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Novela poštovního zákona – nároky na držitele poštovní li-

cence 

Novela zákona o hospodaření energií – od července 2013 pro 

veřejné budovy povinně Průkaz energetické náročnosti bu-

dov, pro komerční budovy v závislosti na ploše až od roku 

2015 

Nález Ústavního soudu: Náklady právního zastoupení musí 

být vynaloženy účelně 

ESD je pro náhradu škody způsobené bezdůvodnou platbou 

DPH 

Návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulova-

ných odvetviach - odvod vo výške 0,351% z hospodárskeho 

výsledku regulovaných subjektov s obratom prevyšujúcim 3 

mil. EUR  

Hlavní témata: 

Obsah: 
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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

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

V měsíci červenci nenabyl účinnosti žádný 

právní předpis, relevantní pro Legal Update. 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 81 - 90; od 1.7.2012 do 

31.7.2012 

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

 

2.1. Přehled přijatých právních 

předpisů 

(autor:JTA) 

 

Kontrolní řád 

 

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

zako-

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

=Rok 

 

Nový zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-

trolní řád), jakožto obecný procesněprávní 

předpis v oblasti kontroly, upravuje, sjednocu-

je a zjednodušuje zejména postup a pravidla 

kontrolní činnosti, tj. proces kontroly ve veřej-

né správě. 

 

Cílem nové právní úpravy je v co největší 

míře překonat dosavadní neodůvodněnou 

roztříštěnost úprav jednotlivých kontrolních 

postupů obsahujících značné množství vzá-

jemných rozdílností (např. způsoby či lhůty 

vyřizování námitek ke kontrolnímu zjištění, 

formy výsledných kontrolních materiálů, atd.), 

a dále vyřešení nejasností, pokud jde o vztah 

dosavadní úpravy zákona o státní kontrole 

a některých zvláštních právních úprav. 

 

Zákon nabývá účinnosti dne 1.1.2014 

3. Připravované právní předpisy 

(autor: JTA) 

3.1. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.7.2012 do 31.7.2012, do 24. schůze 

Novela stavebního zákona 

Senát na své 24. schůzi vrátil Poslanecké 

sněmovně s pozměňovacími návrhy vládní 

novelu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zá-

kon.  

Hlavním cílem novely jsou podle navrhovatelů 

úprava kvalifikačních požadavků pro územně 

plánovací činnost, zvláště kvalifikačního po-

žadavku vzdělání a výjimek z tohoto poža-

davku, zpřesnění úpravy postupů při posuzo-

vání vlivů na životní prostředí a na území 

Natura 2000 ve stavebním zákoně – posuzo-

vání vlivů politiky územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentace na životní prostředí 

podle stavebního zákona ve vztahu k postu-

pům podle zákona č. 100/2001 Sb., o posu-

zování vlivů na životní prostředí, úprava roz-

sahu a zpřesnění způsobu uplatňování před-

kupního práva a úprava náhrad za změnu 

v území. 

Vláda se při vytváření novely řídila pro-

gramvým prohlášení a pod heslem degerula-

ce například rozšířila výčet případů, pro které 

se územní rozhodnutí ani územní souhlas 

nevyžadují, dále dojde ke koncepčnímu pře-

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
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
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pracování formy územního souhlasu a upřes-

nění postupů při jeho vydávání nebo zpřesně-

ní postupu při vedení zjednodušeného územ-

ního řízení. 

Novela zákona o hospodaření s energií 

Senát schválil 24.7.2012 vládní novelu záko-

na č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

která implementuje evropskou legislativu.   

1.1.2013 vstupuje v účinnost novela zákona o 

hospodaření energií. Povinnost nechat si 

zpracovat Průkaz energetické náročnosti bu-

dov se dotkne i již užívaných a nikoliv jen 

nově budovaných a přestavovaných  veřej-

ných či komerčních budov, ale i soukromých 

domů a bytů. První kategorie – veřejné budo-

vy s plochou více než 500 metrů čtverečních 

– bude povinně certifikována od 1.7.2013. Pro 

soukromé administrativní budovy budou prů-

kazy povinné v závislosti na jejich ploše od 

roku 2015. 

 

Tento certifikát bude uvádět náročnost budovy 

na energetickou spotřebu tepla, chladu či 

osvětlení na 1 m
2
 užívané plochy za rok v 

kW/hod. Počet autorizovaných osob, opráv-

něných vydávat certifikát, je omezen. 

 

Novela se také zabývá snižováním energetic-

ké náročnosti budov při jejich výstavbě. Poža-

davky na téměř nulovou spotřebu energie pro 

vlastníka orgánu veřejné moci bude pro 

všechny kategorie podlahové plochy platit od 

roku 2019, pro ostatní vlastníky od roku 2020.  

 

Energetický audit budovy bude muset její 

vlastník zpracovat v případě, že budovat vy-

kazuje vyšší energetickou náročnost, než 

stanoví prováděcí předpis zákona.   

 

3.2. Poslanecká sněmovna: 

č. 744 - 763 

od 1.7.2012 do 31.7.2012 

Novela zákona o poštovních službách 

http://www.psp.cz/ff/48/13/62/1c.htm 

Jedná se o doplnění již schválené novely 

zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních služ-

bách, z června 2012. Do zákona by se tak 

měly dostat původní sněmovní tisky 323/1 a 

323/2. 

V návrhu je se stanovuje, aby minimální počet 

poštovních provozoven držitele poštovní li-

cence byl určen nařízením vlády na návrh 

nezávislého regulátora Českého telekomuni-

kačního úřadu. Nový § 34 odst. 10 má spolu 

s odst. 9 má za cíl zabránit zneužívání poš-

tovní sítě držitele poštovní licence ostatními 

konkurenčními provozovateli poštovních slu-

žeb tím, že budou mít povinnost označovat u 

nich podané poštovní zásilky. 

