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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

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

V měsíci srpnu nenabyl účinnosti žádný práv-

ní předpis, relevantní pro Legal Update. 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 91 - 101; od 1.8.2012 

do 31.8.2012 

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

 

2.1. Přehled přijatých právních 

předpisů 

(autor:JTA) 

Zákon o volbě prezidenta republiky  

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

zako-

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

=Rok 

Zákon o volbě prezidenta zpracováná novelu 

Ústavy, zavádějící přímou volbu prezidenta 

ČR. 

Zákon vymezuje volební zásady, podmínky 

výkonu aktivního volebního práva, vypočítán 

okruh subjektů, které by měly být oprávněny 

navrhovat kandidáta, dvoukolový volební sys-

tém s absolutní většinou v 1. kole volby, vy-

hlašování voleb a tzv. impeachment.  

Instituty týkající se volebního procesu jsou 

upraveny shodně jako obdobná ustanovení 

dalších volebních zákonů, která se v praxi 

osvědčila. Navrhované věcné řešení je posta-

veno na zkušenostech s volbami, zejména 

pokud jde o úpravu organizačně technického 

zabezpečení voleb. Vychází se zejména ze 

zkušeností získaných při volbách do Posla-

necké sněmovny Parlamentu České republiky 

v otázce hlasování na zastupitelských úřa-

dech mimo území České republiky a voleb 

do Senátu Parlamentu České republiky 

v případě dvoukolového konání voleb 

 

3. Připravované právní předpisy 

(autor: JTA) 

3.1. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.8.2012 do 31.8.2012, do 25. schůze 

Zákon o majetkovém vyrovnání s 

církvemi 

Podle očekávání Senát zamítl vládní návrh 

zákona o majetkovém vyrování s církvemi a 

náboženskými společnostmi a vrátil jej do 

Poslanecké sněmovny1. 

Navrácení majetku se dotýká cca 180 000 

hektarů lesních pozemků, více než 7 000 

hektarů zemědělské půdy a četných budov. 

Vládou vybraná varianta restituce církevního 

majetku počítá s finanční kompenzací ve výši 

59 mld. Kč, vyplácených v průběhu 30-ti let.  

Opozice ovládající Senát návrhu vyčítá pře-

devším ocenění restituované zemědělské 

půdy s průměrnou cenou kolem 44 korun za 

m², nepřiměřeně vysoké finanční kompenzace 

a celkově nevhodnou dobu řešení církevních 

                                                

1 Ke dni vydaní tohoto Legal Udate Poslanecká sněmov-

na veto Senátu nepřehlasovala. 

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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restitucí s ohledem na nejisté ekonomické 

vyhlídky a stav státních financí. 

 

 

3.2. Poslanecká sněmovna: 

Sněmovní tisky č. 763 - 786 

od 1.8.2012 do 31.8.2012 

Novela obchodního zákoníku 

http://www.psp.cz/ff/c0/15/62/1c.htm 

Cílem novely obchodního zákoníku je trans-

pozice směrnice č. 2011/7/EU o postupu proti 

opožděným platbám v obchodních transak-

cích. Novela by měla přinést další mechanis-

my na zlepšení platební morálky a na ochranu 

malých a středních dodavatelů zboží a služeb. 

Směrnice si klade za cíl reagovat na situace, 

kdy mnohé dodané zboží či služby jsou za-

placeny mnohem později, než bylo ujednáno. 

Dochází k přísnější regulaci lhůt splatnosti. 

Nově se nastavuje maximální doba splatnosti 

na 60 dnů. V případech, kdy je obsahem vzá-

jemného závazku dodat zboží nebo službu za 

úplatu veřejnému zadavateli, je lhůta 60 dnů 

stanovena jako maximální možná lhůta splat-

nosti. Pravidla platí i tam, kde je závazek pl-

něn prostřednictvím subdodavatelů. V tako-

vém případě je lhůta splatnosti 60 dnů maxi-

mální i ve vztazích mezi dodavatelem veřej-

ného zadavatele a jeho subdodavatelem. U 

jiných obchodních vztahů, je možné 60-ti 

denní splatnost překročit pouze v případě, že 

to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. 

 

Novela zákona o hospodaření s energií 

http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-

zpravy/7380.shtml 

Senát schválil 24.7.2012 vládní novelu záko-

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

Zákon tak putoval k prezidentu panu Václavu 

Klausovi, který zákon dne 9.8.2012 vetoval. 

PSP musí nyní najít absolutní většinu 101 

hlasů, aby veto prezidenta přehlasovala. 

Prezident veto odůvodnil nesouhlasem s 

ukládáním dalších povinností stavebníkům, 

vynutitelných zákonem, dále administrativní 

zátěží uživatelů budov a státu. Směrnici EP 

a Rady o snížení energetické náročnosti bu-

dov považuje prezident za výsledek dlouho-

době chybné a dnes již postupně překonáva-

né politiky nerozvážných závazků, které na 

sebe Evropská unie a její členské státy vzaly. 

Klaus přiřadil zákon k vůbec nejhorším 

a svobodné společnosti nejškodlivějším záko-

nům. 

 

Novela stavebního zákona 

Novelu stavebního zákona vrátil Senát PSP 

s pozměňovacími návrhy. PSP bude o návrhu 

hlasovat na schůzi od 4.9.2012. 

