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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

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

V měsíci červnu nenabyl účinnosti žádný 

relevantní zákon z hlediska Legal Update. 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 63 - 80; od 

1.6.2012 do 30.6.2012 

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

 

2.1. Přehled přijatých právních 

předpisů 

(autor:JTA) 

 

Novela zákona č. 29/2000 Sb., 

o poštovních službách  

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

zako-

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

=Rok 

Novela zákona o poštovních službách odstra-

ňuje od 1.1.2013 poslední monopol České 

pošty v zásilkách do 50-ti gramů. 

Novela zapracovává do českého právního 

řádu evropskou směrnici. Završuje postupný 

proces liberalizace evropského poštovního 

trhu a v této souvislosti ruší zbývající část 

dosavadního monopolu České pošty. 

Novela obsahuje i povinnost univerzální služ-

by, tedy poskytování základních poštovních 

služeb na celém území za přiměřenou cenu. 

Tu by v prvních pěti letech po liberalizaci měla 

poskytovat Česká pošta, ale na případnou 

ztrátu by se měly v kompenzačním fondu 

skládat všechny subjekty podle svého podílu 

na trhu. 

Financování základních poštovních služeb na 

celém území Česka bylo jádrem problémů při 

schalování novely a vedlo také k vetu Senátu. 

Držitel poštovní licence bude mít povinnost 

poskytovat základní služby, které jsou obsa-

hem jeho poštovní licence, za nákladově ori-

entované ceny – tj. taková cena, která zahrnu-

je efektivně a účelně vynaložené náklady 

a přiměřený zisk. Tato cena se stanovuje tak, 

aby zajistila návratnost investic v přiměřeném 

časovém období a zohlednila příslušná rizika. 

Pouze v případě, že takto stanovená cena 

bude ze strany ČTÚ považována za nedo-

stupnou, uplatní ČTÚ cenovou regulaci. 

Účelně a efektivně vynaložené náklady pro 

poskytování a zajišťování základních služeb 

budou pokryty nákladově orientovanými ce-

nami za tyto služby. Při krytí nákladů cenami 

je třeba sledovat dodržování jednoho 

z principů univerzální služby, tj. udržení ceno-

vé dostupnosti jednotlivých základních služeb. 

Pouze v případě, že nákladově orientovaná 

cena je vyšší než cena odpovídající kritériu 

cenové dostupnosti, mohou vzniknout čisté 

náklady a za podmínky, že tyto náklady před-

stavují nespravedlivou finanční zátěž, budou 

tyto čisté náklady uhrazeny prostřednictvím 

„zvláštního účtu“, do kterého budou přispívat 

všichni provozovatelé poštovních služeb, je-

jichž výnos z poskytování poštovních služeb 

a zahraničních poštovních služeb bude činit 

alespoň 10 mil. Kč, přičemž se zohlední jejich 

podíl na trhu poštovních služeb. Výše platby 

jednotlivých provozovatelů poštovních služeb 

musí podle třetí poštovní směrnice splňovat 

princip přiměřenosti. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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
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Účinnost novely je nastavena na 1.1.2013 

3. Připravované právní předpisy 

(autor: JTA) 

3.1. 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 červnu žádný zákon, 

relevantní pro Legal Update.  

3.2. Poslanecká sněmovna: 

č. 696 - 744 

od 1.6.2012 do 30.6.2012 

Novela obchodního zákoníku a zákona 

o korporacích 

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

T1=0 

Cílem novely je zajistit větší transparentnost 

vlastnických struktur akciových společností, 

neboť současný právní stav díky existenci 

listinných akcií na majitele umožňuje plnou či 

částečnou anonymitu vlastnických struktur 

akciových společností. 

Z důvodu zneužívání akcií na majitele se na-

vrhuje nejen zrušení těchto typů akcií, ale 

také zrušení listinných účastnických cenných 

papírů vůbec a cenných papírů s nimi souvi-

sejících. Rušení se v první fázi dotkne pouze 

listinných akcií na majitele. 

Zrušení akcií na majitele dojde nejpozději 

v roce 2014 a povinnost zaevidovat akcie na 

jméno je do roku 2016. Zruší se také kmenový 

list, který nově zavadí ZOK jako nový institut, 

neboť oproti stávající úpravě v obchodním 

zákoníku vede k nezpřehlednění vlastnických 

struktur u společností s ručením omezeným a 

de facto z nich dělá akcie na jméno. Jelikož 

listinné opční listy, prioritní a vyměnitelné 

dluhopisy by mohly vést k obcházení novely, 

zrušují se také. 

Předpokládaná účinnost zákona je nastavena 

na 1.1.2014. 

3.3. 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 

 

3.3.1. Právní předpisy vládou pro-

jednané 

Novela zákona o DPH 

Vláda schválila dne 26.6.2012 novelu zákona 

o dani z přidané hodnoty.  