Poslední změna se týká snížení limitu ročních 

výnosů provozovatelů poštovních služeb, kteří 

by měli eventuálně přispívat na úhradu pří-

padných čistých nákladů, a to z 10 mil. Kč na 

3 mil. Kč z hlediska jejich osvobození od této 

povinnosti. 

Účinnost novely je navrhována na 1.1.2013. 

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 

V měsíci červenci vláda neschválila žádný 

právní předpis, relevantní pro Legal Update. 

http://www.psp.cz/ff/48/13/62/1c.htm
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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3.3.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

Návrh novelizace občanského, ob-

chodního zákoníku a souvisejících 

předpisů 

Cílem návrhu zákona je zavést některá pravi-

dla, která zabezpečí transparentní a hospo-

dárné nakládání s veřejným majetkem a s 

veřejnými prostředky.  

Především se jedná o zveřejňování smluv, na 

jejichž základě se nakládá s veřejnými pro-

středky a veřejným majetkem, je ve stávající 

právní úpravě rozšířen jen v malé míře. Nove-

lizace by měla zavést zveřejňování všech 

smluv, objednávek a faktur na jednom místě 

pro všechny povinné subjekty. Zveřejnění 

smlouvy bude podmínkou její účinnosti a ne-

zveřejněná smlouva, která nebyla do tří měsí-

ců zveřejněna, ačkoli měla být, by se stala 

neúčinnou. Aby bylo zajištěno plnění povin-

nosti zveřejnit smlouvy, objednávky a faktury, 

je v návrhu upraven stížnostní mechanismus 

a mechanismus ukládání správních sankcí.  

Účinnost návrhu je navrhována na 1.1.2014.

 

3.4. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

755/0 Novela z. o poštovních službách 20.7.      

742/0 Novela z. - obchodní zákoník (list. 

akcie na jméno) 

2.7.      

715/0 Vl.n.z.o opatřen. ke zvýšení trans-

parentnosti akciových spol. 

18.6.      

683/0 Novela z. o vyvlastnění 14.5. 7.6.     

662/0 Novela z. o insolvenčních správ-

cích 

11.4.      

647/0 N. z. o změně zák.v souv.s přije-

tím z.o mezin.just.spolupr. 

 

23.3      

622/0 Novela z. o hospodaření energií - 

EU 

29.2. 13.3. 12.6. 20.6. 19.7.  

621/0 Novela z. o ochraně hospodářské 

soutěže 

 

29.2. 15.3. 20.6. 11.7.   

615/0 Novela z. o elektronických komu-

nikacích  

27.2. 14.3. 14.6. 20.6. 18.7.  

613/0 N.z. o volbě prezidenta repub-

liky 

27.2. 14.3. 5.6. 13.6. 18.7.  

595/0 Novela zákona o finanční kontrole  6.2. 14.3.     

http://www.psp.cz/ff/4a/13/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/26/74/c0/0c.htm
http://www.psp.cz/ff/86/af/6a/08.htm
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593/0 Novela zákona - zákoník práce 3.2. 20.6.     

580/0 Návrh zákona o majetkovém vy-

rovnání s církvemi a nábož. spol. 

18.1. 7.2. 6.6. 22.6.   

575/0 Návrh zákona o kontrole 

(kontrolní řád) 

16.1 1.2. 4.5. 9.5. 14.6. 3.7. 

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. VZ  

496/0 Novela z. – trestní  

zákoník 

20.9. 7.2.     

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 31. 7. 2012 

(autor: KVA) 

4.1. ČTÚ 

Český telekomunikační úřad vyhlásil 

aukci volných kmitočtů 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9373 

 

ČTÚ zveřejnil dne 12. července 2012 dokumen-

taci k výběrovému řízení  na kmitočty uvolněné 

úspěšnou digitalizací televizního vysílání 

k urychlení rozvoje nových služeb mobilního vy-

sokorychlostního broadbandu a podpoření hos-

podářské soutěže vytvořením podmínek 

pro vstup dalšího operátora. Přihlášky do aukce 

mohou být podávány do 10. září. O splnění 

či nesplnění podmínek účasti budou žadatelé 

informováni do 10. října 2012. Ti úspěšní obdrží 

pozvání do aukční části. Aukce kmitočtových 

úseků a následné přiřazení konkrétních kmitočto-

vých bloků úspěšným účastníkům aukce proběh-

ne ještě do konce tohoto roku.  

 

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za mě-

síc červen 2012 

 

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

onitorovaci_zprava_06_2012_cerven.pdf 

 

Dne 13. července informoval Český telekomuni-

kační úřad v čtrnácté kapitole měsíční monitoro-

vací zprávy o poštovních službách a plnění po-

vinností České pošty. ČTÚ ověřoval nápravu 

nedostatků zjištěných již v předchozích letech 

zejména v oblastech ukládání poštovních zásilek, 

předávání výzev, porušování poštovního tajem-

ství či informovaností zákazníků. Šetření dospělo 

k závěru, že k nápravě nedošlo. Úřad také zjistil, 

že ani v rychlosti dodání Česká pošta nesplnila 

stanovenou normu 94%, dosáhla výsledku pouze 

92,15%, za což jí byla uložena pokuta. Dále v 

roce 2011 došlo k výraznému navýšení počtu 

oprávněných stížností, s nimiž se na ČTÚ obrátili 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9373
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9373
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_06_2012_cerven.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_06_2012_cerven.pdf
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zákazníci, ze 124 v roce 2010 na 216 oprávně-

ných stížností (což představuje nárůst o 74 %). 

České poště bylo během roku 2011 pravomocně 

uloženo 20 pokut v celkové výši 169 000,- Kč. 

Zároveň bylo zahájeno dalších 12 správních 

řízení o uložení pokuty, ta však do konce roku 

2011 nebyla pravomocně ukončena.  