 

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 

Návrh zákona o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon) 

http://www.psp.cz/ff/c0/15/62/1c.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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http://www.psp.cz/ff/04/16/62/1c.htm 

O připravovaném návrhu katastrálního zákona 

jsme Vás informovali již v lednovém vydání 

Legal Update. Návrh nového katastálního 

zákona má odstranit přetrvávající dvojkolej-

nost úpravy, spočívající v existenci katastrál-

ního zákona č. 344/1992 Sb. a zákona o zápi-

sech č. 265/1992 Sb. Napříště bude celá pro-

blematika upravena novým katastálním záko-

nem. 

S ohledem na novou definici nemovitosti v 

NOZ bude nově definován předmět evidence 

v katastru. Stavby totiž převážně přestanou 

být samostatnými věcmi a stanou se součástí 

pozemku. Aby byla naplněna zásada materi-

ální publicity bez nebezpečí pro dosavadní 

vlastníky a oprávněné z jiných věcných práv k 

nemovitostem, budou se všechna věcná prá-

va do katastru zapisovat výlučně vkladem. 

Rozšíří se počet zapisovaných práv k nemovi-

tostem. Kromě již dnes zapisovaných to bu-

dou například výhrada lepšího kupce, koupě 

na zkoušku nebo výměnek. 

Kromě nových věcných práv nový občanský 

zákoník zavádí požadavek na zápis mnoha 

dalších skutečností, které se do katastru do-

sud nezapisovaly.   

Předpokládaná účinnost zákona je nastavena 

na 1.1.2014, stejně jako účinnost NOZ. 

 

3.3.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

Návrh vyhlášky o postupu při výpočtu 

čistých nákladů z poskytování základ-

ních poštovních služeb 

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

Vyhláška o postupu při výpočtu čistých nákla-

dů z poskytování základních poštovních slu-

žeb podle § 34b poštovního zákona (o novele 

poštovního zákona jsme Vás informovali již v 

červnovém vydání Legal Update). Cílem vy-

hlášky je stanovit postup při výpočtu čistých 

nákladů, postup výpočtu čistých nákladů jed-

notlivých základních služeb, vymezit nehmot-

né a tržní výhody a definovat doklady, kterými 

musí být tyto výpočty doloženy. 

Ze čtyř metod výpočtu byla zvolena metoda 

Commercial Approach, spočívající ve vytvo-

ření tzv. základního a alternativního scénáře 

poskytování poštovních služeb. Základní scé-

nář odpovídá stavu poskytování poštovních 

služeb poštovního operátora s povinností 

poskytovat základní služby v plně liberalizo-

vaném trhu. Oproti tomu alternativní scénář je 

scénář, kde se identifikují jen ty služby, které 

by poštovní operátor na konkurenčním trhu 

poskytoval resp. ty služby, které by poštovní 

operátor na konkurenčním trhu neposkytoval, 

pokud by neměl povinnost univerzální služby.  

Ke stanovení nehmotných a tržních výhod 

poskytovatele poštovních služeb byla vybrána 

metoda nejčastěji uplatňovaných nehmotných 

výhod, které byly identifikovány na základě 

benchmarkingu evropských poštovních regu-

látorů. Ke každé z těchto výhod bude držitel 

poštovní licence povinen předložit požadova-

né podklady vedoucí k jejímu finančnímu 

ohodnocení a odhad výše této nehmotné vý-

hody. Zároveň je ponechán prostor pro pří-

padné jiné nehmotné a tržní výhody, které se 

v souvislosti se situací na trhu mohou násled-

ně ukázat jako relevantní. 

Den nabytí účinnosti vyhlášky je stejný jako u 

novely poštovního zákona, tedy 1.1.2013.

 

http://www.psp.cz/ff/04/16/62/1c.htm
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
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3.4. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

781/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru 

- EU - RJ 

22.8.      

778/0 Vl.n.z. o katastru nemovitostí (ka-

tastrální zákon) 

22.8.      

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. NEP 

621/0 Novela z. o ochraně hospodářské 

soutěže 

 

29.2. 15.3. 20.6. 11.7. VR  

615/0 Novela z. o elektronických komu-

nikacích  

27.2. 14.3. 14.6. 20.6. 18.7. 1.8. 

613/0 N.z. o volbě prezidenta repub-

liky 

27.2. 14.3. 5.6. 13.6. 18.7. 1.8. 

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

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. 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. VZ  

496/0 Novela z. – trestní  

zákoník 

20.9. 7.2.     

http://www.psp.cz/ff/07/16/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/07/16/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/04/16/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/04/16/62/1c.htm
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
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0
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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. 8. 2012 

(autor: KVA) 

4.1. ČTÚ 

ČTÚ zahájil další dvě správní řízení se 

společností M77 Group, provozovatelem 

satelitních televizních služeb Skylink a 

CSlink  

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9484 

ČTÚ zahájil během srpna další dvě správní 

řízení se společností M77 Group S.A. Prvé pro 

podezření ze spáchání spávního deliktu dle § 

118 odst. 14 písm. u) zákona o elektronických 

komunikacích, kterého se podnikatel dopustí, 

nesplní-li informační povinnosti stanovené v § 

63 odst. 3 tohoto zákona, v druhém případě pro 

podezření ze spáchání správního deliktu dle 

ustanovení § 118 odst. 1 písm. c), jež se 

soustředí na podnikání v oblasti elektronických 

komunikací bez řádného oznámení. ČTÚ 

zároveň podal podnět Generálnímu finančnímu 

ředitelství k prověření, zda nedochází ze strany 

společnosti k porušování daňových zákonů, 

zejména zákona č. 280/2009, tj. daňového 

řádu. Ačkoliv ČTÚ učinil řadu kroků k nápravě 

vzniklé situace, objevují se v médiích zkreslené 

informace. Úřad proto v tomto článku zveřejnil 

shrnutí dosavadního vývoje v dané věci.  