Podle návrhu by se mělo podávat daňové 

přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) od 

roku 2014 pouze elektronicky. Dále novela 

zavádí nový institut tzv. nespolehlivého plátce. 

Takový status může podle materiálu získat 

ten plátce DPH, který závažným způsobem 

neplní své povinnosti ve vztahu ke správě 

daně. Kdokoliv by s takovým subjektem ob-

chodoval, vystavuje se podle MF riziku ručení 

za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. 

Zavedení elektronického hlášení pak minis-

terstvo financí odůvodňuje především bojem s 

daňovými úniky. Opatření se podle návrhu 

nebude vztahovat na drobné živnostníky a 

firmy s obratem do šesti milionů korun ročně. 

Nyní jsou plátci DPH povinni elektronicky 

podávat souhrnná hlášení, a to formou datové 

zprávy, která je opatřena uznávaným elektro-

nickým podpisem, nebo která je odeslána 

prostřednictvím datové schránky. Souhrnné 

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
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
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010


 

 

 

Strana 4 LEGAL UPDATE 6/2012 
 

hlášení podávají například firmy, které dodá-

vají zboží do jiného členského státu EU. 

Dále bude podle novely po nové plátce DPH 

jako zdaňovací období, za které podávají 

daňové přiznání, povinně platit po stanovenou 

dobu kalendářní měsíc. V případě, že plátce 

splní zákonem stanovené podmínky, bude si 

moci jako zdaňovací období zvolit kalendářní 

čtvrtletí. 

S účinností novely se počítá od 1.1.2013. 

3.3.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

V měsíci červnu neměla vláda k projednání žádný právní 

předpis, relevantní pro Legal Update. 

 

3.4. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

715/0 Vl.n.z.o opatřen. ke zvý-

šení transparentnosti 

akciových spol. 

18.6.      

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. ZAM     

622/0 Novela z. o hospodaření 

energií - EU 

29.2. 13.3. 12.6. 20.6.   

621/0 Novela z. o ochraně hos-

podářské soutěže 

 

29.2. 15.3. 20.6.    

615/0 Novela z. 

o elektronických komuni-

kacích  

27.2. 14.3. 14.6. 20.6.   

613/0 N.z. o volbě preziden-

ta republiky 

27.2. 14.3. 5.6. 13.6.   

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. 6.6. 22.6.   
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576/0 Novela z. o zaměstnanos-

ti 

18.1. ZAM   10.2.  

575/0 Návrh zákona o 

kontrole (kontrolní řád) 

16.1 1.2. 4.5. 9.5. 14.6.  

558/0 Novela z. o účetnictví  20.12 1.2. 4.5. 9.5. 14.6. 26.6. 

547/0 Novela z. - živnostenský 

zákon 

6.12. 1.2. 16.3. 21.3. 25.4. 22.5. 

543/0 Novela z. 

o odpovědnosti za ško-

du způs. při výkonu ve-

řej. 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. 7.6. 13.6. 25.6.  

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 komunikacích 

25.8. 26.10. 31.1. 8.2. VR 18.5. 

446/0 Novela z. o daňovém po-

radenství – 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. 2011     

 

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 30. 6. 2012 

(autor: MFO) 

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=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
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4.1. ČTÚ 

ČTÚ zahájil provádění analýzy relevantního 

trhu č. 2 

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

informace.html?action=detail&ArticleId=9281 

 

Dne 11. června 2012 zveřejnil Český telekomuni-

kační úřad (dále jen „ČTU“) oznámení o zahájení 

provádění analýzy relevantního trhu č.2 – tzv. 

„původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti 

v pevném místě“. Tento krok je prováděn 

v souladu s opatřením obecné povahy č. 

OOP/1/04.2012-4, kterým se stanoví relevantní 

trhy v oboru elektronických komunikací, včetně 

kritérií pro hodnocení významné tržní síly.  

 

K sdílené právomoci ČTU a RRTV 

http://www.ctu.cz/cs/download/aktualni_informace/spolecny-

postup-rrtv-a-ctu-pri-vykonu-sdilene-pusobnosti.pdf 

Dne 18. června 2012 zveřejnilo ČTÚ na svých 

stránkách sdělení  k nové právní úpravě sdílené 

působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysí-

lání (dále jen „RRTV“) a ČTÚ v oblasti rozhodo-

vání o ukládání povinnosti šířit určený program. 

Povinnost šíření určeného programu , nazývána 

taktéž jako „povinnost must carry“, vyplývá spo-

lečně ze směrnice 2002/22/ES, o univerzální 

službě, jako i ze zákona  č. 127/2005 Sb. a záko-

na č. 231/2001 Sb..  Tuto povinnost je možné 

uložit jen v případě, kdy je nutné, aby byl dosa-

žen jasně vymezený cíl obecného zájmu 

a současně musí jí využívat významný počet 

koncových uživatelů. Protože původní právní 

úprava účinná ke dni 31. prosince 2011 nestano-

vovala jednoznačně kompetence žádného správ-

ního orgánu v oblasti povinnosti must carry. Nová 

právní úprava oblast  sdílené působnosti RRTV a 

ČTÚ v oblasti rozhodování o ukládání povinnosti 

šířit určený program nově explicitně  upravuje. 

