK:HTML 

Rozsudek soudního dvora z 10. května 2012 

v spojených věcech C-338/11 až C-347/11, o 

žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na 

základě článku 267 SFEU, týkající se otázky 

zdanění dividend vnitrostátního původu 

srážkovou daní. 

V odkazovaném případě se jedná o spor bel-

gických, německých, španělských a americ-

kých podniků kolektivního investování do pře-

voditelných cenných papírů (dále jen „PKI“), 

které investovaly do převoditelných akcií fran-

couzských společností a z tohoto titulu získá-

vají dividendy. Ve Francii tyto dividendy vyplá-

cané nerezidentům podléhají srážkové 25 % 

dani. PKI se proti tomuto postupu francouz-

ských daňových úřadů bránily podáním žaloby 

ke správnímu soudu. Protože se tento domní-

val, že dotčená vnitrostátní úprava zavádí ne-

důvodnou diskriminaci nerezidentských PKI 

v oblasti daňového zatížení dividend a tím 

porušuje jednu ze základních svobod EU, a to 

neomezený pohyb kapitálu v smyslu článku 63 

SFEU. Za výše uvedených okolností se správ-

ní soud v Montreuil rozhodl přerušit soudní 

řízení a obrátit se na Soudní dvůr s předběž-

nou otázkou, jestli musí být se situací podniků 

kolektivního investování do převoditelných 

cenných papírů zohledněná také situace jejich 

vlastníků a jestli ano, za jakých podmínek je 

možné spornou srážkovou daň považovat za 

slučitelnou se zásadou volného pohybu kapitá-

lu v rámci EU. Soudní dvůr nejprve konstato-

val, že způsob upravení zdaňovacího systému 

rozdělovaných zisků je plně v působnosti kaž-

dého členského státu. Současně ale upozornil, 

že diferenciace daňového zatížení musí být 

postavena na relevantních rozlišovacích kritéri-

ích a musí být odrazem objektivně rozdílných 

situací. Soudní dvůr došel na základě posou-

zení aktuální právní úpravy a po teleologickém 

výkladu smyslu dotčené normy k závěru, že 

„Články 63 SFEU a 65 SFEU musí být vyklá-

dány v tom smyslu, že brání právní úpravě 

členského státu, která stanoví zdaně ní divi-

dend vnitrostátního původu srážkovou daní, 

pokud plynou subjektům kolektivního investo-

vání do převoditelných cenných papírů, které 

jsou rezidenty v jiném členském státě, zatímco 

takové dividendy jsou od daně osvobozeny 

v případě subjektů kolektivního investování do 

převoditelných cenných papírů, které jsou re-

zidenty v prvně uvedeném státě.“ 

11. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

11.1. Právní rádce 

5/2012 

Zohledněna vydání do 31.5.2012 

Rekodifikace: Hlavní změny v právu spo-

lečností 

Vydání: 5/2012,  

Autor: JUDr. Petr Čech LL.M. 

S rekodifikací obchodního práva novým záko-

nem o obchodních korporacích (č. 90/2012), 

který nabyde účinnosti 1.1.2014 přichází mno-

ho změn, s kterými se budou muset společnos-

ti vypořádat a včas se s nimi seznámit.  

http://nssr.blox.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0338:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0338:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0338:SK:HTML
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Z formálních změn zmiňuje autor například 

složitější strukturu celé právní úpravy a výraz-

nou vzájemnou provázanost s novým občan-

ským zákoníkem (subsidiární úprava). Nově 

pozbydou právnické osoby svéprávnosti, 

k jednání bude potřebovat zákonné zástupce, 

resp. opatrovníka. Statutární orgán již nebude 

projevovat její vůli, nýbrž vlastní. S výjimkou 

monistické a.s. bude možné, aby v orgánech 

společností zasedli právnické osoby, nezbytné 

však bude, aby právnická osoba zmocnila 

člověka u kterého tedy v důsledku dojde 

k zastoupení na druhou. 

