
   

 

 

 

 

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

v období od 1.9.2012 do 30.9.2012. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly uvedeny 

v předchozích vydáních Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na 

významu. 
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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

(autor:JTA) 

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

V měsíci září nenabyl účinnosti žádný právní 

předpis, relevantní pro Legal Update. 

 

2. Přijaté právní předpisy 

(autor:JTA) 

(příp. vyhlášené)  

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 102 - 116; 

od 1.9.2012 do 30.9.2012 

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

 

2.1. Přehled přijatých právních 

předpisů 

V minulém vydání Legal Update jsme upozor-

nili na prezidentské veto návrhu zákona o 

hospodaření energií. 

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto 

prezidenta ohledně návrhu zákona o hospo-

daření energií.  

Účinnost zákona je nastavena na 1.1.2013, u 

vybraných ustanovení na 1.1.2014 a 

1.1.2015. 

 

2.2. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.9.2012 do 30.9.2012, do 25. schůze 

V září 2012 neproběhla žádná schůze Senátu 

Parlamentu ČR.  

2.3. Poslanecká sněmovna: 

Sněmovní tisky č. 787 - 813 

od 1.9.2012 do 30.9.2012 

Novela insolvenčního zákona 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=604 

Poslanecká sněmovna schválila novelu insol-

venčního zákona, ve znění pozměňovacích 

návrhů Senátu. 

Cílem novely je reakce na rozmáhající se 

praxi podávání návrhů na zahájení insolvenč-

ního řízení, a to ze strany věřitelů, kteří se 

svým podáním snaží dotčeného soutěžícího 

eliminovat z dalšího konkurenčního boje v 

daném podnikatelském prostředí. 

Novela upraví ustanovení insolvenčního zá-

kona tak, aby bylo možné insolvenční návrh 

věřitele odmítnout pro zjevnou bezdůvodnost 

(do 7 dnů) a současně stanovit, kdy se jedná 

o zjevně bezdůvodné podání. Bude stanove-

na možnost sankce za zjevně bezdůvodný 

insolvenční návrh, odmítne-li insolvenční soud 

insolvenční návrh věřitele pro zjevnou bezdů-

vodnost. Soud bude moci uložit věřiteli povin-

nost složit jistotu k zajištění náhrady škody 

nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla ne-

důvodným zahájením insolvenčního řízení a 

opatřeními přijatými v jeho průběhu, až do 

rozhodnutí o insolvenčním návrhu; pouze 

však na návrh dlužníka. 

V případě důvodů hodných zvláštního zřetele 

novela umožní soudům předběžným opatře-

ním omezit některé z účinků spojených se 

zahájením insolvenčního řízení. 

 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=604
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3. Připravované právní předpisy 

(autor: JTA) 

3.1. 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 

 

3.1.1. Právní předpisy vládou pro-

jednané 

Vládní návrh zákona o změně da-

ňových, pojistných a dalších záko-

nů  

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=801 

V rámci balíčku daňových změn vláda ČR 

schválila již jednou zamítnutou novelu daňo-

vých, pojistných a dalších zákonů.  

Dopadem novely by bylo např. zvýšení daně 

z převodu nemovitosti ze 3 % na 4 %, zrušení 

zvýhodněné tzv. zelené nafty pro zemědělské 

podnikatele, zrušení základní slevy na dani 

z příjmu fyzických osob, pobírajících starobní 

důchod nebo zrušení stropu pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění.  

Poslanecká sněmovna novelu již jednou za-

mítla, když nepřehlasovala veto Senátu. 

Předpokládaná účinnost zákonů z balíčku, 

pokud projdou legislativním procesem, je na-

stavena na 1.1.2013. 

3.1.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vy-

hláška č. 140/2009 Sb. o způsobu regu-

lace cen v energetických odvětvích a 

postupech pro regulaci cen, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

Ke dni 1.1.2013 nabude v celém rozsahu 

účinnosti zákon o podporovaných zdrojích 

(dále jen „ZPZE“), který zcela mění systém 

vyplácení podpor na výrobu elektřiny 

z obnovitelných a zdrojů energie. O ZPZE 

jsme blíže informovali prostřednictvím červno-

vého News Alertu a v Legal Update za květen 

2012. 

Návrh vyhlášky ERÚ se týká termínů a postu-

pů výběru formy podpory, termínů a postupů 

výběru a změn režimů zeleného bonusu na 

elektřinu, postupů registrace podpor u operá-

tora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně 

vykupujícímu na základě ustanovení § 53 

odst. 2 písm. c), d), e), f), g) a m) ZPZE.  

Den nabytí účinnosti vyhlášky je stejný jako 

nabytí účinnosti celého rozsahu ZPZE, tedy 

1.1.2013.  

Vyhláška o zárukách původu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie 

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

Na základě § 53 odst. 1 písm. f) ZPZE vydává 

MPO ČR vyhlášku o zárukách původu energie 

z obnovitelných zdrojů.  

Zárukou původu bude elektronický certifikát 

stanovující a dokladující výrobu daného ob-

jemu výroby elektřiny z obnovitelného zdroje 

energie, dodané do elektrizační soustavy 

České republiky a zaevidované na 

účtu evidence záruk původu. Platnost záruky 

původu bude 12 měsíců od konce období 

výroby elektřiny ve výrobně elektřiny uvedené 

v žádosti o vydání záruky původu. 

Vzor žádosti o vydání záruky původu, bude 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=801
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
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v příloze k této vyhlášce. Účinnost vyhlášky je 

nastavena na 1.1.2013, stejně jako předchozí 

vyhláška a celý ZPZE. 

 

 

 

 

3.2. 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. 25.9.     

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. 19.9. 26.9.   

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. 19.9. 

621/0 Novela z. o ochraně hospodářské 

soutěže 

 

29.2. 15.3. 20.6. 19.9. -  

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

593/0 Novela zákona - zákoník práce 3.2. 20.6. 19.9. 26.9.   

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. VZ    

537/0 Novela z. - občanský soudní řád 23.11. 16.12. 7.6. 19.9. -  

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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496/0 Novela z. – trestní  

zákoník 

20.9. ZAM     

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 v období 1.9. – 30.9.2012  

 (autor: KVA) 

 

4.1. ČTÚ 

ČTÚ vyhlašuje veřejnou konzultaci 

technických a organizačních podmínek 

pro přenositelnost telefonních čísel 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9579 

 

Dne 17.9.2012 vyhlásil ČTÚ veřejnou konzultaci 

návrhu opatření obecné povahy 

č. OOP/10/XX.2012-Y, které stanoví technické 

a organizační podmínky pro přenositelnost tele-

fonních čísel. Největší novinkou je zkrácení lhůty 

na přenesení telefonního čísla na čtyři pracovní 

dny od uplatnění takového požadavku u přejíma-

jícího operátora. Doba přerušení by pak neměla 

přesáhnout 3 hodiny. ČTÚ tímto reaguje na nove-

lu zákona o elektronických komunikacích 

č. 468/2011 Sb., která transponuje nové znění 

Evropského regulačního rámce pro sítě a služby 

elektronických komunikací do českého právního 

řádu. Návrh opatření je přístupný na diskusním 

místě na webových stánkách ČTÚ. Připomínky 

lze podávat do jednoho měsíce od data zveřej-

nění. 