Dle nové úpravy je iniciativa v této oblasti vklá-

dána do rukou RRTV, závěry které jsou následně 

předkládány  ČTÚ pro účely uložení jejich povin-

ného šíření.  

 

  

 

4.2. ÚOHS 

ÚOHS povolil převzetí řetězce drogerií 

Schlecker 

 

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

hospodarske-souteze/uohs-odsouhlasil-prevzeti-retezce-

drogerii-schlecker/ 

 

Dne 18. června 2012 zveřejnil ÚOHS informaci o 

povolení spojení soutěžitelů, společnosti p.k. 

Solvent s.r.o. a SCHLECKER a.s. Obě společ-

nosti jsou na území české republiky aktivní 

v oblasti maloobchodního prodeje drogistického, 

kosmetického a souvisejícího zboží. Protože 

ÚOHS v řízení o spojení soutěžitelů dospěl 

k názoru, že spojením soutěžitelů se jejich tržní 

podíl bude i nadále držet pod hranicí 25 %, povo-

lil převzetí. Rozhodnutí již nabylo právní moci.  

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zve-

řejňuje výroční zprávu o své činnosti 

v roce 2011. 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/VZ_verejnos

t/vyrocni_zprava_UOHS_2011_PRINT.pdf 

Dne 22. června 2012 zveřejnil ÚHOS výroční 

správu za rok 2011, která obsahuje sumár čin-

nosti ÚOHS v jeho 20. roce činnosti. Kromě sta-

tistického hlediska se zpráva soustřeďuje také na 

legislativná činnost ÚOHS, které se dotýkala 

návrhu novely zákona o ochraně hospodářské 

soutěže a podílel se na legislativních pracích při 

přípravě novely zákona o veřejných zakázkách.  

 

Spojení ČEZ, a.s. a Energotrans, a.s.. povole-

no 

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

hospodarske-souteze/spojeni-soutezitelu-cez-a-energotrans-

bylo-povoleno/ 

Dne 18. června 2012 zveřejnil Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na 

http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=9281
http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=9281
http://www.ctu.cz/cs/download/aktualni_informace/spolecny-postup-rrtv-a-ctu-pri-vykonu-sdilene-pusobnosti.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/aktualni_informace/spolecny-postup-rrtv-a-ctu-pri-vykonu-sdilene-pusobnosti.pdf
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-odsouhlasil-prevzeti-retezce-drogerii-schlecker/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-odsouhlasil-prevzeti-retezce-drogerii-schlecker/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/uohs-odsouhlasil-prevzeti-retezce-drogerii-schlecker/
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/VZ_verejnost/vyrocni_zprava_UOHS_2011_PRINT.pdf
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/VZ_verejnost/vyrocni_zprava_UOHS_2011_PRINT.pdf
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spojeni-soutezitelu-cez-a-energotrans-bylo-povoleno/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spojeni-soutezitelu-cez-a-energotrans-bylo-povoleno/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spojeni-soutezitelu-cez-a-energotrans-bylo-povoleno/
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svých stránkách informaci o povolení spojení 

soutěžitelů, společnosti ČEZ, a. s., a společnosti 

Energotrans, a.s..  Obě společnosti jsou na úze-

mí České republiky aktivní zejména v oblasti 

výroby, obchodu, distribuce a dodávek elektrické 

energie, jako i tepelné energie. Společnost Ener-

gotrans je mimo to aktivní i v oblasti maloob-

chodního prodeje zemního plynu. ÚOHS ve svém 

rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, 

konstatoval, že spojením soutěžitelů nenaruší 

hospodářskou soutěž na žádném z relevantních 

trhů, na nichž spojující se soutěžitelé působí. 

 

5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1. 6. – 30.6.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: MFO) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2012/17/EU ze dne 13. června 2012, kterou 

se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směr-

nice Evropského parlamentu a Rady 

2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o pro-

pojení ústředních, obchodních a podniko-

vých rejstříků (Text s významem pro EHP) 

http://eur-

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

:156:0001:0009:CS:PDF 

Dne 16. června 2012 byla v Úředním věstníku 

Evropské unie zveřejněna směrnice Evropské-

ho parlamentu a Rady č. 2012/17/EU, kterou se 

mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 

2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, 

obchodních a podnikových rejstříků, text s výz-

namem pro EHP. Cílem této směrnice není 

harmonizace vnitřního systému ústředních, 

obchodních a podnikových rejstříků, ale vytvo-

ření právního rámce pro členské státy, v rámci 

kterého by byl postupně uveden do provozu tzv. 

portál e- justice  jako místo jednotného evrop-

ského elektronického přístupu k právním infor-

macím. Cílem portálu bude zpracovávat dotazy 

předložené jednotlivými uživateli týkající se 

informací o obchodních společnostech a jejich 

pobočkách v jiných členských státech, jež jsou 

uloženy v národních rejstřících a následně tyto 

informace poskytnout žadatelům. Tato směrni-

ce vstoupila v platnost 28.6.2012 a členské 

státy musí své právní předpisy harmonizovat v 

souladu s touto směrnicí do 7. července 2014.  