ČTÚ ukončil s Českou poštou správní řízení 

v oblasti cenové regulace poštovních služeb a 

udělil jí pokutu ve výši 696 468,- Kč za porušení 

cenových předpisů při prodeji doplňkových slu-

žeb do zahraničí „Dodání do vlastních rukou ad-

resáta“ za vyšší cenu 6,- Kč namísto stanovené 

maximální ceny 4,- Kč. 

 

ČTÚ informuje o postupu šetření servis-

ního poplatku za satelitní televizní služby 

Skylink a CSlink 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9435 

 

Dne 31. července informoval ČTÚ o zahájení 

správního řízení se společností M77 Group S.A., 

provozovatelem satelitních televizí Skylink a 

CSlink, z důvodů klamavé obchodní praktiky 

ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona 

o ochraně spotřebitele. ČTÚ má za to, že nabí-

zením služeb satelitní televize Skylink a Cslink 

jako bezplatné, je ve skutečnosti klamavou ob-

chodní praktikou, neboť tyto služby budou od 

1.9.2012 zpoplatněny. Dále ČTÚ vyzval výše 

uvedenou společnost, aby oznámila zahájení 

podnikatelské činnosti na území ČR, jinak by 

musela čelit dalšímu správním řízení ve smyslu 

ustanovení § 118 odst. 1 písm. a) a c) zákona 

o elektronických komunikacích, jehož 

se podnikatel dopouští tím, že podniká v oblasti 

elektronických komunikací bez řádného oznáme-

ní. ČTÚ rovněž podal Městskému státnímu za-

stupitelství podnět k prošetření skutečnosti 

spáchání trestného činu, neboť společnost M77 

Group S.A., ani žádná její organizační složka, 

není zapsána v obchodním rejstříku. 

 

4.2. ÚOHS 

 

ÚOHS 

Fúze chemických podniků byla povolena 

 

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

hospodarske-souteze/fuze-chemickych-podniku-byla-

povolena/ 

 

Dne 16.července 2012 zveřejnil ÚOHS informaci 

o povolení spojení soutěžitelů, společnosti Via 

Chem Group, a.s. a Novácké chemické závody, 

a.s. Obě společnosti jsou aktivní zejména při 

produkci technické kyseliny chlorovodíkové, 

chlornanu sodného, hydroxidu sodného a kapal-

ného technického chloru. ÚOHS se domnívá, že 

spojení nebude mít negativní dopady na úroveň 

hospodářské soutěže, neboť dodávky jsou reali-

zovány nejen na území ČR a SR, ale zahrnují i 

relevantní trhy sousedních států, tj. Polska, Ma-

ďarska a Rakouska. ÚOHS dospěl k závěru, 

že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní 

sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo 

ke vzniku nebo posílení dominantního postavení 

spojujících se soutěžitelů, které by mělo 

za následek podstatné narušení hospodářské 

soutěže. 

 

Evropská komise žádá o připomínky 

k návrhu závazků pro elektrárenskou spo-

lečnost ČEZ 

 

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

hospodarske-souteze/ek-zada-o-pripominky-k-navrhu-

zavazku-pro-elektrarenskou-spolecnost-cez/ 

 

Dne 10.července 2012 upozornil ÚOHS na veřej-

nou diskuzi Evropské komise k závazkům nabíd-

nutých skupinou ČEZ týkajících se trhu s elektři-

nou na území ČR. Poté, co vyvstaly obavy, že 

společnost porušuje antimonopolní pravidla EU, 

konkrétně čl. 102 SFEU,  tím, že brání vstupu 

konkurence na český trh s elektřinou a rezervuje 

si přemrštěné kapacity, zahájila EK připomínkové 

řízení k závazkům ČEZ. ČEZ navrhl několik opat-

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9435
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9435
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-chemickych-podniku-byla-povolena/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-chemickych-podniku-byla-povolena/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-chemickych-podniku-byla-povolena/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/ek-zada-o-pripominky-k-navrhu-zavazku-pro-elektrarenskou-spolecnost-cez/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/ek-zada-o-pripominky-k-navrhu-zavazku-pro-elektrarenskou-spolecnost-cez/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/ek-zada-o-pripominky-k-navrhu-zavazku-pro-elektrarenskou-spolecnost-cez/
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ření, která byla uveřejněna v Úředním větsníku 

EU. Mezi nejdůležitější patří prodej jedné 

z českých elektráren. Článek odkazuje na kom-

pletní znění opatření navrhnutých ČEZ a na vý-

zvu EK k podávání připomínek k navrženým zá-

vazkům. 

 

5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1.7. – 31.7.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: KVA) 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU)  č. 650/2012 ze dne 4.  července 

2012 o příslušnosti, rozhodném právu, 

uznávání a výkonu rozhodnutí a 

přijímání a výkonu veřejných listin v 

dědických věcech a o vytvoření 

evropského dědického osvědčení 

 

http://eur-

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

:201:0107:0134:CS:PDF 

 

Dne 27. července 2012 bylo v Úředním 

věstníku Evropské Unie zveřejněno Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 

o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání 

a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu 

veřejných listin v dědických věcech a o 

vytvoření evropského dědického osvědčení. 

Cílem nařízení je umožnit občanům EU, aby 

mohli předem uspořádat své dědictví včetně 

dědictví s příhraničními dopady a zaručit práva 

dědicům, odkazovníkům, dalším osobám 

blízkých zůstaviteli a věřitelům zůstavitele. Do 

oblasti působnosti tohoto nařízení spadají 

veškeré občanskoprávní aspekty dědění 

majetku zůstavitele, tj. veškeré způsoby 

přechodu majetku, práv a závazků z důvodu 

smrti, ať už se jedná o přechod jako projev vůle 

na základě pořízení pro případ smrti, nebo 

přechod na základě dědění ze zákona. Nařízení 

se naopak nepoužije na otázky příjmů ani na 

správní věci veřejnoprávní povahy. Toto 

nařízení se nevztahuje ani na jiné oblasti 

občanského práva než dědění. Aby nařízení 

bylo opravdu jednoznačné, jsou otázky, které 

by bylo možné považovat za otázky související 

s dědickými záležitostmi výslovně vyloučené.  

