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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

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

V měsíci říjnu nenabyl účinnosti žádný 

právní předpis, relevantní pro Legal Up-

date. 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 117 - 134; 

od 1.10.2012 do 31.10.2012 

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

 (autor:JTA) 

 

Novela zákona č. 143/2001, o ochraně hos-

podářské soutěže, zákon č. 360/2012 Sb. 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=621 

 

O novele zákona o hospodářské soutěži jste 

mohli být prostřednictvím Legal Update infor-

mování v jarních vydáních. 

 

Novela počítá s možností prominutí pokuty 

účastníkům kartelu, kteří s nezákonnými prak-

tikami sami přestanou a ostatní účastníky 

nahlásí ÚOHS. Cílem novely je zakotvit tuto 

již dnes používanou praxi tzv. leniency přímo 

do zákona. 

 

Nově bude v zákoně uvedeno, že na základě 

žádosti upustí ÚOHS od uložení pokuty tomu, 

kdo jako první ze všech účastníků předloží 

informace a podklady o utajované horizontální 

kartelové dohodě, které Úřad dosud nezískal, 

a přizná účast na této dohodě. Další podmín-

kou je aktivní napomáhání objasnění případu 

a skutečnost, že tento oznamovatel nečinil 

dříve nátlak na ostatní účastníky, aby se této 

nezákonné dohody účastnili.  

 

Novela zákona nabývá účinnosti dne 1.12. 

2012. 

 

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospoda-

ření energií, (zákon č. 318/2012 Sb.) 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=621 

O novele zákona o hospodaření energií jsme 

Vás informovali již v červencovém vydání 

Legal Update. Zákon vstupuje v účinnost dne 

1.1.2013, vyjma některých ustanovení, jejichž 

účinnost je od 1..2014, resp.1.1.2015.    

Novela přináší například povinnost pro veřej-

né budovy s plochou nad 500 metrů čtvereč-

ních povinnou certifikaci spotřeby energií již 

od 1.7.2013. Pro soukromé administrativní 

budovy budou tyto certifikáty povinné v závis-

losti na jejich ploše od roku 2015. 

Novela zákona č. 186/2006 Sb., stavební 

zákon, zákon č. 350/2012 Sb. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=573&C

T1=0Hlavním cílem novely stavebního zákona je 

urychlení, zjednodušení a zlevnění přípravy 

i povolování staveb a to díky rozšíření okruhu 

staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí 

nebo stavební povolení. Novela má podle tvůrců 

zjednodušit život stavebníkům mimo jiné při 

doplňkových stavbách u rodinných domů, napří-

klad odstranění nedůvodných duplicit ve vztahu 

ke správnímu řádu nebo zpřesnění kompetencí 

orgánů vykonávajících působnost na úseku 

územního plánování. 

Mezi konkrétní cíle novely patří upřesnění 

postupů při uzavírání veřejnoprávní smlouvy 

nahrazující územní rozhodnutí, přepracování 

požadavků na rozhodování o změně vlivu 

užívání stavby na území, posílení postavení 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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občanských sdružení jako účastníků územní-

ho řízení a účast veřejnosti při posuzování 

vybraných záměrů z hlediska vlivů na životní 

prostředí v rámci územního řízení. 

Námitky vůči připravovaným územním plánům 

budou moci vznášet všichni vlastníci pozemků 

a staveb, kterých se navrhované řešení územní-

ho plánu týká. Posílí se také účast veřejnosti 

ve stavebních řízeních i při otázkách životního 

prostředí. Veřejnost však bude moci sdělit své 

výhrady k projektům jen do té doby, dokud 

v územním řízení nepadne rozhodnutí. 

V rámci plíživé deregulace státu v oblasti sta-

vebního zákona dojde k rozšíření výčtu případů, 

pro které se územní rozhodnutí ani územní sou-

hlas nevyžadují, nastane koncepční přepraco-

vání formy územního souhlasu a upřesnění 

postupů při jeho vydávání nebo se zpřesní po-

stup při vedení zjednodušeného územního říze-

ní. Dále bude novelou napříště upuštěno od 

veřejného ústního jednání v případech záměrů, 

které nepodléhají posuzování vlivů na životní 

prostředí a zavedení speciální úpravy pro stano-

vení lhůt pro vydání územního rozhodnutí, která 

bude odchylná od obecné úpravy správního 

řádu. 

V oblasti stavebního řádu bude u ohlašovaných 

stavebních záměrů posílena právní jistota sta-

vebníka vydáním písemného souhlasu staveb-

ního úřadu a stanovením podmínky pro  mož-

nost stavebního úřadu usnesením rozhodnout, 

že o ohlášené stavbě povede stavební řízení a 

vydá rozhodnutí. Nastane také zpřesnění postu-

pů autorizovaného inspektora při posuzování 

stavby, zvýšení ochrany osob, které by byly 

účastníky stavebního řízení, řešení účinků 

oznámení stavby a ingerence stavebního úřadu. 

K právní jistotě žadatelů přispěje zveřejňování 

údajů o poloze, podmínkách napojení, podmín-

kách ochrany a dalších údajů o technické infra-

struktuře nezbytných pro projektovou činnost a 

provedení stavby, a z toho důvodu výslovné 

vyjádření zda informace podle § 161 zákona 

poskytují vlastníci technické infrastruktury bez-

platně či za úplatu, popř. její výše. V oblasti 

provádění, užívání či odstraňování staveb má 

být novelou zajištěna větší kázeň při dodržování 

povinností uložených zákonem zpřesněním 

skutkových podstat správních deliktů 

a stanovením chybějících. 

 

Účinnost novely je stanovena na 1.1.2013. 