6. Prijaté právne predpisy v SR 

Novela zákona o spotrebnej dani z elek-

triny, uhlia a zemného plynu 

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

&MasterID=3983 

Novoprijatý zákon má za cieľ zjednodušiť admi-

nistratívnu náročnosť pre výrobcov elektriny z 

obnoviteľných zdrojov, ktorí vyrábajú a dodáva-

jú elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja 

výrobným zariadením s celkovým inštalovaným 

výkonom do 10 kW. V uvedenom prípade ide o 

výrobcov, ktorí vyrobenú elektrinu prednostne 

dodávajú do vlastnej elektrickej inštalácie za 

účelom vlastnej spotreby a prebytok elektriny 

dodávajú do distribučnej siete. Štát do prijatia 

tohto zákona nerozlišuje medzi malým výrob-

com elektriny a veľkým výrobcom elektriny. 

Podľa zmeny zákona č. 609/2007 Z. z. je vý-

robca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 

platiteľom dane z elektriny bez ohľadu na to, či 

ide o dodávku do distribučnej siete alebo o 

pokrytie vlastnej spotreby s miernym prebyt-

kom, ktorý je dodávaný do distribučnej siete. Z 

inštalovaných výkonov napr. fotovoltaických 

zariadení  umiestňovaných na rodinných do-

moch, ktoré sú obvykle do 10 kWp nie je možné 

dosiahnuť taký objem vyrobenej energie, aby 

vznikla daňová povinnosť pre výrobcu elektriny.  

Ďalšie zjednodušenie znamená, že na malých 

http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0001:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0001:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0001:0009:CS:PDF
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3983
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3983
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výrobcov sa nevzťahujú ustanovenia týkajúce 

sa registrácie ako platiteľa dane, podávania 

daňových priznaní alebo vedenia evidencie. 

 

Vypustenie registrácie neznamená, že štát ne-

bude mať prehľad o množstve vyrobenej elek-

triny z obnoviteľných zdrojov, pretože evidenč-

nú povinnosť ako aj štatistiku výrobcov má k 

dispozícii Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, 

Ministerstvo hospodárstva SR a distribučné 

energetické spoločnosti.   

(autor:SPA) 

 

6.1. Prehľad pripravovaných práv-

nych predpisov 

skontrolované do 30.6.2012 

(autor: SPA) 

 

6.1.1. Návrhy zákonov predložené 

NRSR 

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

edlozene 

Novela stavebného zákona 

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

kony/zakon&MasterID=4030 

Hlavným zámerom zákona je zapojiť do rozho-

dovacieho procesu prebiehajúceho pri umies-

tňovaní ostatných inžinierskych stavieb priamo 

samosprávu a prostredníctvom nej i osoby, 

ktoré majú na území obce a vyššieho územné-

ho celku trvalý pobyt, najmä ich obyvateľov. 

Práve ich záujmy a názory musia byť rešpekto-

vané a účinne zohľadňované pri umiestňovaní 

ostatných inžinierskych stavieb, medzi ktoré 

podľa návrhu zákona patria skládky odpadu. 

6.1.2. Vládne návrhy zákonov 

Novela zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa  

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

dRokovaniaDetail?idMaterial=21248  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

predkladá návrh zákona, ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony ako iniciatívny mate-

riál s cieľom odstrániť  nedostatky v implemen-

tácii  smernice 2009/22/ES zo dňa 24. 4. 2009 

o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľ-

ských záujmov. 

Predmetom navrhovanej právnej úpravy je do-

plnenie definície kolektívnych práv spotrebiteľov 

a zefektívnenie systému ich vymáhania. 

 

6.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 30.6.2012 (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.    

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=21248
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21248
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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 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 30.6.2012 (autor: SPA) 

 

PMÚ SR zorganizoval medzinárodný 

workshop o technikách vyšetrovania 

V uplynulých dvoch dňoch (20. - 21. júna 2012) sa 

na pôde Informačného centra Európskej komisie v 

Bratislave uskutočnil workshop o vyšetrovaní dohôd 

obmedzujúcich súťaž a zneužití dominantného 

postavenia. Organizátorom a hostiteľom seminára 

bol Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v 

spolupráci s Federal Trade Commission (FTC), 

partnerskou inštitúciou USA na ochranu 

hospodárskej súťaže a spotrebiteľov. 