 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

V sledovanom období tohto vydania Legal Up-

date nedošlo k prijatiu žiadneho relevantného 

predpisu.  

6.1. Prehľad pripravovaných práv-

nych predpisov 

skontrolované do 31.7.2012 

(autor: JPA) 

 

6.1.1. Návrhy zákonov predložené 

NRSR 

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

edlozene 

Návrh na vydanie zákona o Živnosten-

ských licenciách 

 

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

&MasterID=4086 

 

Na základe poznatkov z praxe bol predložený 

návrh zákona, ktorý má zjednodušiť podnikanie 

malým podnikateľom, živnostníkom s nízkymi 

príjmami a odbremeniť ich od nutnosti viesť 

účtovníctvo. 

 

Zavedením jednoduchej formy kúpy licencie na 

rok dopredu a oprávňujúcej živnostníka podni-

kať bez potreby ďalšej administratívy výrazne 

uľahčí samostatne zárobkovo činným osobám 

podnikanie. Okrem podpory hospodárskeho 

http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:CS:PDF
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene
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rastu sa preto očakáva pozitívny dopad aj na 

zamestnanosť. 

 

6.1.2. Vládne návrhy zákonov 

Návrh zákona o osobitnom odvode z 

podnikania v regulovaných odvetviach 

 

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

&MasterID=4034 

 

Predloženým návrhom zákona sa ustanovuje 

právnickým osobám osobitný odvod z podnika-

nia v regulovaných odvetviach. Prijatý zákon 

predstavuje jedno z opatrení na spravodlivejšie 

a ekonomicky efektívnejšie rozdelenie bremena 

vplyvov globálnej finančnej a hospodárskej 

krízy.  

 

Na základe svojich medzinárodných záväzkov a 

z titulu ústavného zákona o rozpočtovej zodpo-

vednosti je Slovenská republika nútená do kon-

ca roka 2013 znížiť deficit verejných financií 

pod 3 % HDP. Doposiaľ sa konsolidácia verej-

ných financií realizovala prostredníctvom zvý-

šenia nepriamych daní a plošného znižovania 

verejných výdavkov, s priamym negatívnym 

dopadom na disponibilné príjmy občanov. Aj v 

opatreniach na roky 2012 a 2013 sa budú mu-

sieť realizovať úsporné opatrenia bez zjavného 

priameho pozitívneho vplyvu na životnú úroveň 

obyvateľstva. Aby celá ťarcha konsolidácie 

nespočívala iba na pleciach občanov, vláda 

Slovenskej republiky pristupuje k zavedeniu 

osobitného odvodu vybraných spoločností, 

ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach. 

 

 (autor:JPA) 

 

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o so-

ciálnom poistení 

 

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

aDetail?idMaterial=21274 

 

Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon o sociálnom poistení vláda Slo-

venskej republiky, v súlade so svojim progra-

movým vyhlásením na roky 2012 až 2016, rea-

lizuje jednu zo svojich dôležitých úloh – zabez-

pečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dô-

chodkového systému. 

 

Navrhuje sa zvyšovať dôchodkové dávky pev-

nou sumou v prechodnom období od roku 2014 

do roku 2017 s tým, že miera váh medziročné-

ho rastu spotrebiteľských cien a medziročného 

rastu priemernej mzdy sa bude meniť v pro-

spech rastu spotrebiteľských cien. V tomto pre-

chodnom období sa čiastočne zmiernia  rozdie-

ly medzi vysokými a nízkymi dôchodkami a i 

neodôvodnené rozdiely v sumách dôchodkov, 

priznaných podľa rôznych právnych predpisov, 

a to  pri rešpektovaní potreby dlhodobej udrža-

teľnosti financovania dôchodkového systému. 

Od roku 2018 sa navrhuje zvyšovanie dôchod-

kových dávok o  percento  medziročného rastu 

dôchodcovskej inflácie, ktorá presnejšie vyjad-

ruje životné náklady dôchodcov. Ak by sa  zá-

sadne prehlboval rozdiel medzi rastom spotre-

biteľských cien a rastom priemernej mzdy v 

neprospech  rastu spotrebiteľských cien, vláda 

Slovenskej republiky prehodnotí spôsob zvyšo-

vania dôchodkov. 

  

Podľa rovnakých ukazovateľov sa v období 

rokov 2014 až 2017 navrhuje zvyšovať i úrazo-

vé dávky. Od roka 2018 sa navrhuje zvyšovať 

úrazové dávky o percento medziročného rastu 

spotrebiteľských cien, pretože poberateľmi úra-

zových  dávok sú najmä poistenci v ekonomicky 

aktívnom veku. 

 

Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správ-

nych poplatkoch  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4034
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4034
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21274
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21274


 

 

 

9 
 

Strana 9 LEGAL UPDATE 7/2012 

 

 

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

aDetail?idMaterial=21275 

 

Zámerom predloženej novelizácie zákona je 

prehodnotenie existujúcich úkonov a konaní 

z hľadiska ich vecného obsahu ale predovšet-

kým posúdenie úrovne súčasne platných sa-

dzieb poplatkov, ktoré pri viacerých úkonoch 

a konaniach už nezohľadňujú skutočne vynalo-

žené náklady príslušných orgánov. 

 

V navrhovanom článku II sa novelizuje zákon č. 

71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku 

za výpis z registra trestov v znení neskorších 

predpisov. Spresňuje sa ustanovenie o osob-

nom a vecnom oslobodení od súdnych poplat-

kov a upravuje sa spoplatnenie konaní o pre-

skúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy. 

 

6.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 30.6.2012 (autor: JPA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Prezident 

145 Novela zákona 
o správnych poplat-
koch 

6.7.     