 

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu 

na digitální vysílání 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9531 

 

Dne 5.9.2012 schválila Rada Českého telekomu-

nikačního úřadu závěrečnou Zprávu o průběhu 

přechodu zemského analogového televizního 

vysílání na digitální (DVB-T). Závěrečná zpráva 

shrnuje předchozích 8 dílčích zpráv vydávaných 

od roku 2008. Dále se zabývá proměnu televizní-

ho chování obyvatel se zřetelem na nové techno-

logie a shrnuje přechod na digitální televizní vysí-

lání od roku 2008 do 30.6.2012 včetně zmapová-

ní pokrytí jednotlivých územních oblastí digitál-

ním televizním signálem k 30. červnu tohoto ro-

ku. Předseda rady ČTÚ, Pavel Dvořák, hodnotí 

přechod na zemské digitální vysílání jako velice 

úspěšné, neboť byl i přes komplikované legisla-

tivní úpravy o 4 měsíce zkrácen. Zároveň však již 

dnes upozorňuje na nutnost připravit se na tech-

nologický rozvoj v souvislosti s připravovanou 

Světovou radiokomunikační konferencí WRC 

2015. Zprávu doplňuje i závěrečný výzkum, který 

nechal ČTÚ zpracovat pro komplexní pohled 

na dokončený proces přechodu. 

 

4.2. ÚOHS 

Maďarský koncern MOL může převzít 

čerpací stanice PAP OIL 

 

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

hospodarske-souteze/madarsky-koncern-mol-muze-

prevzit-cerpaci-stanice-pap-oil/ 

http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9579
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9579
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9531
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9531
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/madarsky-koncern-mol-muze-prevzit-cerpaci-stanice-pap-oil/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/madarsky-koncern-mol-muze-prevzit-cerpaci-stanice-pap-oil/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/madarsky-koncern-mol-muze-prevzit-cerpaci-stanice-pap-oil/
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ÚOHS povolil dne 5.9.2012 spojení soutěžitele 

MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság, maďarské ropné a 

plynárenské společnosti, se společnostmi PAP 

OIL čerpací stanice, s.r.o. a BOHEMIA REALTY 

COMPANY s.r.o. Společnost MOL reprezentuje 

v ČR rovněž síť čerpacích stanic společnosti 

Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. Společnost 

PAP OIL provozuje sítě čerpacích stanic pod 

stejnojmennou značkou. ÚOHS posuzoval trans-

akci, jejímž předmětem bylo více než 120 čerpa-

cích stanic PAP OIL. Společnost BOHEMIA RE-

ALTY COMPANY s.r.o. jako druhý přebíraný 

soutěžitel pronajímá čerpací stanice a majetek 

spojený s provozováním čerpacích stanic vý-

hradně společnosti PAP OIL. Vzhledem 

k nízkému tržnímu podílu na celostátní i lokální 

úrovni a konkurenci s obdobným či vyšším podí-

lem ÚOHS neshledal negativní dopad fúze na 

hospodářskou soutěž. Rozhodnutí již nabylo 

právní moci. 

 

Komise schválila podporu na restruktura-

lizaci českých aerolinií 

 

http://www.compet.cz/verejna-podpora/aktuality-z-

verejne-podpory/komise-schvalila-podporu-na-

restrukturalizaci-ceskych-aerolinii/ 

Dne 19.9.2012 přijala Evropská komise opatření 

spočívající v kapitalizaci pohledávky z úvěru 

ve výši 2,5 miliardy CZK ve prospěch letecké 

společnosti České aerolinie, a.s. (ČSA) předsta-

vující veřejnou podporu dle čl. 

107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Tato veřejná podpora je slučitelná s vnitřním 

trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy 

o fungování Evropské unie, neboť splňuje poža-

davky kladené Pokyny Evropské unie pro podpo-

ru na záchranu a restrukturalizaci podniků 

v obtížích, jakým ČSA byla. Dle Evropské komise 

by ČSA měla ve stanoveném restrukturalizačním 

období pěti let obnovit svou dlouhodobou života-

schopnost. Prodejem majetku, snížením kapacity 

a vzdáním se leteckých slotů se zamezí narušení 

hospodářské soutěže. 

 

5. Právní předpisy EU: 

 zkontrolováno v období 1.9. – 30.9.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: KVA) 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Ra-

dy 2012/23/EU ze dne 12. září 2012, kte-

rou se mění směrnice 2009/138/ES (Sol-

ventnost II), pokud jde o den jejího pro-

vedení, den její použitelnosti a den zru-

šení některých směrnic 

http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:249:SOM:CS:H

TML 

Dne 14. září 2012 byla v Úředním věstníku EU 

zveřejněna směrnice, která odkládá účinnost 

směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a 

zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost 

II). Její náplní je zejména stanovení systému 

založeného na riziku pro regulaci pojišťoven a 

zajišťoven Unie a dohled nad nimi. Tento systém 

má nově zajišťovat bezpečné a stabilní pojišťov-

nictví, které dokáže poskytovat udržitelné pojist-

né produkty a podporovat reálnou ekonomiku 

pomocí podpory dlouhodobých investic a větší 

stability. Původní den provedení a den použitel-

nosti byly stanoveny na 31.10.2012, resp. na 

1.11.2012. Vzhledem k tomu, že Komise přijala 

dne 19. ledna 2011 návrh na změnu směrnice 

Solventnost II (Omnibus II), díky kterému hrozí, 

že návrh nevstoupí v platnost před dnem prove-

dení a dnem použitelnosti směrnice 

2009/138/ES, posouvají se den provedení a den 

použitelnosti směrnice na den 30. června 2013, 

resp. na 1. ledna 2014. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 765/2012 ze dne 13. června 2012, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 

http://www.compet.cz/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/komise-schvalila-podporu-na-restrukturalizaci-ceskych-aerolinii/
http://www.compet.cz/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/komise-schvalila-podporu-na-restrukturalizaci-ceskych-aerolinii/
http://www.compet.cz/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/komise-schvalila-podporu-na-restrukturalizaci-ceskych-aerolinii/
http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:249:SOM:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:249:SOM:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:249:SOM:CS:HTML
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1225/2009 o ochraně před dumpingo-

vým dovozem ze zemí, které nejsou čle-

ny Evropského společenství 

http://eur-

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

:237:0001:0002:CS:PDF 

 

Vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES)  č. 

1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně 

před dumpingovým dovozem ze zemí, které nej-

sou členy Evropského společenství bylo shledá-

no v rozporu s antidumpingovou dohodou WTO a 

s čl. XVI odst. 4 Dohody o WTO, vydal Evropský 

parlament dne 13.6.2012 nařízení, kterým mění 

čl. 9 odst. 5, jež původně stanovilo, že jednotliví 

vyvážející výrobci v zemích bez tržního hospo-

dářství, kterým nebylo přiznáno zacházení jako v 

tržním hospodářství, budou podléhat celostátní 

celní sazbě, pokud tito vývozci nemohou proká-

zat, že splňují podmínky pro individuální zachá-

zení stanovené ve zmíněném čl. 9 odst. 5 naří-

zení Rady (ES)  č. 1225/2009. Nově se antidum-

pingové clo uloží vždy v přiměřené výši bez dis-

kriminace na dovoz výrobků nezávisle na jejich 

původu, pokud bylo zjištěno, že je dumpingový a 

způsobuje újmu, s výjimkou dovozu krytého zá-

vazky dle tohoto nařízení. Cílem je stanovení 

antidumpingových opatření pro každého dodava-

tele, avšak pokud to není proveditelné, stačí pro 

danou dodavatelskou zemi. 