8. Judikatura ČR 

8.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

V sledovaném období tohoto vydaní Legal 

Update nedošlo k žádnemu významnému roz-

sudku ze strany Nejvyššího správního soudu 

ČR. 

 

8.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 30.6.2012, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JKE) 

K výkonu práce v době dočasné pra-

covní neschopnosti 

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

Search/368DB6FB0E1ED99AC1257A24002C8E22?open

Document&Highlight=0, 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 

Cdo 977/2011, ze dne 14. 6. 2012 

V tomto judikátu se nejvyšší soud zaobírá 

dvěma otázkami. První otázkou  je vymezení  

vztahu a hranice mezi výpovědními důvody dle 

§52 f) a 52 g) 262/2006 Sb., zákoníku práce 

http://www.antimon.gov.sk/
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/368DB6FB0E1ED99AC1257A24002C8E22?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/368DB6FB0E1ED99AC1257A24002C8E22?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/368DB6FB0E1ED99AC1257A24002C8E22?openDocument&Highlight=0
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z hlediska porušení povinností. Zde odkazuje 

na starší ustálenou judikaturu (21 Cdo 

758/2006) a konstatuje, že rozhodující pro 

posouzení, zda vytýkané jednání představuje 

neuspokojivé pracovní výsledky ve smyslu 

ustanovení § 52 písm. f) zák. práce nebo zda 

jde o porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci ve smyslu ustanovení § 52 

písm. g) zák. práce, je, zda vytýkané a proká-

zané jednání zaměstnance vykazuje znaky 

porušení pracovních povinností, které ale musí 

být zaviněno alespoň z nedbalosti. 

Nejvyšší soud se dále zaobíral otázkou výkonu 

práce v době dočasné pracovní neschopnosti 

a došel k závěru, že je-li zaměstnanec uznán 

dočasně neschopným práce, je zaměstnavatel 

povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po 

dobu této pracovní neschopnosti. Vlastní pod-

statou (nejen této) překážky v práci přitom je, 

že představuje právem uznanou dočasnou 

nemožnost plnění základních pracovněpráv-

ních povinností, a vzhledem k tomu rovněž 

suspenzi pracovního závazku; zaměstnanec 

po tuto dobu není povinen vykonávat práci 

podle pracovní smlouvy, a zaměstnavatel není 

povinen přidělovat zaměstnanci práci podle 

pracovní smlouvy a platit mu za vykonanou 

práci mzdu, přičemž hmotné zabezpečení 

zaměstnance je zajištěno jiným způsobem. 

Proto zaměstnanec, který v době, kdy byl ošet-

řujícím lékařem, popřípadě lékařem příslušné 

správy sociálního zabezpečení, uznán dočas-

ně práce neschopným, nevykonává práce, byť 

dohodnuté v pracovní smlouvě, se nedopouští 

(nemůže dopustit) porušení povinnosti vyplýva-

jící z právních předpisů vztahujících se k jím 

vykonávané práci, a jeho jednání – byť by se 

mohlo ve vztahu k zaměstnavateli jevit jako ne 

zcela seriózní (v tomto konkrétní případě se 

jednalo o neodvedení nebo neupozornění na 

nutnost odvedení silniční daně)- nezakládá ani 

důvod pro rozvázání pracovního poměru výpo-

vědí podle ustanovení § 52 písm. g) zák. prá-

ce. 

8.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.6.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: MFO) 

Ústavní soud opětovně ke „slovenským 

důchodům“ 

http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6900 

Dne 19. června 2012 zamítl Ústavní soud ČR 

usnesením č. IV. ÚS 3400/11 ústavní stížnosti 

stěžovatelky L. S. (dále jen „Stěžovatelka“) 

proti rozsudku NSS ze dne 31. srpna 2011 č. j. 

4 Ads 137/2010-55 a rozsudku Krajského sou-

du v Brně ze dne 4. srpna 2010 č. j. 41 Ad, o 

stanovení starobního důchodu.  

Stěžovatelka se obrátila na ÚS, protože se 

cítila být dotčena výše napadnutými rozhodnu-

tími soudů v jejím základním právu na přimě-

řené hmotné zabezpečení ve stáří dle čl. 30 

Listiny. Rozhodnutím České správy sociálního 

zabezpečení z února 2010, které bylo opětov-

ně potvrzeno ČSSZ v březnu 2010, byla totiž 

Stěžovatelce zamítnuta žádost odorovnání 

starobní důchod pro nesplnění podmínek zá-

kona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.  