141 Novela zákona o so-
ciálnom poistení 

6.7.     

144 Návrh na vydanie zá-
kona o Živnostenských 
licenciách 
 

4.7.     

124 Novela zákona o 
ochrane spotrebiteľa 
pri podomovom predaji 
a zásielkovom predaji 

27.6.     

116 Novela zákona o ener-
getickej hospodárnosti 
budov 

26.6.     

95 Novela trestného zá-
kona 

1.6. 3.7.    

89 Novela stavebného 
zákona  

1.6. 2.7.    

98 Novela zákona o štát-
nych sviatkoch 

1.6. 3.7.    

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21275
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21275
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83 Novela zákona o elek-
tronických komuniká-
ciách 

1.6. 27.6. 27.7 27.7  

76 Vládny návrh zákona o 
osobitnom odvode z 
podnikania v regulo-
vaných odvetviach 

1.6. 26.7. 26.7. 26.7.  

65 Novela trestného po-
riadku 

28.5. 28.6. 26.7. 26.7.  

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

17.4. 16.5. 20.6. 20.6. 25.6. 

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

17.4. 16.5. 19.6. 19.6. 9.7. 

28 Novela zákona o zdra-
votnom poistení 

17.4. 16.5. 20.6. 20.6. 25.6. 

 

 

7. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 31.7.2012 (autor: JPA) 

 

Podpredsedom PMÚ SR je JUDr. Ra-

doslav Tóth 

 

http://www.antimon.gov.sk/885/4737/podpredsedom-

pmu-sr-je-judr-radoslav-toth.axd 

 

Novým podpredsedom Protimonopolného úra-

du Slovenskej republiky sa stal JUDr. Rados-

lav Tóth. Radoslav Tóth prichádza do úradu z 

advokátskej kancelárie LAWCORP, s. r. o., 

kde sa v rámci svojej advokátskej praxe veno-

val najmä súťažnému právu a medzinárodným 

transakciám. Je absolventom Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

(2002) a postgraduálneho štúdia na The Lon-

don School of Economics, Veľká Británia 

(2007). Radoslav Tóth prednáša externe na 

Právnickej fakulte UK predmet Porovnávacie 

súťažné právo. 

 

8. Judikatura ČR 

8.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

zkontrolováno do 31.7.2012, Databáze NSS na 

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaE

xtendedSearch 

(autor: JKE) 

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0051

_6Ads_12_20120726100012_prevedeno.pdf 

  

Dne 4.7.2012 judikoval Nejvyšší správní soud 

ČR rozsudek 6 Ads 51/2012 - 30, ve kterém se 

vyjádřil k povinnosti uvádět rozhodné události 

k posouzení, zda je podání opožděné či nikoli.  

 

V případě, že Nejvyšší správní soud dospěje k 

závěru, že žaloba nebyla podána opožděně, 

zruší usnesení krajského soudu, kterým byla 

žaloba odmítnuta pro opožděnost, i přesto, že 

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/885/4737/podpredsedom-pmu-sr-je-judr-radoslav-toth.axd
http://www.antimon.gov.sk/885/4737/podpredsedom-pmu-sr-je-judr-radoslav-toth.axd
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0051_6Ads_12_20120726100012_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0051_6Ads_12_20120726100012_prevedeno.pdf
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žalobce v žalobě či kasační stížnosti nesdělil 

všechny okolnosti svědčící ve prospěch včas-

nosti podání jeho žaloby (např. skutečnost, že 

správní žalobu podal ve lhůtě stanovené mu 

civilním soudem v usnesení o zastavení říze-

ní). 

 

8.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 31.7.2012, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JKE) 

Vypořádání společného jmění manželů 

soudem a nerovnoměrné rozdělení ma-

jetku 

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

Search/DCB6A9926A8970E1C1257A4E00696224?open

Document&Highlight=0, 

Dne 12.7.2012 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 22 Cdo 3268/2010, v němž se zabý-

val možností odchýlit se od dříve judikovaných 

právních zásad a nutností zabývat se okol-

nostmi, které by soudy měly brát v potaz při 

vypořádávání společného jmění manželů. 

Soudy se při vypořádání společného jmění 

manželů mohou odchýlit od zásady, že se věci 

ze zaniklého společného jmění mají mezi 

účastníky rozdělit tak, aby částka, kterou je 

jeden z manželů povinen zaplatit druhému na 

vyrovnání jeho podílu, byla pokud možno co 

nejnižší, jen mají-li pro to přesvědčivé důvody. 

Soudy též musejí dbát o to, aby nebyl majetek 

ve větší hodnotě a tedy i částka na vyrovnání 

hodnoty podílů přikázán účastníkovi, kterému 

jeho majetkové poměry objektivně neumožňují 

tuto částku uhradit, resp. pro kterého by její 

uhrazení bylo zvláště tíživé. Není-li tento po-

stup respektován, jsou tím dotčeny obě strany; 

oprávněné straně se včas nedostane požado-

vaného plnění, povinnou stranu mohou postih-

nout důsledky spojené s vymáháním dluhu 

(zejména nutnost nést náklady vymáhání po-

hledávky). Pro vypořádání, při kterém je účast-

níkovi, kterému majetkové poměry neumožňují 

zaplatit částku potřebou k vyrovnání výše podí-

lu, přikazován majetek ve větší hodnotě než 

druhé straně, tak musí být dány zvláště závaž-

né důvody. 

8.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.7.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: KVA) 

 

Náklady právního zastoupení musí být 

vynaloženy účelně 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 25. července 

2012 ve věci ústavní stížnosti zrušení paušální 

sazby výše odměny za zastupování účastníka 

advokátem nebo notářem při rozhodování o 

náhradě nákladů v občanském soudním řízení. 