V určitých případech mohou být dodavatelé od-

lišní od ostatních dodavatelů či přímo od státu. 

V takovém případě budou pro účely stanovení cla 

považováni za jediný subjekt. Přihlíží se zejména 

k existenci strukturálních a podnikových vazeb 

mezi dodavateli a státem nebo mezi dodavateli 

navzájem, kontrolu nebo podstatný vliv státu, 

pokud jde o stanovování cen a produkci, nebo 

hospodářskou struktura dodavatelské země. 

 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 30.9.2012 

(autor: JPA) 

 

Novela Zákona o správnych poplatkoch 

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

&MasterID=4103 

 

Novela Zákona o správnych poplatkoch účinná 

od 01.10.2012 zvýšila správne poplatky vo vy-

braných oblastiach verejnej správy, predovšet-

kým v stavebnej oblasti, či v oblasti dopravy.   

Vyššie správne poplatky čakajú motoristov pri 

prvom zápise motorového vozidla kategórie L, 

M1 a niektorých typov kategórie N1 do evidencie 

vozidiel, a to v závislosti od výkonu motora 

v rozmedzí od 33 eur až do 2 997 eur v prípade 

áut s výkonom nad 254 kW.  

V stavebnej oblasti sa zvyšujú sadzby správnych 

poplatkov za vydanie stavebného povolenia 

právnickým osobám, za predĺženie platnosti sta-

vebného povolenia či za vydanie kolaudačného 

rozhodnutia.  

V rámci novely Zákona o správnych poplatkoch 

sa mení aj zákon o súdnych poplatkoch, pričom 

za žalobu na náhradu škody spôsobenú nezá-

konným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo  

jeho nesprávnym úradným postupom sa zaviedol 

paušálny súdny poplatok vo výške 20 eur. Novela 

tiež posúva termín zrušenia kolkových známok z 

januára 2013 na január 2014. 

 

7. Prehľad pripravovaných 

právnych predpisov 

7.1. Vládne návrhy zákonov 

Novela Zákona o dani z príjmu 

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

&MasterID=4203 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:237:0001:0002:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:237:0001:0002:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:237:0001:0002:CS:PDF
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4103
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4103
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4203
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4203
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Vláda SR predložila do NR SR na schválenie 

návrh novely Zákona o dani z príjmov vypraco-

vaný Ministerstvom financií SR 

s predpokladaným termínom nadobudnutia účin-

nosti od 01.01.2013.  

Navrhuje sa zrušenie tzv. „rovnej“ 19% dane 

z príjmov fyzických a právnických osôb 

a zavedenie progresívneho zdaňovania. Podľa 

návrhu zákona má výška sadzby dane z príjmu 

fyzických osôb závisieť od výšky ich príjmu dosi-

ahnutom v príslušnom zdaňovacom období. Na-

vrhuje sa 19%-ná sadzba dane z príjmu pre fy-

zické osoby, ktorých príjem v príslušnom zdaňo-

vacom období nepresiahne 176,8-násobok sumy 

platného životného minima a 25%-ná sadzba 

dane z príjmu pre fyzické osoby, ktorých príjem 

v príslušnom zdaňovacom období túto hranicu 

prekročí. Pre rok 2013 predstavuje hranica 

176,8-násobku životného minima sumu 

34.401,74 eur. Pre právnické osoby sa navrhuje 

plošné zvýšenie sadzby dane z príjmov z pôvod-

ných 19 % na 23 %. Výnimkou by mala zostať 

iba sadzba dane z príjmov vyberanej zrážkou, 

ktorá má bez ohľadu na výšku dosahovaného 

príjmu aj naďalej zostať vo výške 19%. 

Vláda SR tiež navrhuje obmedziť možnosť uplat-

nenia 40 % paušálnych výdavkov u vybraných 

samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí si 

podľa návrhu budú môcť uplatniť paušálne vý-

davky v maximálnej výške 5.040 eur ročne, resp. 

420 eur mesačne. 

Medzi ďalšie navrhované zmeny možno zaradiť: 

 sprísnenie podmienok na uplatňovanie 

nezdaniteľnej časti základu dane na 

manželku/manžela,  

 naviazanie možnosti uplatnenia daňové-

ho bonusu na podmienku, že daňovník 

dosahuje zákonom stanovenú minimálnu 

výšku príjmov len z tzv. „aktívnych 

príjmov“, tj. príjmov zo závislej činnosti,  

 zdanenie výsluhových dôchodkov vyplá-

caných podľa zákona o sociálnom za-

bezpečení vojakov a policajtov do dosia-

hnutia dôchodkového veku týchto daňo-

vníkov, 

 zavedenie osobitnej sadzby dane z 

príjmov zo závislej činnosti vo výške 5 % 

pre vybraných ústavných činiteľov (po-

slanci, prezident, členovia vlády, predse-

da a podpredseda NKÚ). 

 
Novela Daňového poriadku  

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

tEID=-1&matEID=5410&langEID=1 

 

Vláda SR predložila do NR SR na schválenie 

návrh novely Daňového poriadku, ktorý vypraco-

valo Ministerstvo financií SR. Predpokladaný 

termín nadobudnutia účinnosti novely je 

30.12.2012, s výnimkou niekoľkých ustanovení, 

ktoré sa podľa znenia návrhu majú stať účinnými 

od 01.01.2013.  

Navrhuje sa zjednotenie lehôt na podanie do-

datočného daňového priznania k dani z príjmov či 

povinné zverejňovanie zoznamu daňových  sub-

jektov, ktoré si opakovane neplnia povinnosť 

podávať daňové priznanie na daň z pridanej 

hodnoty, opakovane ich nemožno zastihnúť na 

adrese sídla alebo opakovane porušujú povin-

nosti, ktoré im stanovuje Daňový poriadok pri 

daňovej kontrole.  

Ďalšie navrhované zmeny: 

 odloženie povinnosti elektronickej komu-

nikácie so správcom dane na rok 2014, 

 zavedenie povinnosti správcu dane včas 

oznamovať daňovníkovi, že dôjde 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5410&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5410&langEID=1
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k výsluchu svedka a zavedenie opráv-

nenia daňovníka zúčastniť sa na výslu-

chu svedka s možnosťou klásť svedkovi 

otázky,  

 možnosť predĺženia daňovej kontroly v 

prípade zahraničných závislých osôb až 

na dva roky na rozdiel od súčasného 1 

roka. 