Stěžovatelka uvedla, že jí byl starobní důchod 

přiznán v roce 2003, tedy před přistoupením 

České republiky k EU, a z toho důvodu dovo-

zuje také svůj nárok na dorovnání výše sta-

robního důchodu, jenž pobírá od slovenského 

nositele důchodového pojištění. ČSSZ 

v odůvodnění svého rozhodnutí ale uvedla, že 

„judikatura Ústavního soudu formuluje nárok 

na dorovnání výše starobního důchodu pobí-

http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=6900


 

 

 

 

Page 11  LEGAL UPDATE 6/2012 

 

 

raného od slovenského nositele důchodového 

pojištění pouze v případech, kdy byl důchod 

přiznán před vstupem České republiky do Ev-

ropské unie, a proto tuto dávku nelze přiznat 

osobám s nárokem na důchod po dni 1. května 

2004, přičemž stěžovatelka splnila podmínky 

nároku na starobní důchod podle českých 

právních předpisů ke dni 11. listopadu 2005.“  

Ústavní soud při této příležitosti konstatoval , 

že "Ústavní soud ve své předchozí judika-

tuře uznal důchodové nároky na vyrovná-

vací příspěvek s ohledem na doby zaměst-

nání u zaměstnavatelů se sídlem na Slo-

vensku do 31. prosince 1992, tj. před rozdě-

lením ČSFR, nejen státním občanům České 

republiky dle § 1 odst. 1 zákona č. 40/1993 

Sb., o nabývání a pozbývání státního ob-

čanství České republiky, nýbrž i státním 

občanům České republiky, kteří občanství 

nabyli po 1. lednu 1993 (viz nález sp. zn. III. 

ÚS 252/04). V žádné z posuzovaných věcí 

Ústavní soud ale pod rámec důchodových 

nároků na vyrovnávací příspěvek s ohle-

dem na doby zaměstnání u zaměstnavatelů 

se sídlem na Slovensku do 31. prosince 

1992 nepodřadil případ, v němž k získání 

státního občanství došlo po vzniku důcho-

dových nároků. Uvedený rozdíl nutno po-

važovat za relevantní. Účelem ochrany ús-

tavního principu rovnosti v základním prá-

vu na přiměřené hmotné zabezpečení ve 

stáří je zajistit jeho dodržení při vzniku ná-

roků plynoucích z důchodového pojištění a 

kompenzovat tím občanům neodůvodně-

nou nerovnost. To neplatí ale v případech, 

následuje-li nabytí občanství teprve po 

vzniku daného nároku, jelikož takováto 

neodůvodněná nerovnost v čase vzniku 

nároku nenastala.". 

9. Judikatúra SR 

skontrolované do 30.6.2012 

(autor: SPA) 

 

9.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej 

republiky sprístupnila novú webovú strán-

ku 

V uplynulých dňoch bolo do riadnej prevádzky 

uvedené nové webové sídlo (portál) Ústavné-

ho súdu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ústavný súd“) www.concourt.sk. Nahradilo tak 

pôvodnú webovú stránku, ktorá vznikla v roku 

2007 a v súčasnosti už nespĺňala technické ani 

estetické parametre. Cieľom tejto zmeny bolo 

sprehľadniť a zjednodušiť vyhľadávanie infor-

mácií, ktoré súvisia s rozhodovacou činnosťou 

ústavného súdu a ďalšou činnosťou jeho sud-

cov ako aj oboznámiť užívateľov internetu s 

ďalšími aktivitami Kancelárie Ústavného súdu 

Slovenskej republiky. 

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attacment/main/

ts_data/Tlacove_+informacie_32_12_novy+web.pdf 

9.2. Najvyšší súd SR 

http://nssr.blox.sk/ 

V sledovanom období tohto vydania Legal 

Update nedošlo k žiadnemu významnému 

rozsudku zo strany Najvyššieho súdu SR. 

10. Judikatura ESD 

zkontrolováno od 1.6. do 30.6.2012 

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

(autor: MFO) 

Rozsudek soudního dvora ze dne 21. červ-

na 2012 ve věci C 78/11, Asociación Nacio-

nal de Grandes Empresas de Distribución 

(ANGED) proti Federación de Asociaciones 

Sindicales (FASGA), jehož předmětem je 

http://www.concourt.sk/
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attacment/main/ts_data/Tlacove_+informacie_32_12_novy+web.pdf
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attacment/main/ts_data/Tlacove_+informacie_32_12_novy+web.pdf
http://nssr.blox.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
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žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve 

věci nároku na čerpání dovolené za kalen-

dářní rok.   