Ústavní soud stížnost zamítl s následujícím 

odůvodněním: „Návrh na zrušení § 3 odst. 1 

bod 1., 2., 3. a 4. vyhlášky č. 484/2000 Sb., 

kterou se stanoví paušální sazby výše odměny 

za zastupování účastníka advokátem nebo 

notářem při rozhodování o náhradě nákladů v 

občanském soudním řízení a kterou se mění 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 

177/1996 Sb., o odměnách advokátů a 

náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších 

předpisů, a na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, se 

odmítá.“ Stěžovatelka vystupovala v roli 

podnikatele, který vykupuje a následně 

vymáhá pohledávky ostravského dopravního 

podniku. Podnikatelka nesouhlasila 

s rozsudkem okresního soudu v Ostravě, který 

jí ve věci samé zcela vyhověl (uložením el. 

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/DCB6A9926A8970E1C1257A4E00696224?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DCB6A9926A8970E1C1257A4E00696224?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DCB6A9926A8970E1C1257A4E00696224?openDocument&Highlight=0
http://www.concourt.cz/
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platebního rozkazu), avšak v druhé části 

výroku jí přiznal náhradu nákladu řízení ve výši 

pouhých 300 Kč s odůvodněním, že vyplnění 

elektronického platebního rozkazu je rutinní 

záležitostí pro podnikatele jejího typu a že 

právní zastoupení je účelné pouze tehdy, 

pokud nastanou okolnosti, které zjevně 

vybočují z obvyklého průběhu řízení.  

 

Ústavní soud odůvodnil svůj nález zejména 

zásadou ovládající rozhodování o náhradě 

nákladů civilního řízení, kterou je zejména 

úspěch ve věci vyjádřený v § 142 odst. 1 o. s. 

ř. Toto ustanovení ukládá soudu, aby přiznal 

tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, 

proti účastníku, který úspěch neměl, „náhradu 

nákladů potřebných k účelnému uplatňování 

nebo bránění práva“.  

 

Strana, která ve sporu podlehla, tedy nehradí 

úspěšné procesní straně veškeré její náklady, 

ale jen takové náklady, které lze považovat za 

potřebné k účelnému uplatňování nebo 

bránění práva, za což v tomto případě nelze 

považovat zastupování stěžovatelky 

advokátem. Ústavní soud dovodil, že jednání 

stěžovatelky se řadí do kategorie zneužití 

procesního práva, neboť opětovné 

zastupování stěžovatelky neodpovídá účelu 

procesního práva, aby jí byla poskytována 

kvalifikovaná právní pomoc, ale účelem jejího 

postupování je pouhé dosažení bezdůvodného 

zisku získaného prostřednictvím náhrady 

nákladů spojených se zastoupením 

advokátem. 

 

9. Judikatúra SR 

skontrolované do 30.6.2012 

(autor: JPA) 

 

9.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Sloven-

skej republiky o porušení základného práva na 

prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov 

podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republi-

ky a práva na prerokovanie vecí v primeranej 

lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd - jún 2012.  

 

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

t/main/ts_data/prietahy_jun_35.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 1.7. do 31.7.2012 

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

(autor: KVA) 

 

Rozsudek soudního dvora ze dne 19. 

července 2012 ve věci C-591/10, Little-

woods Retail Ltd a další proti Her Ma-

jesty’s Commissioners for Revenue 

and Customs, jehož předmětem je žá-

dost o rozhodnutí o předběžné otázce 

týkající se náhrady finanční újmy, kte-

rou utrpěla osoba povinná k dani 

v důsledku zaplacení příliš vysoké DPH  

 

http://eur-

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

2010CJ0591:CS:HTML 

 

Dne 19. července 2012 vydal ESD rozhodnutí o 

předběžné otázce týkající se náhrady finanční újmy, 

kterou utrpěla osoba povinná k dani v důsledku 

http://www.concourt.sk/
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/prietahy_jun_35.pdf
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/prietahy_jun_35.pdf
http://nssr.blox.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0591:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0591:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0591:CS:HTML
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zaplacení příliš vysoké DPH. Z rozhodnutí vyplývá, 

že právní subjekty mají nárok na vrácení nejen 

neoprávněně vybrané daně, ale i částek zadržených 

v souvislosti s touto daní, které zahrnují zejména 

ztráty vzniklé nemožností dispozice s peněžními 

částkami v důsledku předčasné splatnosti daně. 

ESD říká, že pokud neexistuje unijní úprava způso-

bu úhrady daně, je vnitrostátní právní řád každého 

členského státu příslušný stanovit úrokovou sazbu a 

podmínky jejího vypočtení. ESD zároveň zdůrazňuje 

zásadu efektivity a rovnocennosti. Díky zásadě 

efektivity by osoba povinná k dani neměla být při-

pravena o přiměřenou náhradu za ztrátu, kterou 

utrpěla v důsledku bezdůvodné platby DPH. Zása-

dou rovnocennosti poukazuje na postup vnitrostát-

ního soudu, který má použít vnitrostátní pravidlo bez 

rozdílu, zda jde o žalobu na porušení práva unijního 

či vnitrostátního práva, pokud předmět a důvody 

žaloby jsou podobné.  

 

Rozsudek soudního dvora ze dne 19. 

Července 2012 ve věci C-31/11 jejímž 

předmětem je žádost o rozhodnutí 

o předběžné otázce týkající se výkladu 

čl. 63 odst. 1 SFEU a článku 65 SFEU, 

podaná rozhodnutím Bundesfinanzhof 

(Německo) z v řízení Marianne 

Scheunemann proti Finanzamt 

Bremerhaven - výpočet dědické daně 

použitelné na dědictví zahrnující mimo 

jiné podíl v kapitálové společnosti se 

sídlem ve třetím státu 

 

http://eur-

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

2011CJ0031:CS:HTML 

 

Dne 19. července 2012 vydal ESD rozhodnutí 

o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 63 

odst. 1 SFEU a článku 65 SFEU. Žádost byla 

předložena v rámci sporu ve věci daňového 

výměru týkajícího se výpočtu dědické daně 

použitelné na dědictví zahrnující mimo jiné 

podíl v kapitálové společnosti se sídlem ve 

třetím státu. Paní Scheunemann, německá 

občanka, je jedinou dědičkou svého otce, který 

zemřel v roce 2007. Pozůstalost, která 

obsahovala i podíl jediného společníka na 

kapitálové společnosti se sídlem v Kanadě, 

byla v Německu zdaněna dědickou daní. 