 
Novela Obchodného zákonníka 

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

tEID=-1&matEID=5343&langEID=1 

 

Vláda SR predložila do NR SR návrh novely Ob-

chodného zákonníka vypracovaný Ministerstvom 

spravodlivosti SR, ktorým má byť do slovenského 

právneho poriadku implementovaná smernica 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/7/EÚ zo 

16. februára 2011 o boji proti oneskoreným plat-

bám v obchodných transakciách. V prípade jej 

schválenia zo strany NR SR, nadobudne účin-

nosť od 01. 02. 2013. Účelom tohto návrhu záko-

na je implementácia. 

Pre orgány verejnej moci novela navrhuje zaviesť 

maximálnu lehotu splatnosti peňažných záväzkov 

z dodania tovaru alebo poskytnutia služieb 

v trvaní 30 dní odo dňa doručenia výzvy alebo 

poskytnutia riadneho plnenia zo strany veriteľa. 

Zmluvné strany sa podľa znenia návrhu môžu 

dohodnúť i na dlhšej lehote splatnosti, nie však 

viac ako 60 dní, za podmienky, že dlhšia lehota 

splatnosti bude odôvodnená povahou predmetu 

plnenia záväzku a nebude v hrubom nepomere 

k právam a povinnostiam veriteľa záväzkového 

vzťahu. 

Pre záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi sa 

navrhuje zaviesť maximálna lehota splatnosti 

peňažných záväzkov v trvaní najviac 60 dní odo 

dňa doručenia výzvy alebo odo dňa, kedy veriteľ 

plnil. Podľa navrhovaného znenia novely si pod-

nikatelia budú môcť dojednať i dlhšiu lehotu 

splatnosti peňažného záväzku pod podmienkou, 

že takéto dojednanie nebude značne nevýhodné 

pre veriteľa. 

Novela tiež navrhuje zaviesť inštitút „nekalých 

zmluvných podmienok“ a „nekalej obchodnej 

praxe“.  

Nekalou zmluvnou podmienkou má byť podľa 

navrhovaného znenia novely také zmluvné do-

jednanie týkajúce sa splatnosti  peňažného zá-

väzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušál-

nej náhrady nákladov spojených s uplatnením 

pohľadávky, ktoré by boli v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväz-

kového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby preň 

existoval spravodlivý dôvod. Podľa predloženého 

návrhu zákona má byť nekalá zmluvná podmien-

ka sankcionovaná neplatnosťou.  

Zakázaná má byť tiež obchodná prax, ktorú si 

strany medzi sebou zaviedli, týkajúca sa splat-

nosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeš-

kania alebo paušálnej náhrady nákladov spoje-

ných s uplatnením pohľadávky, ktorá by zaklada-

la hrubý nepomer v právach a povinnostiach 

vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu pre veriteľa 

bez toho aby pre ňu existoval spravodlivý dôvod. 

 

7.2. Poslanecké návrhy zákonov  

 

Novela Stavebného zákona 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=za
kony/zakon&MasterID=4088 

 

Do NR SR bol predložený poslanecký návrh no-

vely Stavebného zákona, ktorého predmetom je 

sprísnená právna regulácia odstraňovania čier-

nych stavieb. 

V novele sa navrhuje ustanoviť povinnosť od-

strániť stavbu alebo akýkoľvek objekt zhotovený 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5343&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5343&langEID=1
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4088
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4088
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bez stavebného povolenia na cudzom pozemku, 

bez písomného súhlasu majiteľa  pozemku. Od-

stránenie čiernej stavby, s výnimkou inžinier-

skych stavieb definovaných Stavebným záko-

nom, má podľa znenia návrhu vykonať stavebný 

úrad na základe žiadosti vlastníka pozemku na 

náklady majiteľa alebo nájomcu zhotovenej čier-

nej stavby či objektu. 

 

7.3. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 30.9.2012 (autor: JPA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

239 
Novela Zákona o dani 
z príjmu 

28.9.     

238 
Novela Daňového poriadku  

28.9.     

229 
Novela Obchodného zákon-
níka  

28.9.     

194 
Novela Zákona o advokácii 

24.8. 12.9.    

186 
Novela Zákonníka práce 

23.8. 18.9.    

170 
Novela Zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám 

10.8. 12.9.    

162 
Novela Zákona o spotrebi-
teľských úveroch a o iných 
úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov 

1.8. 12.9.    

145 
Novela Zákona o správnych 
poplatkoch 

6.7. 25.7. 11.9. 11.9.  

144 
Návrh na vydanie Zákona o 
živnostenských licenciách 
 

4.7.     

116 
Novela Zákona o energetic-
kej hospodárnosti budov 

26.6. 26.7. 18.9. 18.9.  

89 
Novela Stavebného zákona  

1.6. 2.7. 31.7. 31.7.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 

http://www.urso.gov.sk 

skontrolované do 30.9.2012 (autor: JPA) 

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví, ktorou sa ustanovuje ce-

http://www.urso.gov.sk/
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nová regulácia za dodávku elektriny 
malému podniku 
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?in
stEID=-1&matEID=5365&langEID=1 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal 

vyhlášku upravujúcu cenovú reguláciu v elek-

troenergetike pre zraniteľných odberateľov, 

ktorými sú malé podniky. Vyhláška účinná od 

25.09.2012 upravuje spôsob stanovenia ceny 

za dodávku elektriny pre zraniteľných odbera-

teľov. 

9. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 30.09.2012 

http://www.antimon.gov.sk/904/4782/rozhodnutie-c-
2012khr2041.axd 

Rozhodnutie Rady Protimonopolného 
úradu SR o obmedzovaní hospodárskej 
súťaže internými predpismi SAK 
 

Rada Protimonopolného úradu SR svojím roz-

hodnutím zo 07.09.2012 zrušila a vrátila na 

nové prejednanie rozhodnutie Protimonopol-

ného úradu SR z 13.02.2012, ktorým Protimo-

nopolný úrad SR rozhodol, že ustanovenie § 

38 ods. 1 Advokátskeho poriadku vymedzujú-

ce povolený obsah reklamy advokáta môže 

mať za následok obmedzenie hospodárskej 

súťaže a uložil SAK, aby do 3 mesiacov od 

právoplatnosti rozhodnutia odstránila z Advo-

kátskeho poriadku dotknuté ustanovenie. Rada 

Protimonopolného úradu SR svoje rozhodnutie 

zdôvodnila tým, že hoci Protimonopolný úrad 

SR vo svojom rozhodnutí dospel k správnym 

záverom o  obmedzujúcom charaktere interné-

ho predpisu SAK, závery Protimonopolného 

úradu SR ohľadom posúdenia ukončenia pro-

tiprávneho konania však Rada považovala za 

zmätočné a nesprávne, nakoľko Protimono-

polný úrad SR na jednej strane uviedol, že 

uznesenie Revíznej komisie SAK o absencii 

disciplinárneho postihu za porušenie § 38 ods. 

1 Advokátskeho poriadku, považuje za ukon-

čenie protiprávneho konania, avšak na druhej 

strane úrad súčasne pripustil, že Revízna ko-

misia SAK nie je oprávnená zabezpečiť zmenu 

Advokátskeho poriadku a nariadil odstránenie 

protiprávneho stavu, hoci ho považuje za 

ukončený. 