V souvislosti s postavením členů orgánu vý-

razně roste riziko spojené s jejich výkonem, při 

porušení péče řádného hospodáře bude např. 

společnost moci požadovat i náhradu nemajet-

kové újmy. Obavy vyvolává i formulace § 76 

odst. 3 ZOK, že při úpadku společnosti by 

soud měl rozhodnout také o neomezeném 

ručení vlivné a ovládající osoby za dluhy spo-

lečnosti, pokud věděly nebo mohly vědět o 

hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného 

hospodáře neučinily vše pro jeho odvrácení. 

Budeme si ještě patrně muset počkat, co 

s touto a mnoha dalšími spornými formulacemi 

udělá právní teorie a  později i judikatura. 

 

S.R.O. po rekodifikaci 

Vydání: 5/2012,  

Autor: JUDr. Petr Čech LL.M. 

 

Autor ve své stati uvádí hlavní změny týkájící 

se společnosti s ručením omezeným po vstupu 

zákona o obchodních korporacích v účinnost. 

V zásadě se dá říct, že nová úprava zajišťuje 

větší volnost, společníkům zajišťuje větší pro-

stor pro dohodu o jejich postavení. 

Zákon nestanovuje minimální výši základního 

kapitálu, lze do něj ale vložit cokoliv co je oce-

nitelné v penězích. Volnější je i úprava podílů: 

společníkovi, vlastnícímu více podílů ve spo-

lečnosti nebudou tyto srůstat, ale bude s nimi 

moci individuálně disponovat. Nově se mění i 

převoditelnost podílu, o kterém ze zákona 

bude moci rozhodnout valná hromada. 

Významnou změnou pro obě kapitálové spo-

lečnosti je i možnost vydávat zákonem neu-

pravené, tedy nepojmenované druhy akcií, 

resp. podílů, včetně těch, s nimiž budou spoje-

ny například násobky hlasů. 

Mezi další zaváděné novinky patří tzv. sbor 

jednatelů, tím společnost ze svých jednatelů 

udělá jeden orgán. Dle autorova mínění existu-

jící společnosti ani nemusejí hned reagovat, 

nová úprava je vcelku vlídná. Nové možnosti 

budou lákat, s tím, že samozřejmě si bude 

nutno uvědomit četná úskalí, na které bude 

muset upozornit odborná právní pomoc. 

 

A.S. po rekodifikaci 

Vydání: 5/2012,  

Autor: JUDr. Petr Čech LL.M. 

Také rozsah změn u akciových společností je 

v návaznosti na nový zákon o obchodních 

korporacích obrovský. 

Změny se týkají i vydávání akcií, padlo ome-

zení na kmenové a prioritní akcie. Stanovy 

mohou akcie vybavit různým okruhem práv, 

které mohou spočívat např. v rozdílné váze 

jednotlivých hlasů. Novinkou jsou kusové ak-

cie, které neobsahují jmenovitou hodnotu, na 

základním kapitálu se tedy podílejí poměrně 

k celkovému počtu vydaných akcií. Dále se 

rozšiřuje okruh práv, která bude možno převá-

dět samostatně, bez současného převodu 

akcie. Navzdory tedy dosavadní judikatuře, 

která zdůrazňovala, že vyjímky z principu ce-

listvosti cenných papírů musí stanovit zákon a 
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nejsou v dispozici stran. Nová úprava přesto 

doplnila obrat „obdobná majetková práva“. 

Zákon o korporacích upouští od sukcesivních 

zakládání a.s.. Důležitou novinkou je i možnost 

vyplácet zálohy na podíl na zisku, jako i přiznat 

ve stanovách podíl na zisku libovolným jiným 

osobám než jsou akcionáři. Co se týče úpravy 

valné hromady, tak se snížil práh usnáše-

níschopnosti (30 %), platnost usnesení valné 

hromady bude muset přítomný akcionář na-

padnout přímo na konané valné hromadě a 

nová je úprava rozhodování valné hromady 

per rollam.  