http://eur-

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

2011CJ0078:CS:HTML 

Španělská legislativa obsažená v zákoně o 

 postavení zaměstnanců (dále jen „zákon 

o postavení zaměstnanců“) upravuje primárně 

aspekty placené dovolené za kalendářní rok, 

jakož i dovolené z důvodu dočasné pracovní 

neschopnosti. Mimo jiné obsahuje ustanovení, 

které uvádí: „Pokud se doba dovolené stano-

vená v podnikovém rozvrhu čerpání dovole-

ných, (...), časově shoduje s dobou dočasné 

pracovní neschopnosti v důsledku těhotenství, 

porodu či kojení, nebo dobou, po kterou je 

pracovní poměr (...) přerušen, má pracovník 

právo na čerpání dovolené v jiném období, než 

je období jeho dočasné pracovní neschopnosti 

či dovolené, která mu byla přiznána na základě 

uplatnění uvedeného ustanovení, po ukončení 

uvedené doby přerušení, přestože příslušný 

kalendářní rok, do kterého dovolená spadá, již 

uplynul.“  

Federación FASGA, spolu s dalšími odboro-

vými svazy, započaly řízení o řešení sporu 

z kolektivní smlouvy s cílem domoci se 

u příslušných orgánů určení, že pracovníci, na 

něž se vztahuje kolektivní smlouva, mohou 

čerpat placenou dovolenou za kalendářní rok 

i v případě, že se překrývá s dobou pracovního 

volna z důvodu pracovní neschopnosti. Proti 

tomuto návrhu se postavila Associatión AN-

GED, která argumentovala výkladem zákona 

v takovém znění, že pracovník, který je v „pra-

covní neschopnosti před počátkem předem 

určené doby dovolené na zotavenou nebo 

během této doby, nemá nárok na čerpání této 

dovolené po ukončení pracovní neschopnosti, 

s výjimkou případů výslovně stanovených zmí-

něnou kolektivní smlouvou, tzn. případů stano-

vených zákonem o postavení zaměstnanců.“.  

Prvostupňový soud přisvědčil Federación 

FASGA a dalšími, načež Asociatión ANGED 

podala proti tomuto rozhodnutá kasační 

opravný prostředek k Tribunal Supremo. 

Z důvodu nejasnosti při výkladu směrnice 

2003/88/ES, se rozhodol Tribunal Supremo 

přerušit řízení a obrátit se na ES s předběžnou 

otázkou výkladu  čl. 7 odst. 1 směrnice č. 

2003/88. 

ES shrnul, že nárok každého zaměstnance na 

„placenou dovolenou za kalendářní rok pova-

žován za zásadu unijního sociálního práva, jež 

má zvláštní význam a od níž se není možno 

odchýlit (...). (N)árok na placenou dovolenou 

za kalendářní rok nemůže být vykládán restrik-

tivně“. Mimo jiné dále podotkl, že účelem za-

vedení placené dovolené je „umožnit pracov-

níkovi, aby si odpočinul a měl čas na uvolnění 

a mimopracovní zájmy. Tento účel se liší od 

účelu nároku na pracovní volno z důvodu ne-

moci.“ 

Z tohto důvodu Soudní rozhodol následovně: 

„Článek 7 odst. 1 směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 

2003 o některých aspektech úpravy pracovní 

doby musí být vykládán v tom smyslu, že brání 

vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že 

pracovník v pracovní neschopnosti, jež vznikla 

v době čerpání placené dovolené za kalendář-

ní rok, nemá nárok na pozdější využití uvede-

né dovolené, která se časově shoduje s dobou 

pracovní neschopnosti.“ 

11. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

11.1. Právní rádce 

6/2012 

Zohledněna vydání do 30.6.2012 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0078:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0078:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0078:CS:HTML
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Trestní odpovědnost právnických osob 

je nejasná věc více, než se zdálo 

Vydání: 6/2012,  

Autor: Mgr. Jan Januš 

Prvních pár měsíců účinnosti zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnic-

kých osob a řízení proti nim, přineslo první 

případy, ale také plno interpretačních nejas-

ností. Mezi sporné otázky patří přičitatelnost 

právnické osobě, role zaměstnanců, přísnost 

trestů nebo aspekty procesu s právnickou 

osobou. Co se týče přičitatelnosti, tak základ-

ním ustanovením je § 8. Za určitých okolností 

by mohlo i nezaložení dokumentů do sbírky 

listin založit trestní odpovědnost. Nejasný po-

jem „zaměstnanec nebo osoba v obdobném 

postavení“ se bude patrně vykládat ve vztahu 

k osobě pracující na DPP nebo i na agenturní 

zaměstnance.  

 

 

Obchodněprávní odpovědnost jednate-

lů 

Vydání: 6/2012,  

Autor: Petra Jelínková 

Autorka se ve svém článku věnuje interpretaci 

§ 194 odst. 5 ObchZ. upravujícím povinnost 

jednatele či člena statutárního orgánu akciové 

společnosti jednat s pěčí řádného hospodáře. 

Otázka je, zda lze toto ustanovení vztáhnout i 

na jednání narušující hospodářskou soutěž a 

na nečinnost v souvislosti s neohlášením za-

kázané dohody v rámci programu Leniency. 