 

10. Judikatura ČR 

10.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

zkontrolováno do 30.9.2012, Databáze NSS na 

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

xtendedSearch 

(autor: JKE) 

Ve sledovaném období nevydal Nejvyšší 

správní soud žádné relevantní rozhodnutí pro 

účely Legal updatu. 

 

10.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 30.9.2012, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JKE) 

 

K platnosti rozhodčího nálezu při přek-
vapivosti rozhodnutí. 
 

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

ch/5D975E4EC6EBAAD6C1257A4E0065AE07?openDocu

ment&Highlight=0, 

Dne 28.3.2012 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 32 Cdo 4706/2010, v němž se zabý-

val relevancí právního názoru, podle něhož 

překvapivost není zákonným důvodem pro 

zrušení rozhodčího nálezu. 

Nejvyšší soud vycházel z již ze svých dříve 

judikovaných právních názorů, že za překvapi-

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5365&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5365&langEID=1
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/904/4782/rozhodnutie-c-2012khr2041.axd
http://www.antimon.gov.sk/904/4782/rozhodnutie-c-2012khr2041.axd
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
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/5D975E4EC6EBAAD6C1257A4E0065AE07?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5D975E4EC6EBAAD6C1257A4E0065AE07?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5D975E4EC6EBAAD6C1257A4E0065AE07?openDocument&Highlight=0
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vé (nepředvídatelné) je v ustálené rozhodovací 

praxi soudů považováno též takové rozhodnu-

tí, jež z pohledu předcházejícího řízení origi-

nálním způsobem posuzuje rozhodovanou věc 

a jehož přijetím je účastník řízení zbaven mož-

nosti skutkově a právně argumentovat. 

Nejvyšší soud dále při svém rozhodnutí vychá-

zel z nálezu ÚS, podle něhož ustanovení § 18 

zákona o rozhodčím řízení je kogentní a jaké-

koliv ujednání stran příčící se tomuto pravidlu 

by bylo neplatné, zásada rovnosti stran a po-

žadavek poskytnutí plné příležitosti k uplatnění 

jejich práv se proto uplatní i v případech, kdy 

postup rozhodce bude vyplývat z řádu stálého 

rozhodčího soudu nebo kdy jej budou určovat 

sami rozhodci (tolik k příslušné argumentaci 

žalovaného). Ústavní soud dále dovodil, že k 

upření plné možnosti uplatnění práv strany 

může dojít i nepředvídatelným postupem roz-

hodce, v důsledku nějž se nebude strana moci 

kupř. vyjádřit ke všem relevantním skutečnos-

tem, popř. doplnit svá tvrzení o skutečnosti, 

které z pohledu svého právního názoru nepo-

važovala za významné a jež jsou naopak rele-

vantní z hlediska právního názoru zastávané-

ho rozhodcem, a navrhnout k jejich prokázání 

důkazy. Poučovací povinnost rozhodce není v 

rozporu s povahou rozhodčího řízení, resp. 

jinak řečeno, ani specifika rozhodčího řízení 

nemohou být argumentem pro závěr, že roz-

hodce nemusí dbát o předvídatelnost svého 

rozhodování. 

Nejvyšší soud dospěl k názoru, že nemůže 

obstát právní názor odvolacího soudu, podle 

něhož překvapivost rozhodnutí není zákonným 

důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu, resp. 

že poučení o jiném možném než stranami 

zvažovaném právním posouzení, s nímž se 

nepojí potřeba doplnit skutkový stav věci, je 

zbytečnou formalitou ve smyslu ustanovení § 

19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení a že 

absence takového poučení neopodstatňuje 

závěr, že straně nebyla poskytnuta možnost 

věc před rozhodci projednat ve smyslu ustano-

vení § 31 písm. e) zákona o rozhodčím řízení. 

Ke konkurenční doložce v obchodním 
zákoníku 
 

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

ch/12D16C603082BE60C1257A4E006AB5D0?openDocu

ment&Highlight=0 
 

Dne 25.2.2011 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 23 Cdo 4192/2008, v němž se zabý-

val sjednáním a platností konkurenční doložky 

v mandátní smlouvě. 

Právní úprava obchodního zákoníku nevyluču-

je sjednání konkurenční doložky u mandátní 

smlouvy, jelikož všechna ustanovení týkající se 

mandátní smlouvy v obchodním zákoníku jsou 

dispozitivní.  

Nejvyšší soud stanovil podmínky, které musí 

být splněny a to, že konkrétní konkurenční 

doložka musí být sjednána tak, aby byla spra-

vedlivě přiměřená a vzájemně vyvážená pro 

obě strany v souladu s čl. 26 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod, podle něhož každý 

má právo na svobodnou volbu povolání a pří-

pravu k němu, jakož i právo podnikat a provo-

zovat jinou hospodářskou činnost. Na jedné 

straně nesmí bránit ve svobodném podnikání, 

na druhé straně musí chránit právo podnikate-

le na nerušené podnikání v zavedeném podni-

ku. Konkurenční doložka musí být též vymeze-

na či omezena co do předmětu, podmínek a 

doby, po kterou se uplatňuje. Je porušením 

dobrých mravů při sjednání konkurenční do-

ložky, jestliže touto doložkou bylo popřeno 

právo osoby, zavázané konkurenční doložkou, 

na svobodné podnikání.  

Konkurenční doložka nesmí být nepřiměřená, 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/12D16C603082BE60C1257A4E006AB5D0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/12D16C603082BE60C1257A4E006AB5D0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/12D16C603082BE60C1257A4E006AB5D0?openDocument&Highlight=0
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nesmí omezovat činnost zavázaného konku-

renční doložkou více, než odpovídá pravidlům 

poctivého obchodního styku. V případě po-

chybností o její přiměřenosti je dáno právo 

soudu takovou konkurenční doložku omezit 

nebo prohlásit za neplatnou.  

Nejvyšší soud dále také uvedl, že žalovaný byl 

v posuzované konkurenční doložce, tak jak 

byla sjednána, nepřiměřeně omezen ve svo-

bodné podnikatelské činnosti, k níž byl opráv-

něn podle vydaného živnostenského listu. 

Nepřiměřeně bylo omezeno nejen jeho právo 

na podnikání „s obdobným předmětem podni-

kání žalobkyně“, ale i jeho právo uzavřít pra-

covní poměr na činnosti s obdobným předmě-

tem podnikání žalobkyně. Tím mu de facto 

bylo znemožněno, aby vykonával jakoukoli 

činnost v jeho oboru podnikání. Nepřiměřeným 

zásahem do práva svobodného podnikání bylo 

rovněž nevymezení území, na něž se měl zá-

kaz konkurence vztahovat. Nevymezení záka-

zu konkurence na určité území je nepřiměře-

ným zásahem do práva svobodného podniká-

ní, což je v rozporu se zásadou rovnosti účast-

níků. Pokud se tedy konkurenční doložka ne-

omezovala na určité území nebo vůči stanove-

nému okruhu osob, žalovaného fakticky vylou-

čila z trhu práce, pokud by nezměnil předmět 

své podnikatelské činnosti. Odvolací soud též 

pochybil, jestliže nepřihlédl ke skutečnosti, že 

požadovaná roční nečinnost žalovaného na 

blíže nevymezeném území v předmětu činnosti 

i „obdobném“, jako byl předmět činnosti žalob-

kyně, nebyla přiměřeným způsobem vykom-

penzována.  