 

Další postup ČTÚ při analýze relevantní-

ho trhu č.5: širokopásmový přístup 

v České republice 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9472 

Evropská komise v konečném rozhodnutí ohled-

ně analýzy relevantního trhu č. 5 velkoobchodní 

širokopásmový přístup v České republice potvrdi-

la svůj nesouhlas s navrhovaným vymezením 

uvedeného trhu. Jejím záměrem je zavést iden-

tické regulační nástroje napříč evropským tele-

komunikačním trhem bez ohledu na odlišné sou-

těžní prostředí na národních trzích. Do budoucna 

proto nelze očekávat oslabování regulace. Za 

těchto okolností se Rada ČTÚ rozhodla o stažení 

návrhu analýzy relevantního trhu č. 5 

z notifikačního procesu a bude připraven nový 

upravený návrh analýzy, s kterým posléze se-

známí i odbornou veřejnost. 

 

ČTÚ udělil oprávnění k provozu evrop-

ských horkých linek pro pohřešované 

děti a pro emocionální podporu na území 

ČR 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9518 

ČTÚ udělil k 30. srpnu 2012 oprávnění 

k využívání evropského harmonizovaného čísla 

116 000 pro přístup ke službě „Horká linka 

pro případy pohřešovaných dětí“ a čísla 116 123 

pro přístup ke službě se sociální hodnotou „Lin-

ky důvěry poskytující emocionální podporu“ ob-

http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9472
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9472
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9518
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9518
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čanskému sdružení Ztracené dítě o. s. se sídlem 

v Praze.  

 

4.2. ÚOHS 

 

ÚOHS 

Bid rigging 

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

hospodarske-souteze/bid-rigging-informacni-list/ 

 

ÚOHS vydal 20. srpna 2012 první informační list 

letošního roku zaměřený na tzv. bid rigging – 

problematiku zakázaných dohod uchazečů o 

veřejnou zakázku. Bid rigging je jednání, kdy se 

uchazeči o veřejnou zakázku snaží předem sladit 

svoje nabídky a vůči zadavateli postupují předem 

dohodnutým způsobem. Informační list se po-

drobně zabývá touto problematikou jak na čes-

kém, tak i mezinárodním poli, rozkrývá různé 

formy bid riggingu, upozorňuje na jeho důsledky 

a poskytuje i návod k prevenci. ÚOHS tímto také 

apeluje na širokou veřejnost, aby se při podezře-

ní na takovou nekalou praktiku obrátila na úřad 

se zárukou naprosté anonymity. 

 

Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 9 000 000 

Kč pro Vodovody a kanalizace Pardubice 

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

zpravy/verejne-zakazky/predseda-uohs-potvrdil-pokutu-9-

000-000-kc-pro-vodovody-a-kanalizace-pardubice/ 

Předseda ÚOHS Petr Rafaj potvrdil dne 2. srpna 

2012 pokutu ve výši 9 milionů Kč pro společnost 

Vodovody a kanalizace Pardubice za porušení 

zákona při zadávání veřejné zakázky „Zhotovení 

stavebního díla Modernizace BČOV Pardubice“. 

K porušení zákona o veřejných zakázkách došlo 

tím, že společnost ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek neuvedla způsob, kterým 

dospěla k výsledkům posouzení zdůvodnění 

mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů 

a vysvětlení nabídek uchazečů, čímž se její po-

stup stal nepřezkoumatelným 

a netransparentním. Protokol z jednání hodnotící 

komise, která měla posoudit zdůvodnění nabíd-

nutí mimořádně nízké ceny u čtyř uchazečů, však 

byl velice strohý a pouze konstatoval, že hodno-

tící komise zdůvodnění akceptovala bez bližšího 

vysvětlení opodstatněnosti rozhodnutí. Jako ne-

transparentní se ukázal i postup společnosti při 

posuzování vysvětlení tří uchazečů ohledně ne-

jasných informací, které v nabídkách uvedly. 

ÚOHS upozorňuje, že společnost měla dbát na 

řádné posouzení všech nabídek, jelikož se jedna-

lo o zakázku značného finančního objemu a i 

zadavatel by tedy měl mít zájem na tom, aby 

průběh celého řízení byl maximálně čitelný a 

přezkoumatelný. Společnost během správního 

řízení navíc uzavřela smlouvu s vybraným ucha-

zečem, aniž by o tom ÚOHS informovala ve sta-

novené lhůtě. 

 

5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1.8. – 31.8.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: KVA) 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, EURATOM) č. 741/2012 ze dne 11. 
srpna 2012 o změně Protokolu o statutu 
Soudního dvora Evropské unie a přílohy 
I k němu 

 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012
:228:0001:0003:CS:PDF 
 

Dne 23. srpna 2012 bylo v Úředním věstníku 

Evropské Unie zveřejněno Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 741/2012 ze dne 

11. srpna 2012 o o změně Protokolu o statutu 

Soudního dvora Evropské unie a přílohy I 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/bid-rigging-informacni-list/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/bid-rigging-informacni-list/
http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:228:0001:0003:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:228:0001:0003:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:228:0001:0003:CS:PDF
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k němu, které se soustředí především na zvýšení 

efektivního fungování Soudního dvora. Tato 

směrnice by měla ulehčit nárůstu pracovního 

zatížení nejen samotných soudů, ale i předsedy 

Soudního dvora a předsedy Tribunálu a nadměr-

ného prodlužování délky soudního řízení, neboť 

například počet věcí předložených každoročně  

Tribunálu překračuje počet věcí, v nichž rozhod-

ne. Velký senát se nově skládá z 15 soudců, 

rozhodnutí velkého senátu a pléna Soudního 

dvora jsou platná, je-li přítomno 11, resp. 17 

soudců. Nařízení dále umožňuje jmenovat a při-

dělit přechodné soudce ke specializovaným sou-

dům, aby nahradili v nepřítomnosti soudce, na 

jejichž straně nastane dlouhodobá překážka, 

která jim brání v účasti na vyřizování věcí, aniž 

se stali plně invalidními. 