Shodně výklad K. Eliáše i I. Štenglové uvádí 

určité náležitosti jednání s pěčí řádného hos-

podáře, které uzavření kartelové dohody poru-

šuje, především půjde o porušení požadavku 

jednat v nejlepším vědomí a svědomí. Stejně 

tomu bude i v případě, že jednatel dohodu 

neuzavře, ale bude ji dodržovat nebo jednat 

v souladu s ní. Konečně, autorka se domnívá, 

že i samotné nepodání žádosti o imunitu dle 

Leniency programu je jednáním v rozporu s § 

194 odst. 5 ObchZ. 

 

11.2. Právní rozhledy 

11/2012 

Zohledněna vydání do 30.6.2012 

Zamyšlení nad aplikací § 401 ObchZ ve 

spotřebitelských smlouvách 

Vydání: 9/2012,  
Autor: JUDr. Kateřina Čuhelová 

Autorka, soudkyně krajského soudu v Brně, se 

ve svém článku zaměřila na přípustnost pro-

dloužení promlčecí doby dle ustanovení § 41 

Obchz.  

Autorka je toho názoru, že postupem času by 

mohla judikatura dovodit nemožnost prodlou-

žení promlčecí doby u spotřebitele obecně, 

zatím byly ale judikáty „opatrné“. Nutno doplnit, 

že posuzovaný problém odpadne s účinností 

nového občanského zákoníku (zákon č. 

89/2012). Ustanovení § 630 se řídí dispozitivní 

zásadou a strany si mohou sjednat kratší nebo 

delší promlčecí lhůtu nejméně v trvání jednoho 

roku a nejdéle v trvání patnácti let. 

  

11.3. Bulletin advokacie 

6/2012 
Zohledněna vydání do 30.6.2011 

Zpeněžení zástavy v insolvenci – více 

otázek než odpovědí 

Vydání: 6/2012,  

Autor: Mgr. Adam Sigmund 

 

Autor ve svém článku rozebírá problematiku 

zpeněžení předmětu zástavy, sloužícího jako 
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zajištění pohledávky insolvenčního věřitele, 

což by se mohlo zdát jako věc marginální, ale 

fakticky ve velké většině případů je veškerý 

hodnotnější majetek insolvenčních dlužníků 

předmětem zástavy.  

Nejasný postup při řešení uvedené situace 

objasnil až judikát Vrchního soudu v Praze č. j. 

1 VSPH 194/2012-B-36. Vrchní soud v Praze 

uvedl zejména to, že ustanovení § 286 a § 289 

insolvenčního zákona upravují zpeněžení ma-

jetkové podstaty bez ohledu na povahu tohoto 

majetku, tedy bez ohledu na to, zda jde o ma-

jetek zajištěný či nikoliv. S přihlédnutím 

k tomuto judikátu, tedy dle názoru autora, in-

solvenční správce měl postupovat v ideálním 

případě následujícím způsobem: insolvenční 

správce si ideálně opatří nejprve pokyn zajiš-

těného věřitele  (pokud je jich více, pak pokyn 

společný), dále pak na základě tohoto pokynu 

připraví návrh postupu zpeněžení a k tomuto si 

opatří souhlas věřitelského orgánu a následně 

i insolvenčního soudu. Po splnění shora uve-

dených podmínek může být realizováno výbě-

rové řízení, popř. angažován zprostředkovatel 

či poradce pro prodej zajištěného majetku a 

následně pak může být uzavřena smlouva o 

prodeji mimo dražbu, přičemž se předpokládá 

výběr uchazeče s nejvyšší nabídkou. 

 

 

11.4. Bulletin slovenskej advokácie 

5/2012 

zohľadnené vydania do 31.5.2012 

(autor: SPA) 

Revízne postupy vo verejnom obstarávaní 

Verejné obstarávanie je pojem, s ktorým sa 

dennodenne stretávajú nielen právnici pri svo-

jej práci, ale taktiež verejnosť v súvislosti s 

pozitívnym či negatívnym prezentovaním pre-

biehajúcich verejných obstarávaní novinármi. 

Právna úprava verejného obstarávania je 

komplikovaná a pomerne rozsiahla, napriek 

tomu niektoré čiastkové otázky sú upravené 

nedostatočne alebo nevhodne. Uvedené platí 

aj v prípade právnej úpravy uplynutia lehoty na 

podanie žiadosti o nápravu v porovnaní s 

úpravou uplynutia lehoty na podanie námietok. 

Aplikačná prax poukazuje taktiež na neefektív-

nosť súčasnej úpravy žiadosti o nápravu 

vzhľadom na absenciu zodpovednostného 

mechanizmu voči verejnému obstarávateľovi, 

respektíve obstarávateľovi v prípade nespráv-

neho vybavenia žiadosti o nápravu. Predkla-

daný príspevok sa zaoberá uvedenými prob-

lematickými otázkami vrátane návrhov de lege 

ferenda. 

 

Autoři: DPL, JTA, MFO, SPA, JKE 
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