Na základě výše uvedeného dovolací soud 

dospěl k závěru, že posuzovaná konkurenční 

doložka je podle § 39 obč. zák. absolutně ne-

platná. 

 

10.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.9.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: JKE) 

 

 

Přelomový judikát ohledně církevních 

restitucí  

Ústavní soud České republiky judikoval 

29.8.2012 Nález II. ÚS 3120/10 v němž vyho-

věl Římskokatolické farnosti – děkanství Nový 

Bydžov a zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu, 

Krajského soudu v Hradci Králové a Okresního 

soudu v Hradci Králové, které zamítly žalobu 

farnosti proti Lesům České republiky, s. p., na 

vyklizení lesních pozemků, o nichž farnost 

tvrdila, že je, resp. má být jejich vlastníkem. 

Ústavní soud všechna napadená rozhodnutí 

soudů zrušil. Připomněl své stanovisko ze dne 

1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05, pod-

le kterého žalobou o určení vlastnického práva 

nelze obcházet smysl a účel restitučního záko-

nodárství, i stanovisko z téhož dne sp. zn. Pl. 

ÚS-st. 22/05 týkající se restituce církevního 

majetku. Podle těchto stanovisek restituční 

zákony v podstatě legalizovaly vlastnictví státu 

k majetku, který stát získal konfiskacemi, zná-

rodněním a dalšími majetkovými opatřeními, 

čímž současně byla vyloučena možnost uplat-

nit vlastnická práva k nim jinak než dle resti-

tučních předpisů, tedy podle obecných předpi-

sů občanského práva. 

Ústavní soud však zdůraznil, že tento závěr by 

byl stěží obhajitelný při neexistenci takového 

restitučního zákona, a to zejména za situace, 

kdy tzv. blokační § 29 zákona o půdě založil u 

církevních subjektů legitimní očekávání, že 

tento majetek vypořádán bude. Existenci legi-

timního očekávání církevních subjektů Ústavní 

http://www.concourt.cz/
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soud ostatně v nálezech konstatoval opakova-

ně. Např. v nálezu sp. zn. II. ÚS 528/02 ze dne 

2. února 2005 zdůraznil, že stát svůj závazek, 

vyplývající z citovaného ustanovení zákona o 

půdě, tedy závazek vydat ohledně církevního 

majetku restituční zákon, splnit musí, neboť je 

povinen naplnit legitimní očekávání na straně 

církevních právnických osob, které se opírá o 

zákonné ustanovení. Závěr o povinnosti záko-

nodárce vydat restituční předpis převzalo i 

zmíněné stanovisko Pl. ÚS-st. 22/05 a zejmé-

na pak velký plenární nález sp. zn. Pl. ÚS 9/07 

ze dne 1. července 2010. V tomto nálezu Ús-

tavní soud dokonce autoritativně ve výroku 

vyslovil, že „dlouhodobá nečinnost Parlamentu 

České republiky spočívající v nepřijetí zvlášt-

ního právního předpisu, který by vypořádal 

historický majetek církví a náboženských spo-

lečností, je protiústavní.“. 

Na tyto nálezy navázaly další, v nichž Ústavní 

soud musel reflektovat marné plynutí času a 

nenaplnění povinnosti zákonodárce přijmout 

restituční předpis. Nálezem ze dne 31. března 

2011 sp. zn. II. ÚS 2326/07 ústavní stížnost 

církevního subjektu sice ještě zamítl, ale s 

dovětkem, že je nutno vyčkat na splnění po-

vinnosti zákonodárce přijmout zákon předpo-

kládaný ustanovením § 29 zákona o půdě, 

přičemž za přiměřenou dobu pro přijetí před-

mětné právní úpravy lze považovat již pouze 

dobu, která odpovídá časové náročnosti plno-

hodnotného legislativního procesu. Ústavní 

soud tehdy znovu upozornil, že při pokračující 

protiústavní nečinnosti zákonodárce by již 

Ústavní soud musel poskytnout ochranu zá-

kladním právům dotčených subjektů, která byla 

nečinností zákonodárce porušena. Podobně 

argumentoval též v nálezu ze dne 31. srpna 

2011 sp. zn. I. ÚS 562/09. 

S vědomím tohoto judikatorního vývoje, opa-

kovaných upozorňování na důsledky nepřijetí 

avizovaného restitučního předpisu a marného 

plynutí času Ústavní soud v dnes vyhlášeném 

nálezu konstatoval, že zákonodárce, ač byl 

Ústavním soudem opakovaně upozorňován na 

povinnost splnit závazek založený ustanove-

ním § 29 zákona o půdě, a tím naplnit zmiňo-

vané legitimní očekávání, tuto svou povinnost 

doposud nesplnil. A byť je Ústavnímu soudu 

známo, že Parlament České republiky v sou-

časné době projednává návrh zákona o majet-

kovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, „vzhledem k běhu času (provi-

zorní právní stav trvá přes závazek státu více 

než 21 let) a dosud nedokončenému legislativ-

nímu procesu, jehož výsledek ostatně ani nel-

ze v současné době předjímat, musí Ústavní 

soud postupovat v nyní projednávané věci v 

intencích již zmiňovaného stanoviska pléna 

Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 22/05, jakož i zde 

připomínaného nálezu sp. zn. I. ÚS 562/09,“ 

tedy poskytnout oprávněnému církevnímu 

subjektu ochranu jeho ústavně garantovaným 

právům individuálně cestou ústavní stížnosti. 

„Jiný postup Ústavního soudu by mohl vést k 

dalšímu prodlužování provizorního ústavně 

nekonformního právního stavu“, uvedl Ústavní 

soud v odůvodnění. 

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 30.9.2012 

(autor: JPA) 

 

11.1. 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.sk/
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11.2. Najvyšší súd SR 

http://nssr.blox.sk/ 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Sloven-
skej republiky - sp. zn. 8 Sžp 8/2011  
 

Informačné, reklamné a propagačné 
zariadenia 
 

Z uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu 

SR vyplýva, že ak sa informačné, reklamné a 

propagačné zariadenie umiestňuje na mies-

tach viditeľných z verejných priestorov a je 

spojené so stavbou alebo pozemkom, je jeho 

vlastník, nájomca alebo iný zriaďovateľ povin-

ný vyžiadať si povolenie stavebného úradu. 

 

12. Judikatura ESD a Tribunálu 

 zkontrolováno od 1.9. do 30.9.2012 

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

(autor: DPL) 

 

Rozsudek tribunálu (šestého senátu) ze 

dne 20. září 2012 ve věci T-154/10 Fran-

couzská republika, proti Evropské ko-

misi, jejímž předmětem je návrh na zru-

šení rozhodnutí Komise 2010/605/EU ze 

dne 26. ledna 2010 o státní podpoře 

C 56/07 (dříve E 15/05), kterou Francie 

poskytla společnosti La Poste (Úř. věst. 