Avšak fakt, že společnost neměla sídlo ani 

obchodní vedení v Německu nebo na území 

EU, způsobil, že paní Scheunemann nebylo 

přiznáno osvobození od daně. Ta podala 

žalobu k Finanzgericht Bremen a poté uplatnila 

opravný prostředek k Bundesfinanzhof, který 

se obrátil na ESD s následující přeběžnou 

otázkou: „Má být čl. 63 odst. 1 SFEU ve 

spojení s článkem 65 SFEU vykládán v tom 

smyslu, že brání právní úpravě členského 

státu, která pro účely výpočtu dědické daně 

z pozůstalosti stanoví, že podíl jediného 

společníka kapitálové společnosti se sídlem 

a obchodním vedením v Kanadě, který patří do 

soukromého majetku, se zohlední v plné výši, 

zatímco v případě nabytí takového podílu na 

kapitálové společnosti se sídlem a obchodním 

vedením v tuzemsku se uplatní nezdanitelná 

částka a zbývající část hodnoty podílu se 

zohlední pouze ve výši 65 %?“ 

Německo i Evropská komise tvrdí, že vnitro-

státní právní úprava dotčená v původním 

řízení nespadá do volného pohybu kapitálu, 

ale do svobody usazování, a to proto, že podíl 

dotčený v původním řízení umožňuje vy-

konávat jistý vliv na rozhodování dotyčné 

společnosti. Dle německého práva je možnost 

požívat daňových zvýhodnění podmíněna 

držením přímého podílu, který přesahuje 25% 

na kapitálu společnosti. Účelem daňových 

zvýhodnění je motivování dědiců k zapojení do 

řízení společnosti a jejího zachování. Toto je 

zajištěno zpětným odnětím daňových zvýho-

dnění, pokud dědic své podíly zcela nebo 

zčásti zcizí do 5 let. V důsledku toho se právní 

úprava dotčená v původním řízení dotýká 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0031:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0031:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0031:CS:HTML
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především svobody usazování, jež patří 

výhradně do působnosti ustanovení Smlouvy. I 

kdyby mělo takové opatření omezující vliv na 

volný pohyb kapitálu, je třeba vnímat jeho 

účinky jako nevyhnutelný důsledek s ohledem 

na ustanovení Smlouvy týkající se volného 

pohybu kapitálu.  

Ustanovení týkající se svobody usazování 

nemluví o možnosti rozšíření působnosti i na 

situace zahrnující podíl na společnosti, jejíž 

sídlo se nachází ve třetím státu, takže články 

49 SFEU a násl. nejsou určeny k použití 

v takové situaci, jako je situace dotčená 

v původním řízení. Z výše uvedených důvodů 

soudní dvůr rozhodl takto:„Taková právní úp-

rava členského státu, jako je právní úprava 

dotčená ve věci v původním řízení, která pro 

účely výpočtu dědické daně vylučuje použití 

některých daňových zvýhodnění na dědictví ve 

formě podílu na kapitálové společnosti se 

sídlem ve třetím státu, zatímco stejná zvýho-

dnění přiznává v případě dědění takového 

podílu, pokud se sídlo společnosti nachází 

v členském státu, se dotýká především výkonu 

svobody usazování ve smyslu článku 49 

a násl. SFEU, pokud tento podíl svému držiteli 

umožňuje, aby vykonával jistý vliv na rozho-

dování uvedené společnosti a určoval její čin-

nosti. Tyto články nejsou určeny k použití 

na situaci týkající se podílu drženého ve 

společnosti, jejíž sídlo se nachází ve třetím 

státu.“ 

11. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

11.1. Právní rádce 

7/2012 

Zohledněna vydání do 31.7.2012 

Hlavní změny v živnostenském zákoně 

Vydání: 7/2012  

Autor: Darina Kovačíková 

Novela živnostenského zákona nabyla účin-

nosti 30. června 2012, článek mapuje hlavní 

změny a jejich praktické dopady. 

Novela ruší povinnost označování provozoven 

identifikačním číslem provozovny a dále toto 

číslo používat. Nově bude živnostníkům sloužit 

centrální registrační místo s rozšířenými služ-

bami, kde bude možno oznámit změny správě 

sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, 

nebo zdravotní pojišťovně. Zjednodušení se 

týká oznamování shodného místa podnikání a 

místa bydliště a zrušení živnostenského 

oprávnění na žádost podnikatele. Zachovává 

se úprava pokračování živnosti při úmrtí podni-

katele v zájmu plynulého pokračování chodu 

podniku po úmrtí podnikatele. 

Novela dále mění některé kvalifikační poža-

davky na určité živnosti a také odstraňuje čas-

té neodůvodněné odchylky v řízení upraveném 

živnostenským zákonem, od úpravy dané 

správním řádem. Konečně, v souvislosti 

s touto novelou doznal změn také zákon č. 

634/2004 Sb. o správních poplatcích.  

 

ACTA: Důvod k obavám? 

Vydání: 7/2012  

Autor: Ivo Telec 

 

Evropský parlament 4. července 2012 zamítl 

protipirátskou smlouvu ACTA. Není ale stále 

jasné, zda se s ní v budoucnu nesetkáme. 

Článek se snaží uvést na pravou míru různé 

fámy, které okolo této dohody existují, s tím, že 

této dohody v podstatě není důvod se bát. 

Dohoda je jedním z nástrojů obchodní politiky, 

zaměřené na ochranu duševního vlastnictví. 