 

11.2. Právní rozhledy 

9/2012 

Zohledněna vydání do 26.5.2012 

Námitka neplatnosti smlouvy o postoupení 

pohledávky notifikovaného dlužníka 

Vydání: 9/2012,  
Autor: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. 

Autor ve svém článku rozebírá postavení dluž-

níka, kterému bylo notifikováno postoupení 

pohledávky, přestože nebyla uzavřena platná 

smlouva o postoupení pohledávky (postupní 

smlouva). Dále pojednává o recentním přístu-

pu soudní praxe a také o možnosti namítnout 

neplatnost postupní smlouvy ve sporu proti 

potupníkovi. 

Dle názoru autora je závěr soudní praxe, že 

námitka neplatnosti postupní smlouvy dlužní-

kovi vůči novému věřitelovi nepřísluší přinej-

menším velmi sporný a nepodložený. Námitka, 

že postupní smlouva je neplatná, je námitkou, 

kterou dlužník zpochybňuje aktivní věcnou 

legitimaci žalobce k vedení sporu a jako tako-

vou by se jí soud měl zabývat. Postupník, který 

v soudním řízení požaduje po dlužníkovi po-

stoupenou pohledávku, musí jako kterýkoli jiný 

žalobce prokázat, že je nositelem uplatněného 

práva. V tomto směru postrádá judikatura ele-

mentární přesvědčivost.  

 

11.3. Bulletin advokacie 

5/2012 
Zohledněna vydání do 31.5.2011 

Smluvní limitace náhrady škody v obchod-

ním právu – převratná změna právní úpra-

vy? 

 

Vydání: 5/2012,  

Autor: Mgr. Bc. Veronika Petrová 

 

Autorka ve svém článku naráží na velmi 

podstatnou novelizaci obchodního zákoní-

ku (účinnou od 1.1.2012), konkrétně § 386 

odst. 1 o nároku na náhradu škody. Pů-

vodní znění bylo následující: „Nároku na 

náhradu škody se nelze vzdát před poru-

šením povinnosti, z něhož může škoda 

vzniknout“ 

V nové úpravě se zákonodárce nejenom 

zcela jednoznačně přiklonil k možnosti 

rozsah náhrady škody smluvně omezit, ale 

rovněž dává smluvním stranám možnost 

se nároku na náhradu škody zcela vzdát. 

Výše uvedené se samozřejmě navztahuje 

na škodu, která by byla způsobena úmysl-

ně.  

 

11.4. Bulletin slovenskej advokácie 

5/2012 

zohľadnené vydania do 31.5.2012 

(autor: SPA) 

Najvýznamnejšie zmeny právnej úpravy 

pracovného času po novele Zákonníka prá-

ce a ich aplikácie v praxi 
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Autor sa v článku zaoberá zmenami v Zákon-

níku práce po jeho novelizácii v oblasti právnej 

úpravy pracovného času. Poukazuje na sporné 

ustanovenia, ktoré zákonodarca zakotvil, 

a ktorých výklad je bez hlbšieho skúmania 

veľmi sporný, najmä pri ich aplikácii v bežných 

situáciách v každodennej praxi. Autor vedie 

výklad vždy v intenciách, ktoré Zákonník práce 

umožňuje, čo je vzhľadom na absenciu judika-

túry a iných právnych výkladov jediná mož-

nosť. Zohľadňuje pritom špecifické postavenie 

pracovného práva v systéme práva a zvláš-

tnosti, ktoré ho odlišujú od práva súkromného. 

Autor poukazuje aj na to, že zákonodarca v 

snahe o sflexibilnenie pozabudol na postave-

nie subjektov pracovnoprávnych vzťahov a 

základné funkcie pracovného práva. Na viace-

rých ustanoveniach demonštruje, že zákono-

darca uprednostňuje organizačnú funkciu pra-

covného práva pred jej ochrannou funkciou, 

čím narúša vzájomnú rovnováhu medzi prá-

vami a povinnosťami zamestnanca. 

 

Autoři: DPL, JTA, MFO, SPA 
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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, niko-

liv poskytnout úplnou 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. 
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