  

 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 31.8.2012 

(autor: JPA) 

 

Novela zákona o sociálnom poistení 

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

&MasterID=4102 

 

Novela zákona o sociálnom poistení nadobudla 

účinnosť 01. septembra 2012. Novela stanovila 

prechodné obdobie na roky 2014 až 2017, počas 

ktorého sa budú vyplácať dávky dôchodkového 

poistenia zvýšené o zákonom určenú pevnú su-

mu.  Týmto sa majú čiastočne zmierniť rozdiely 

medzi výškami súčasne vyplácaných dôchodkov. 

Od roku 2018 sa podľa novely zvýšia vyplácané 

dávky dôchodkového poistenia o 1% medziroč-

ného rastu dôchodkovej inflácie. 

Novela zároveň zvyšuje vymeriavací základ na 

platenie poistného na sociálne poistenie pre po-

vinne dôchodkovo poistené samostatne zárobko-

vo činné osoby.  

Novela zákona o sociálnom poistení tiež mení 

sadzby odvodov na starobné dôchodkové spo-

renie a zavádza zásadu úplnej dobrovoľnosti pre 

vstup do druhého piliera až do veku 35 rokov. 

Novela zákona o sociálno poistení tiež výrazne 

mení postavenie fyzických osôb vykonávajúcich 

prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Po nadobudnutí účin-

nosti novely sa z nich stali sociálne poistené 

osoby, pričom novela obsahuje osobitnú úpravu 

pre študentov, poberateľov starobného a invalid-

ného dôchodku. 

 

Zákon o energetike 

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

&MasterID=4021 

 

Nový zákon o energetike bol prijatý z dôvodu 

transpozície tzv. 3. energetického balíčka 

a nadobudol účinnosť 01. septembra 2012. Pra-

vidlá obsiahnuté v právnych aktoch energetické-

ho balíčka sú zamerané na podporu liberalizácie 

trhu s elektrinou a plynom, na zlepšenie práv 

spotrebiteľov, posilnenie právomoci a nezávislosti 

regulačných orgánov a na podporu solidarity 

regiónov a regionálnej spolupráce. 

Zákon obsahuje nový režim možnosti oddelenia 

výrobných a dodávateľských činností od pre-

vádzky prenosovej sústavy alebo prepravnej 

siete. Oddelenie výroby a dodávky elektriny od 

prenosovej sústavy bude realizované prostred-

níctvom modelu úplného oddelenia vlastníctva.  

Zákon ďalej posilňuje práva odberateľa elektriny 

a odberateľa plynu s dôrazom na ochranu tzv. 

zraniteľných odberateľov, ktorým zjednodušuje 

možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie 

a plynu skrátením lehôt a odbúraním poplatkov, 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4102
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4102
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4021
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4021
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zavádza právo spotrebiteľa na konečné vyúčto-

vanie už do šiestich týždňov po zmene dodáva-

teľa, právo na relevantné údaje o spotrebe elek-

triny a plynu, právo na informácie o spotrebi-

teľských právach uvedené na faktúrach a webo-

vých sídlach energetických podnikov a ďalšie.  

6.1. Prehľad pripravovaných práv-

nych predpisov 

 

 

6.1.1. Vládne návrhy zákonov 

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákon-
ník práce 
 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon
&MasterID=4137 

 

Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej 

rade Slovenskej republiky na schválenie návrh 

novely Zákonníka práce, ktorý má byť preroko-

vaný už na septembrovej schôdzi parlamentu. 

Podľa priloženej dôvodovej správy má novela 

Zákonníka práce najmä zabezpečiť dôstojnejšie 

pracovné podmienky pre zamestnancov a rozšíriť 

priestor na diskusiu medzi sociálnymi partnermi. 

Pripravovaná novela Zákonníka práce má okrem 

iného opätovne zaviesť súbeh výpovednej doby 

a odstupného pri skončení pracovného pomeru 

z tzv. „organizačných dôvodov“, skrátiť maximál-

nu dĺžku trvania pracovného pomeru na dobu 

určitú z troch rokov na dva roky, obmedziť mož-

nosť predĺženia alebo opätovného uzavretia pra-

covného pomeru na dobu určitú z pôvodných 

„v rámci troch rokov najviac trikrát“ na „v rámci 

dvoch rokov najviac dvakrát“, zmeniť definíciu 

závislej práce a posilniť postavenie zástupcov 

zamestnancov.  

Novela Zákonníka práce má v prípade schválenia 

Národnou radou Slovenskej republiky a podpisu 

prezidentom Slovenskej republiky nadobudnúť 

účinnosť 01. januára 2013. 

 

 (autor:JPA) 

 

Novela zákona č. 586/2003 Z. z. o advo-
kácii   
 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon
&MasterID=4144 

 

Vláda Slovenskej republiky ďalej predložila Ná-

rodnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie 

a schválenie návrh novely zákona č. 586/2003 Z. 

z. o advokácii.  