L 274, s. 1) 

http://eur-

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

2010TJ0154:CS:HTML 

 

Žaloba Francouzské republiky směřovala na 

zrušení rozhodnutí Evropské komise, která 

došla k závěru, že existuje neomezená záruka 

francouzského státu ve prospěch společnosti 

La Poste a zároveň selektivní výhoda vyplýva-

jící z téže záruky, která by mohla narušit hos-

podářskou soutěž a ovlivnit obchod. Pokud jde 

konkrétně o posouzení existence neomezené 

záruky francouzského státu ve pro-

spěch VIVO (Ve francouzském správním právu 

jsou VIVO právnickými osobami veřejného 

práva, které mají právní subjektivitu odlišnou 

od státu, jsou finančně nezávislé a mají kon-

krétní svěřené pravomoci, které obvykle zahr-

nují výkon jednoho nebo několika úkolů veřej-

né služby), Komise na úvod zdůrazňuje, že La 

Poste nepodléhala obecné právní úpravě týka-

jící se soudního vyrovnání a soudní likvidace 

podniků v obtížích a že výhodnější úvěrové 

podmínky získané podniky, jejichž právní for-

ma vylučuje insolvenční řízení, jsou považová-

ny za podporu ve formě záruky. Komise, která 

konstatovala, že francouzské orgány zpochyb-

nily závěr, že nepoužitelnost obecné právní 

úpravy v oblasti soudního vyrovnání a soudní 

likvidace podniků na společnost La Poste je 

srovnatelná s mechanismem státní záruky ve 

prospěch této společnosti, pokud jde 

o uspokojování jejích věřitelů i zachování její 

existence v případě, že by se nacházela 

v platební neschopnosti, přezkoumala všechny 

argumenty těchto orgánů. 

Francouzská republika tvrdila, že Komise se 

dopustila pochybení v rozsahu, v němž dospě-

la k závěru, že ve francouzském právu existuje 

implicitní a neomezená státní záruka poskyto-

vaná VIVO. Na základě toho podala žalobu na 

zrušení zmiňovaného usnesení a to i přesto, 

že ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Evropské 

komise provedla nutná opatření tím, že fakticky 

přeměnila La Poste na akciovou společnost a 

v důsledku zrušila neomezenou záruku, která jí 

byla poskytnuta. 

Z úvah rozvinutých v rámci přezkumu žalobní-

ho důvodu v projednávaném případě vyplývá, 

že Komise pozitivně posoudila existenci neo-

http://nssr.blox.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010TJ0154:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010TJ0154:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010TJ0154:CS:HTML
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mezené státní záruky ve prospěch La Poste. 

Komise zohlednila několik shodujících se po-

znatků, které představovaly dostatečný základ 

k prokázání toho, že společnosti La Poste byla 

z důvodu jejího postavení VIVO poskytnuta 

implicitní a neomezená státní záruka. Tyto 

objektivní indicie vycházejí zaprvé z objektivní 

skutečnosti, že La Poste v oblasti vyrovnání 

a likvidace podniků v obtížích nepodléhá 

obecné právní úpravě, zadruhé, že zákon 

č. 80-539, kterému společnost La Poste pod-

léhá, nevyvolává stejné účinky jako likvidační 

řízení podle obecné právní úpravy a vede 

k tomu, že věřitelé VIVO se nacházejí 

v mnohem příznivější situaci než věřitelé sou-

kromých osob, a zatřetí a jen pro úplnost že 

„za málo pravděpodobného předpokladu, že 

by řízení ustavené zákonem [č. 80-539] neu-

možnilo uspokojení věřitele“, posledně uvede-

ný by mohl být krom toho uspokojen uplatně-

ním odpovědnosti státu.  

 

13. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

13.1. Právní rádce 

9/2012 

Zohledněna vydání do 30.9.2012 

Rekodifikace: Převrat ve smlouvách? 

Autor: Petr Čech 

Autor ve svém článku popisuje změny týkající 

se smluvního práva, které přicházejí s novým 

občanským zákoníkem. 

Nová úprava zpružní kontraktační proces. 

Podle ní bude snazší uzavřít smlouvu, protože 

strany si budou moci dohodnout vlastní pravi-

dla kontraktace, u některých smluvních typů 

mizí požadavky na písemnou formu (smluvní 

pokuta, postoupení pohledávky, převzetí a 

přistoupení k dluhu, atd.). Dále smlouva bude 

moci vzniknout i reálnou akceptací, či přijetím s 

modifikacemi a podnikatel bude moci existují-

cím klientům jednostranně změnit podmínky. 

Další očekávanou změnou je, že klesne počet 

neplatných smluv. NOZ upřednostňuje platnost 

před neplatností, převahu dostává relativní 

neplatnost před absolutní, tedy podmínka, že 

se jí bude muset jedna ze stran dovolat. Klesa-

jí nároky na určitost smlouvy, nedostatek formy 

půjde dodatečně zhojit a chybějící náležitosti 

doplní zákon, zvyklost, či soud. 

Autor zmiňuje i stinné stránky volnější úpravy: 

lze očekávat zvýšený počet závazků ukvape-

ných, neuvážených a (z části) nechtěných. 

Líc i rub koupě od nevlastníka v novém 

občanském zákoníku 

Autor: Petr Čech 

 

Nový zákoník umožní, aby kupující, spoléhající 

se na správnost zápisu do katastru nemovitos-

tí, nabyl od nevlastníka i nemovitost. Pravého 

vlastníka bude chránit institut poznámky spor-

nosti. Tím bude oslabena právní jistota dobro-

věrných nabyvatelů nemovitostí zapsaných do 

katastru. V krajních případech bude moci 

vlastník požádat o zápis poznámky spornosti 

ve lhůtě až tří let. Poznámka bude působit i 

zpětně, proti osobě nyní zapsané jako vlastník. 

Tedy i tomu, kdo v době kdy podával návrh, 

nemohl o poznámce a jejích důvodech nic 

tušit. 
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13.2. Právní rozhledy 

17-18/2012 

Zohledněna vydání do 30.9.2012 

K možnosti zpochybnění vykonatel-

ných pohledávek v insolvenčním řízení 

Autor: JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., JUDr. 

Milan Vrba 

Vydání: 17/2012 

Autor ve svém článku poukazuje na fakt, že 

existence vykonatelného exekučního titulu 

neznamená konec možností na zpochybnění 

pohledávky. Jde o to, že ačkoliv se pohledávka 

opírá o exekuční titul, neznamená to automa-

ticky její „nedotknutelnost“. Insolvenční zákon 

je na straně insolvenčních správců, kterým 

umožňuje bez větších obtíží zpochybnit velkou 

část vykonatelných pohledávek, o jejichž exis-

tenci nejsou přesvědčeni, a tím dostát v této 

souvislosti zákonem jim stanovené povinnosti 

odborné péče, o jejímž naplňování jsou v praxi 

často vedeny pochybnosti.  

Obdobně lze použít tento nástroj z pozice při-

hlášeného věřitele, kdy insolvenční zákon za-

ručuje účinné prostředky, jak dosáhnout vyšší-

ho uspokojení. Jedná se právě o možnost 

popření pohledávek jiných věřitelů, a to i přes-

to, že se tyto pohledávky zakládají na exekuč-

ním titulu. 