Stála by vedle existující dohody TRIPS z roku 

1994 s tím rozdílem, že ACTA byla sjednávána 

mimo režim Světové obchodní organizace, 
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tudíž by existovala i možnost jejího rozšíření 

mimo rámec WTO. Pokud bychom srovnali 

standardy práva duševního vlastnictví 

v Evropské unii a v České republice s těmi, 

která chtěla zavést dohoda ACTA, zjistili by-

chom, že dohoda přináší jen utvrzení dosa-

vadního stavu. V Českém právním řádu by v 

podstatě nemuselo dojít k zásadním změnám, 

maximálně tak k upřesnění pár detailů, to stej-

né pak platí pro právo EU. 

Odpojování domácností od internetu, zákaz 

stahování nebo jiné zhlížení a vkládání filmů, 

fotografií, map či poslechu hudby, toto vše 

dohoda ACTA vůbec nezmiňuje. Pokud jde o 

frekventovaně zmiňované kontroly na hrani-

cích, tak se z hlediska českého práva také 

nejedná o nic nového. Celní úřad může kupří-

klad zadržet podezřelé zboží z vlastního pod-

nětu i dnes. 

Dohoda ACTA klade důraz na ochranu sou-

kromého vlastnictví, ale dle názoru autora 

ratifikaci Dohody ACTA nebrání(la) žádná 

právní překážka. 

 

11.2. Právní rozhledy 

13-14/2012 

Zohledněna vydání do 31.7.2012 

Náhrada škody (nejen) ve věcech neka-

lé soutěže I. – předvídatelnost škody, 

zavinění rušitele a spoluzavinění po-

škozeného 

Vydání: 13-14/2012,  
Autor: Mgr. Ondřej Hruda 

Autor, poradce předsedkyně nejvyššího soudu 

ČR, se ve svém článku zabývá předvídatelnos-

tí škody, spoluzaviněním poškozeného a 

s ohledem na změny, jež přinese nový občan-

ský zákoník, i otázkou zavinění rušitele. 

Základní norma regulující náhradu škody 

v oblasti nekalé soutěže vznikne spojením § 

757 a 373 ObchZ: kdo jedná nekalosoutěžně, 

je povinen nahradit škodu tím způsobenou, 

ledaže prokáže, že porušení povinností bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpověd-

nost.  

Dle současné právní úpravy se v právu nekalé 

soutěže uplatní tzv. objektivní odpovědnost za 

škodu, jinými slovy bez ohledu na zavinění. 

Tato přinejmenším v teoretické rovině velmi 

přísná úprava je zároveň neobvyklá. Současné 

zahraniční právní úpravy ji neznají. Dle sou-

časné právní úpravy se autor nezdráhá označit 

tuto odpovědnost za téměř odpovědnost abso-

lutní. 

Toto se ale změní účiností Nového občanské-

ho zákoníku. Ten totiž odděluje smluvní a mi-

mosluvní odpovědnost a oproti současné ob-

chodněprávní úpravě dojde k zásadní změně. 

Vznik povinnosti k náhradě škody způsobené 

porušením povinnosti stanovené přímo záko-

nem bude vázán na zavinění škůdce. 

Judikatura se ale bude zpočátku potýkat 

s absencí pohledu na otázku zavinění. Jistým 

vodítkem by jí však měla být poměrně bohatá 

judikatura německá a rakouská. Autor ve svém 

článku odkazuje na některé zahraniční judikáty 

a tamní nahlížení na zavinění 

v nekalosoutěžním jednání. 

Spoluzavinění poškozeného vychází z úpravy 

§ 415 ObčZ, dle kterého je každý povinen po-

čínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví, na majetku, na přírodě a životním pro-

středí. Německá judikatura dovozuje spoluza-

vinění například v tom, že poškozený nekalo-

soutěžní jednání určitým způsobem vyvolá 

nebo vyprovokuje. I k tomuto tématu existuje 

bohatá zahraniční judikatura. Zajímavostí je 

například judikát rakouského Nejvyššího 
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soudního dvora, kde zhodnotil jednání jisté 

žalované jako nekalé, ale neshledal její zavi-

nění, a nároku na náhradu škody proto nevy-

hověl. I takový rozsudek bude po 1.1.2014 

v ČR možný. 

 

Nejvyšší soud České republiky: Změna 

smlouvy uzavřené formou notářského 

zápisu. Odchýlení se od dohody o zú-

žení SJM 

Vydání: 13-14/2012 

Autor: JUDr. František Balák 

 

Článek upozorňuje na rozsudek Nejvyššího 

soudu České republiky ze dne 29.2.2012, sp. 

Zn. 22 Cdo 3541/2009 týkající se § 40 odst. 2 

a § 143a odst. 1 ObčZ. 

 

Smlouva, která vyžaduje formu notářského 

zápisu, může být platně změněna smlouvou 

mající formu notářského zápisu, obdobně jako 

písemně uzavřené dohoda může být změněna 

nebo zrušena pouze písemně. 

  

11.3. Bulletin advokacie 

6/2012 
Zohledněna vydání do 31.7.2012 

V sledovaném období tohoto vydaní Legal 

Update nedošlo k vydání nového čísla Bulleti-

nu advokacie 

 

11.4. Bulletin slovenskej advokácie 

7/2012 

zohľadnené vydania do 31.7.2012 

(autor: JPA) 

Ad: Zmluva účinná po zverejnení ... 

Článok sa zameriava na povinné zverejňova-

nie zmlúv a nevyriešenú aplikačnú prax pri 

nezverejnení časti povinne zverejňovanej 

zmluvy. Článok taktiež poukazuje na dôvody 

prijatia novely OZ a porovnáva prípad naplne-

nia účelu povinného zverejňovania zmlúv vo 

vzťahu k verejnému obstarávaniu. 

 

Autoři: DPL, JKE, JPA, JTA, KVA 
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