Cieľom novely je zefektívnenie poskytovania 

právnych služieb advokátmi v Slovenskej republi-

ke. Na tento účel sa navrhujú prijať opatrenia na 

zlepšenie fungovania orgánov Slovenskej advo-

kátskej komory a sprehľadnenie disciplinárnych 

konaní. Zároveň sa majú rozšíriť  oprávnenia 

advokáta pri výkone advokácie a upraviť pod-

mienky prezentácie advokátskeho povolania. 

Pripravovaná novela tiež mení podmienky výko-

nu praxe advokátskych koncipientov.  

Za ďalšie najdôležitejšie zmeny pokladáme 

najmä nasledovné: 

 predĺženie praxe advokátskeho koncipi-

enta z doterajšej trojročnej na päťročnú 

prax,  

 rozšírenie dôvodov vyčiarknutia advokáta 

zo zoznamu Slovenskej advokátskej 

komory pri nesplnení povinnosti zapla-

tenia peňažnej pokuty v zákonom usta-

novenej lehote ako aj povinnosti zapla-

tenia paušálnych trov konania, 

 zavedenie maximálneho počtu advokát-

skych koncipientov na jedného advokáta 

– školiteľa. 

Novela má podľa znenia návrhu nadobudnúť 

účinnosť 01. januára 2013. 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4137
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4137
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4144
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4144
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6.2. Návrhy zákonov v medzirezort-

nom pripomienkovom konaní 

Návrh zákona o obmedzení platieb v hoto-

vosti 

 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx

?instEID=-1&matEID=5418&langEID=1 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

v súčasnosti pripravuje návrh zákona o obme-

dzení platieb v hotovosti nad sumu prevyšujúcu 

5.000,- Eur. Nová právna úprava má prispieť 

k zamedzeniu daňových únikov v Slovenskej 

republike.   

 

Návrh zákona je toho času v medzirezortnom 

pripomienkovom konaní. 

 

6.3. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 31.8.2012 (autor: JPA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Prezident 

194 Novela zákona o advo-
kácii 

24.8.     

186 Novela zákonníka prá-
ce 

23.8.     

174 Novela exekučného 
poriadku 

7.8. 7.8. 8.8. 8.8. 9.8. 

170 Novela zákona o slo-
bodnom prístupe k 
informáciám 

10.8.     

162 Novela zákona o spot-
rebiteľských úveroch a 
o iných úveroch a pô-
žičkách pre spotrebite-
ľov 

1.8.     

145 Novela zákona 
o správnych poplat-
koch 

6.7. 25.7.    

141 Novela zákona o so-
ciálnom poistení 

6.7. 8.8. 10.8. 10.8. 23.8. 

144 Návrh na vydanie zá-
kona o Živnostenských 
licenciách 
 

4.7.     

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5418&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5418&langEID=1
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116 Novela zákona o ener-
getickej hospodárnosti 
budov 

26.6.     

89 Novela stavebného 
zákona  

1.6. 2.7. 31.7. 31.7.  

83 Novela zákona o elek-
tronických komuniká-
ciách 

1.6. 27.6. 27.7 27.7 9.8.  

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

1.6. 26.7. 26.7. 26.7. 7.8. 

67 Návrh zákona o regu-
lácii v sieťových od-
vetviach 

1.6. 27.6. 31.7. 31.7. 14.8. 

66 Návrh zákona o ener-
getike 

1.6. 27.6. 31.7. 31.7. 14.8. 

65 Novela trestného po-
riadku 

28.5. 28.6. 26.7. 26.7. 7.8. 

 

 

7. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 

http://www.urso.gov.sk 

skontrolované do 31.8.2012 (autor: JPA) 

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví, ktorou sa ustanovuje ce-
nová regulácia dodávky plynu malému 
podniku 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?in

stEID=-

1&matEID=5366&langEID=1&tStamp=20120815085127

480 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypraco-

val vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia dodávky plynu malému podniku. 

Táto vyhláška má najmä ochrániť záujmy tzv. 

„zraniteľných odberateľov“ definovaných v 

zákone o regulácii cien v sieťových odvetviach 

účinného od 1. septembra 2012. Pojem zrani-

teľný odberateľ bol implementovaný do nového 

zákona o regulácii cien v sieťových odvetviach 

zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnú-

torný trh s plynom. Pre zraniteľného odbera-

teľa, ktorý je malým podnikom, bude podľa 

nového znenia zákona podliehať dodávka 

plynu cenovej regulácii. 

 

8. Judikatura ČR 

8.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

zkontrolováno do 31.8.2012, Databáze NSS na 

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

xtendedSearch 

(autor: JKE) 

http://www.urso.gov.sk/
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5366&langEID=1&tStamp=20120815085127480
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5366&langEID=1&tStamp=20120815085127480
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5366&langEID=1&tStamp=20120815085127480
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5366&langEID=1&tStamp=20120815085127480
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
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K paralelně probíhajícím řízením o udě-
lení trvalého pobytu a řízení o vyhoště-
ní cizince 

 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0007_6

Ans_120_20120816023636_prevedeno.pdf 

  

Dne 3.8.2012 judikoval Nejvyšší správní soud 

rozsudek 6 Ans 7/2012 – 35, v němž se vyslo-

vil, že pokud  probíhá paralelně správní řízení 

o vyhoštění cizince podle ustanovení § 119 

odst. 1 písm. c) bod 2 zákona o pobytu cizinců, 

jehož výsledkem může být rozhodnutí o správ-

ním vyhoštění, je na místě, aby žalovaný roz-

hodující o udělení povolení k dlouhodobému 

pobytu vyčkal na výsledek řízení o správním 

vyhoštění. Obě správní řízení se totiž vyjadřují 

fakticky k téže právní otázce, a to, zda může 

cizinec na území České republiky legálně po-

bývat či nikoli. Tato zásada je současně formu-

lována v právní větě tohoto judikátu následov-

ně: Řízení o správním vyhoštění podle § 119 

odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky, 

představuje ve vztahu k řízení o žádosti o po-

volení k dlouhodobému pobytu téhož účastní-

ka řízení předběžnou otázku, jejíž řešení ovliv-

ní rozhodnutí o povolení k dlouhodobému po-

bytu. Žaloba na nečinnost podle § 79 a násl. s. 