Rozpor s dobrými mravy v judikatuře 

Nejvyššího soudu ČR 

Autor: Mgr. Mgr. Jan Petrov, LL.M. 

Autor se ve svém článku snaží shrnout judika-

turu Nejvyššího soudu týkající se posuzování 

neplatnosti jednání z důvodu rozporu 

s dobrými mravy a rozebírá nejvýznamnější 

skupiny rozhodnutí. Dobré mravy se ve zkou-

mané oblasti uplatní jak v souvislosti s § 39 

ObčZ, tak i s § 3 odst. 1 ObčZ, kdy je výkon 

práv ve výjimečných případech odepřen.  

 

Nejčastěji judikatura k dobrým mravům vyža-

duje, aby strany dodržely určité kvantitativní 

meze v určitých kategoriích.  

 

Jako první zmiňuje autor výši smluvní pokuty a 

úroků z prodlení. Judikatura se netýká ob-

chodněprávních smluv, protože, ač je smluvní 

pokuta v nich nepřiměřená, soud ji neprohlásí 

za neplatnou, pouze moderuje výši pokuty. Co 

se týče občanskoprávní pokuty, tak denní saz-

ba ve výši 1% je posuzována jako neplatná a 

naopak se ještě připouští 0,5%. Pohled NS na 

výši úroku z prodlení, ale bude pravděpodobně 

narážet na novější nálezy ÚS, v nichž vyslovu-

je závěr, že 0,5% denně, tedy 182% ročně je 

nepřiměřený a nemůže být soudem vymáhán. 

 

Dále k výši úplaty za plnění: náš právní řád 

nezná ustanovení o neúměrném zkrácení (na 

rozdíl od ABGB) a NS neuvažuje zavést tento 

institut ani judikaturně. Vyslovil, že hrubý ne-

poměr plnění nemůže vyvolat neplatnost sám 

o sobě, ale jen ve spojení s dalšími, dostateč-

ně závažnými, okolnostmi (např. zneužití tísně, 

nezkušenost, rozumová slabost, atd.).  

 

Další kategorií jsou konkurenční doložky. NS 

na základě dobrých mravů judikaturně vytvořil 

obecné požadavky na konkurenční doložky. Ty 

musí být spravedlivě přiměřené a vyvážené 

pro obě strany, musí určitě vymezovat věcný i 

územní (osobní) rozsah, konečně také vyžadu-

jí spravedlivou kompenzaci.  

 

Pro výši úroku z půjčky či úvěru dle judikatury 

platí, že neplatné bude ujednání, které pod-

statně přesahuje úrokovou míru v době jejich 

sjednání obvyklou, stanovenou zejména 

s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám 

uplatňovaným bankami. 
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Vedle frekventovaných případů zmíněných 

výše, kdy se jednání příčí dobrým mravům 

z důvodu překročení kvantitativních mezí, apli-

koval NS dobré mravy také v následujících 

dvou případech, kde došlo k typovému poru-

šení dobrých mravů. NS vyslovil zákaz, aby 

subdodavatel nesl riziko, že konečný odběratel 

nezaplatí. (sp. zn. 32 Cdo 2999/2008). Podle 

názoru autora je však tento obecný zákaz ne-

udržitelný, není v něm podmíněno ani doda-

tečnými okolnostmi.  

 

Druhým, jistě také zajímavým, judikátem je 

rozsudek (sp.zn. 23 Cdo 2184/2007), ve kte-

rém se postavil na stranu subdodavatelů a 

ohradil se proti tzv. „regálnému“ tím, že vyslo-

vil, že je v rozporu s dobrými mravy závazek 

subdodavatele k fixnímu poplatku na marke-

tingovou podporu a otevření nových filiálek. 

„Je neplatné ujednání, kterým podnikatel na 

jiného přenáší své náklady. To však neplatí, 

jestliže podnikatel za přenesení nákladů po-

skytl přiměřenou náhradu, zejména nepodmí-

něný závazek odebrat určitý přiměřený objem 

zboží.“ 

 

 

13.3. Bulletin advokacie 

9/2012 

Zohledněna vydání do 30.9.2012 

 

Zářijové vydání Bulletinu advokacie je mono-

tematické, snaží se postihnout základní pravi-

dla, kterými se řídí insolvenční řízení. Číslo se 

také zaměřuje na judikaturu, kterou vytvořila 

soudní praxe za pět let od přijetí nového insol-

venčního zákona. Přispěvatelé jsou advokáti, 

insolvenční správci a soudci, kteří se dlouho-

době zaměřují na úpadkové právo a spoluvy-

tvářejí reálná pravidla jeho fungování v řízení 

před českými soudy. 

 

Z témat, kterých se týká speciální vydání bulle-

tinu advokacie lze zmínit návod jak zabránit 

odmítnutí insolvenčního návrhu, úpadek a jeho 

osvědčení, pohledávky a rozhodovací působ-

nost věřitelů v insolvenčním řízení, provoz 

podniku dlužníka v insolvenci, majetkovou 

podstata a její zpeněžení, pohledávky dlužníka 

za třetími osobami, či incidenční spory.    

 

13.4. Právna revue 

zohľadnené vydania do 30.9.2012 

(autor: JPA) 

 

Právna úprava štrajku v slovenskej re-
publike 

Autor: JUDr. Simona Schuszteková 

 

Cieľom predmetného príspevku je zhodnotiť 

slovenskú právnu úpravu štrajku ako krajného 

prostriedku riešenia sporov a presadenia eko-

nomickým a sociálnych záujmov občanov či 

zamestnancov. Autorka sa v článku zaoberá 

nedostatočnou právnou úpravou štrajku v slo-

venskom právnom poriadku a poukazuje na 

výklad platného stavu 

 

13.5. Zo súdnej praxe 

zohľadnené vydania do 30.9.2012 

(autor: JPA) 

 

Bezdôvodné obohatenie člena predsta-
venstva akciovej spoločnosti v teórii 
a rozhodovacej praxi súdov v SR a ČR 

Autor: JUDr. Peter Strapáč 
 

Autor vo svojom príspevku analyzuje inštitút 

bezdôvodného obohatenia, ako nástroj využi-

teľný na ochranu majetkových záujmov spo-



 

 

 

19 
 

Page 19  LEGAL UPDATE 9/2012 

 

 

ločnosti a slúžiaci na zabránenie získavania 

majetkového prospechu členmi predstavenstva 

bez právneho dôvodu. V článku sa osobitne 

rozoberajú možnosti využitia tohto inštitútu 

v praktickej rovine, pričom autor sa zameral na 

najčastejšie riešený problém, a to plynutie 

premlčacích lehôt. 

 

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

a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopí-

rování jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu 

není dovoleno. Naším úmyslem je upozornit na 

témata, která jsou v daný okamžik zajímavá, niko-

liv poskytnout úplnou analýzu těchto témat.  

 

Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profe-

sionální služby k uvedeným informacím a společ-

nost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání 

nebo zdržení se konání na základě informací obsa-

žených v tomto materiálu. 

 

  

 