ř. s. podaná v řízení o povolení k dlouhodobé-

mu pobytu není za těchto okolností důvodná. 

 

8.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 31.8.2012, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JKE) 

Ke kontrole zákazu používat prostředky 

zaměstnavatele pro osobní potřebu 

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

Search/B0ED0CEF751D472DC1257A61004D599C?ope

nDocument&Highlight=0, 

Dne 16.8.2012 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 21 Cdo 1771/2011, v němž objasnil 

možnost okamžitého rozvázání pracovního 

poměru z důvodu používání pracovních pro-

středků pro potřebu zaměstnance přes zákaz 

zaměstnavatele.  

Nejvyšší soud vyjádřil názor, že zaměstnanec 

může využívat výrobní a pracovní prostředky 

zaměstnavatele včetně výpočetní techniky, 

případně jeho telekomunikační zařízení pro 

svou osobní potřebu pouze se souhlasem 

zaměstnavatele. Protože zákonem stanovený 

zákaz používat pro svou osobní potřebu vý-

robní a pracovní prostředky zaměstnavatele je 

absolutní, může zaměstnavatel souhlas k jejich 

použití stanovit v libovolném rozsahu (od úpl-

ného souhlasu bez jakéhokoli omezení, přes 

souhlas jen v určitém rozsahu časovém nebo 

věcném, až třeba po souhlas jen k jednorázo-

vému použití). Stanovení rozsahu souhlasu k 

použití výrobních a pracovních prostředků 

zaměstnavatele pro osobní potřebu zaměst-

nance je zcela na vůli zaměstnavatele. 

 Naproti tomu kontrola dodržování uvedeného 

zákazu nemůže být zaměstnavatelem vykoná-

vána zcela libovolně (co do rozsahu, délky, 

důkladnosti apod.), neboť zaměstnavatel je 

oprávněn tuto kontrolu provádět toliko „přimě-

řeným způsobem“. Protože zákon blíže nesta-

noví, co je oním „přiměřeným způsobem“ kon-

troly, jedná se o právní normu s relativně neur-

čitou (abstraktní) hypotézou, tj. o právní nor-

mu, jejíž hypotéza není stanovena přímo práv-

ním předpisem a která tak přenechává soudu, 

aby podle svého uvážení v každém jednotli-

vém případě vymezil sám hypotézu právní 

normy ze širokého, předem neomezeného 

okruhu okolností.  

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0007_6Ans_120_20120816023636_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0007_6Ans_120_20120816023636_prevedeno.pdf
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B0ED0CEF751D472DC1257A61004D599C?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B0ED0CEF751D472DC1257A61004D599C?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B0ED0CEF751D472DC1257A61004D599C?openDocument&Highlight=0
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 Přitom soud patrně přihlédne zejména k tomu, 

zda šlo o kontrolu průběžnou či následnou, k 

její délce, rozsahu, k tomu, zda vůbec a do 

jaké míry omezovala zaměstnance v jeho čin-

nosti, zda vůbec a do jaké míry zasahovala 

také do práva na soukromí zaměstnance apod. 

Předmětem kontroly samozřejmě může být 

toliko zjištění, zda zaměstnanec porušil záko-

nem stanovený absolutní zákaz, ale s přihléd-

nutím k tomu, zda zaměstnavatel neučinil sou-

hlas používat pro svou osobní potřebu výrobní 

a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně 

výpočetní techniky a jeho telekomunikační 

zařízení a v jakém rozsahu; půjde tedy jen o 

kontrolu nedodržení těch povinností, jež nebyly 

zaměstnavatelem vyloučeny nebo zmírněny. 

Jedině takto provedená kontrola může být 

považována za „přiměřenou“ a tedy i zákonnou 

(v souladu s oprávněním podle ustanovení § 

316 odst. 1 věty druhé zák. práce). Zároveň je 

třeba mít na zřeteli, že, má-li zaměstnanec 

zakázáno užívat majetek zaměstnavatele pro 

svou osobní potřebu a zaměstnavatel má prá-

vo kontrolovat dodržování tohoto zákazu, musí 

mít zaměstnavatel také možnost nějakým způ-

sobem tuto kontrolu realizovat a získat případ-

ně důkaz o nedodržování uvedeného zákazu. 

Z pohledu shora uvedených východisek bylo 

třeba v projednávané věci přihlédnout přede-

vším k tomu, že cílem (smyslem) kontroly pro-

váděné zaměstnavatelem nebylo zjišťování 

obsahu e-mailových zpráv, obsahu SMS nebo 

MMS, případně odeslaných či přijatých za-

městnancem, nýbrž toliko zjištění, zda za-

městnanec respektuje (a když nerespektuje, 

tak v jaké míře) zákaz užívat pro svou osobní 

potřebu výpočetní techniku zaměstnavatele 

včetně jeho telekomunikačních zařízení. Je 

tedy zřejmé, že prováděná kontrola směřovala 

toliko k ochraně majetku zaměstnavatele. O 

soukromí zaměstnance (o jeho osobnosti) jistě 

vypovídá i údaj o tom, které internetové strán-

ky sleduje, avšak podstatou kontroly nebylo 

toto zjištění, nýbrž pouze zjištění, zda zaměst-

nanec sledoval takové internetové stránky, 

které s výkonem jeho práce nesouvisely.  

 Proto je správný i závěr odvolacího soudu, že 

v projednávané věci provedený důkaz „detail-

ním výpisem aktivit“ není nepřípustným důka-

zem; jde o důkaz pořízený v souladu se záko-

nem.  

 Na tom nemůže nic změnit ani zaměstnancem 

tvrzený rozpor s ustanovením § 316 odst. 2 

zák. práce. V projednávané věci se jednalo o 

kontrolu dodržování zákazu uvedeného v 

ustanovení § 316 odst. 1 zák. práce, jejíž vý-

kon zákon zaměstnavateli umožňuje, a nikoli o 

sledování soukromí (soukromých aktivit) za-

městnance; míra zásahu do soukromí zaměst-

nance (pokud vůbec nějaká) byla zcela zane-

dbatelná. 

8.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.8.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: JKE) 

 

Ve sledovaném období nevydal Ústavní soud 

České republiky žádné relevantní rozhodnutí 

pro účely Legal updatu. 

9. Judikatúra SR 

skontrolované do 31.8.2012 

(autor: JPA) 

 

9.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

V sledovanom období tohto vydania Legal 

Update nedošlo k žiadnemu významnému 

rozsudku zo strany Ústavného súdu SR. 

http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.sk/
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9.2. Najvyšší súd SR 

http://nssr.blox.sk/ 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky - sp. zn. 4 MCdo 5/2010 

Ak sa v rámci organizačnej zmeny súčasne 

stali nadbytočnými viacerí zamestnanci, má 

zamestnávateľ ponukovú povinnosť (§ 63 ods. 

2 písm. b/ Zákonníka práce) voči každému z 

nich osobitne. Pokiaľ má voľné len jedno pra-

covné miesto, nemá oprávnenie vybrať si za-

mestnanca, ktorému voľné miesto ponúkne, 

ale je ho povinný ponúknuť všetkým do úvahy 

prichádzajúcim zamestnancom. K zmene pra-

covnej zmluvy v zmysle § 54 Zákonníka práce 

dôjde v prípade toho zamestnanca, ktorý prijal 

ponuku voľného pracovného miesta ako prvý. 

 

10. Judikatura ESD 

zkontrolováno od 1.8. do 31.8.2012 

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

(autor: KVA) 

 

V sledovaném období tohoto vydání Legal Up-

date nedošlo k vydání žádného rozhodnutí Ev-

ropským soudním dovrem.  

 

11. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

11.1. Právní rádce 

8/2012 

Zohledněna vydání do 31.8.2012 

Promlčení práv vůči dlužníku a ručiteli 

v obchodních závazkových vztazích 

Autor: Petr Čech 

 

Autor se ve svém článku zaměřuje na úskalí 

spojená s promlčením práv ve vztahu k ručiteli 

a dlužníku, jejichž složitost dokládá i judikatura 

Nejvyššího soudu. 

 

Promlčecí lhůta je obecně čtyřletá, běží od 

splatnosti dluhu. Možné je i ujednání ponecha-

né na vůli věřitele, který vystaví fakturu, splat-

nou do 14ti dnů. Rozhodující poté pro proml-

čecí lhůtu bude vystavení faktury. Věřitel ale 

nemůže s vystavením faktury donekonečna 

otálet, nevyzve-li dlužníka do čtyř let, může 

dlužník namítnout promlčení pohledávky. 

 

V případě, že dlužník uzná svůj dluh, promlče-

cí lhůta počne běžet znovu, neběží ale dle 

názoru Nejvyššího soudu ode dne doručení 

uznání dluhu věřiteli, nýbrž již od jeho vyhoto-

vení. Desetiletá promlčecí lhůta, počítaná od 

okamžiku, kdy se poprvé rozeběhla, je ale 

kritická pro celé obchodní právo, zvlášť u spo-

rů, které se u soudů vlečou delší dobu (meri-

torním rozhodnutím soudu nevzniká nová de-

setiletá lhůta) 

 

Co se týče vztahů mezi ručiteli a dlužníky, 

zákon předně stanoví, že právo věřitele vůči 

ručiteli se nepromlčí před promlčením práva 

vůči dlužníkovi. Změna ve lhůtě vůči dlužníkovi 

má tedy stejný dopad i na ručitele. Naopak ale 

promlčení práva za dlužníkem formálně neo-

vlivní běh promlčecí lhůty a nárok za ručitelem. 

Podá-li věřitel včas žalobu na ručitele, běh 

promlčecí lhůty vůči ručiteli tím zastaví a za-

brání promlčení. 

 

 

http://nssr.blox.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
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11.2. Právní rozhledy 

15-16/2012 

Zohledněna vydání do 31.8.2012 

Náhrada škody (nejen) ve věcech neka-

lé soutěže II. – příčinná souvislost, 

způsob náhrady, skutečná škoda a ušlý 

zisk 

Autor: Mgr. Ondřej Hruda 

Autor se ve svém článku nejprve zaměřuje na 

výklad příčinné souvislosti mezi nekalým jed-

náním a vzniklou škodou. Upozorňuje na velmi 

rigidní nahlížení českých soudů, které dokazují 

příčinnou souvislost pouze s naprostou jisto-

tou. Jistou změnu zastává Nejvyšší soud, který 

v návaznosti na usnesení ÚS sp. zn. 66/03 

judikoval, že „dostačuje, jestliže nepřímé důka-

zy s velkou mírou pravděpodobnosti k tomuto 

závěru vedou“. Dle názoru autora, český práv-

ní řád umožňuje soudům smířit se při stanove-

ní příčinného vztahu mezi jednáním nekalé 

soutěže a škodou s určitou mírou přibližnosti, 

není tedy vždy nutné trvat na absolutní jistotě. 

K tématu ušlého zisku zaujímá autor zajímavý 

postoj, když tvrdí, že nelze trvat na tom, aby 

soudy stanovili výši ušlého zisku tím, že by 

byla zjištěna pravděpodobná výše blížící se 

podle běžného uvažování jistotě. Místo sku-

tečného ušlého zisku by bylo lepší hradit tzv. 

abstraktní ušlý zisk. Ostatně tou cestou se 

vydala německá judikatura. Poškozený se 

nemusí domáhat skutečného ušlého zisku, 

nýbrž se může domáhat přiměřeného licenční-

ho poplatku nebo vydání zisku rušitele. 

Dvě otázky právního nástupnictví při 

fúzi, rozdělení a převodu jmění společ-

níka po 1.1.2012 

Autor: JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 

 

Zákon č. 355/2011 Sb., který nabyl účinnosti 

1.1.2012 představuje první velkou novelizaci 

zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-

chodních společností a družstev. Autor se ve 

svém článku soustředí na dvě dílčí otázky a to 

přechod práv a povinností a práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů. 

Pro přechod práv a povinností nyní v praxi 

existuje dvojí režim: Při fúzích přecházejí na 

nástupnickou obchodní společnost nebo druž-

stvo veškerá práva a povinnosti, tedy práva a 

povinnosti jak ze vztahů soukromoprávních, 

tak i veřejnoprávních, ledaže zvláštní zákon 

stanoví výslovně něco jiného; při rozdělení a 

převodu jmění na společníka přechází na ná-

stupnické společnosti nebo družstva nebo na 

přejímajícího společníka práva a povinnosti ze 

soukromoprávních vztahů. Z veřejnoprávních 

vztahů přechází práva a povinnosti jen v těch 

případech kdy tak výslovně stanoví zvláštní 

zákon. 

Výklad § 61-62 PřemZ týkající se práv a po-

vinností z pracovněprávních vztahů není úplně 

jednoznačný. Autor vychází z dikce zákona, 

podle něhož nástupnická obchodní společnost 

nebo družstvo vstupuje do právního postavení 

zanikajících obchodních společností nebo 

družstev (nestanoví-li zvláštní zákon něco 

jiného, což ovšem není tento případ), tedy i do 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

 

11.3. Bulletin advokacie 

8/2012 
Zohledněna vydání do 31.8.2012 

K novelizaci právní úpravy sídla ob-

chodních společností 

Autor: Mgr. Kateřina Hajná 

Autorka ve svém článku analyzuje, zda dochá-
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zí k porušování práv vlastníka nemovitosti, 

v níž společnost umístila své sídlo, pokud do-

šlo k zániku právního titulu k užívání prostor, 

resp. k odejmutí souhlasu vlastníka nemovitos-

ti s umístěním sídla společnosti. 

Novelizace ust. § 37 odst. 2 obchodního záko-

níku účinná od 1.1.2012 přinesla výslovné 

uvedení povinnosti mít právní důvod k užívání 

prostor po celou dobu, co jsou tyto prostory 

zapsané jako sídlo v obchodním rejstříku. Zá-

roveň si novelizace kladla za úkol změnit roz-

hodovací praxi soudů, což se jí nepodařilo, jak 

to ostatně dokládá judikatura Nejvyššího sou-

du, která se vůči postavení vlastníků nemovi-

tostí, v kterých mají společnosti sídlo, nemění. 

Tyto ustálené závěry Nejvyššího soudu o 

možnosti aplikace ust. § 29 odst. 6 obchodního 

zákoníku jsou dle názoru autorky pozitivní, 

avšak zároveň vlastníkům nemovitostí v nezá-

viděníhodném postavení neposkytují rychlý a 

efektivní prostředek ochrany jejich ekonomic-

kých zájmů.  

 

 

11.4. Bulletin slovenskej advokácie 

8/2012 

zohľadnené vydania do 31.8.2012 

(autor: JPA) 

 
Ad: Zriadenie a vznik záložného práva 
k zálohu na zabezpečenie (nielen) bu-
dúcej pohľadávky 
 

Článok je zameraný na rozdiel medzi zriade-

ním a vznikom záložného práva, najmä ak sa 

záložným právom zabezpečuje budúca pohľa-

dávka záložného veriteľa poukazujúc pritom na 

problémy, ktoré môžu vzniknúť pri výkone zá-

ložného práva z pohľadu záložného veriteľa, 

ktorý nemá pri konkurencii viacerých záložných 

práv zapísaných v príslušnom registri pred-

nostné postavenie. V druhej časti príspevku sa 

poukazuje na konkrétnych príkladoch záložné-

ho práva vznikajúceho podľa osobitných práv-

nych predpisov na určitý nesúlad pri výklade 

právnych noriem použitých v týchto zákonoch 

oproti všeobecnej právnej úprave záložného 

práva 

Autoři: DPL, JKE, JPA, JTA, KVA 
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