 

3. Připravované právní 

předpisy 

(autor: JTA) 

3.1. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.10.2012 do 31.10.2012, do 26. schůze 

Novela občanského soudního řádu 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_

dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3209 

O novele občanského soudního řádu jste byli 

již informování červencovým Legal Updatem. 

Nejpodstatnější změnou je nová definice pří-

pustnosti dovolání a podstatné zúžení okruhu 

věcí, v nichž je dovolání absolutně nepřípust-

né nebo omezení dovolacích důvodů ze tří na 

jediný. Dojde také ke zkrácení lhůty pro podá-

ní dovolání ze dvou měsíců na jeden měsíc a 

Nejvyšší soud bude mít možnost svým roz-

hodnutí změnit rozhodnutí odvolacího soudu, 

popř. i soudu prvního stupně. 

Účinnost novely je navrhována na první den 

třetího kalendářního měsíce po vyhlášení.   

Novela horního zákona  

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3209
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3209
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http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_

dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3214 

Novela horního zákona by měla především 

administrativně ztížit možnost vyvlastnění a 

dalšího omezení vlastnických práv majitelů 

nemovitostí v dobývacích prostorech. Stát tak 

jako vlastník výhradních ložisek nerostů už 

nebude moci z důvodu převažujícího veřejné-

ho zájmu automaticky odnímat vlastnické 

právo k pozemkům. Přednost bude mít šířeji 

formulovaná dohoda mezi organizací opráv-

něnou k těžbě a vlastníkem nemovitosti.  

Návrh zákona o Státním pozemko-

vém úřadu 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_

dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3217 

Státní pozemkový úřad bude podle svých 

kompetencí vystupovat jako orgán vykonáva-

jící působnost veřejné správy v oblasti po-

zemkových úprav a v oblasti restitucí v soula-

du se zákonem o půdě, jehož novela je rov-

něž součástí návrhu, a současně jako orgán 

zabývající se správou státního zemědělského 

majetku, včetně jeho prodeje.  

Zákon souvisí se stále projednávaným ná-

vrhem zákona o majetkovém vyrovnání 

s církvemi. Na základě tzv. blokačního para-

grafu nelze za současného právního stavu 

převádět celkem 48 508 ha zemědělské půdy, 

které spravuje Pozemkový fond a které budu 

z větší části vydány v rámci tzv. církevních 

restitucí. 

 

3.2. Poslanecká sněmovna: 

Sněmovní tisky č. 814 - 839 

od 1.10.2012 do 31.10.2012 

Novela zákona o elektronických komu-

nikacích 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=836&C

T1=0 

Novela má podle navrhovatelů řešit nekalé 

praktiky operátorů v elektronických komunika-

cích vůči zákazníkům  a  vůči  ostatním  pod-

nikatelům v oblasti  elektronických  komunika-

cí. Tyto praktiky  brání  vzniku  konkurence na 

telekomunikačním trhu a zlepšení kvality slu-

žeb a snížení cen. 

Navržená novela řeší uzavírání, nebo změnu 

smluv s využitím přístupu na dálku, problema-

tiku automatického prodlužování smluv, sjed-

návání smluvních pokut v případě předčasné-

ho ukončení smluv uzavřených na dobu urči-

tou a problematiku neexistence plnohodnot-

ných virtuálních operátorů na zdejším teleko-

munikačním trhu. 

Účinnost novely je navrhována na patnáctý 

den po jejím vyhlášení. 

 

3.3. Vláda: 

Právní předpisy projednávané vládou naleznete na: 

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

Usnesení vlády naleznete na: 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.

nsf/web/cs?Open&2010 

 

3.3.1. Právní předpisy vládou pro-

jednané 

V měsíci říjnu vláda neprojednala žádný práv-

ní předpis relevantní pro Legal Update.  

 

3.3.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3214
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3214
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3217
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=05.11.2012&O=8&action=detail&value=3217
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=836&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=836&CT1=0
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
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Návrh vyhlášky o vyúčtování 

k provedení některých ustanovení 

ZPZE  

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

Vyhláška upřesňuje některá ustanovení záko-

na č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie, ohledně způsobu a postupu stanove-

ní rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní 

cenou a jeho úhrady mezi povinně vykupují-

cím a operátorem trhu, a termínů a způsobů 

informování výrobce povinně vykupujícím 

nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny 

na denním trhu s elektřinou, a o situaci, kdy 

nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky 

elektřiny na denním trhu. 

Den nabytí účinnosti vyhlášky je stanoven na  

1.1.2013.  

 

 

 

 

3.4. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

829/0 Novela z. o České národní bance - 

EU 

11.10.      

821/0 Vl.n.ústav.z. o rozpočtové odpo-

vědnosti - EU 

10.10.      

816/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty 

- RJ 

1.10.      

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 

transparentnosti akciových spol. 

18.6.      

683/0 Novela z. o vyvlastnění 14.5. 7.6. 19.9. 26.9. 25.10.  

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      

595/0 Novela zákona o finanční kontrole  6.2. 14.3. 24.10.    

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=829&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=829&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=821&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=821&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=816&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=816&CT1=0
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
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593/0 Novela zákona - zákoník práce 3.2. 20.6. 19.9. 26.9. 24.10.  

580/0 Návrh zákona o majetkovém vy-

rovnání s církvemi a nábož. spol. 

18.1. 7.2. 6.6. 22.6. ZAM  

537/0 Novela z. - občanský soudní řád 23.11. 16.12. 7.6. 19.9. - 9.10. 

352/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním 

úřadu 

25.5. 17.6. 2011 24.10.2012    

 

Pozn.: VR- vráceno PS; OR- obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP - nepodepsal

4.1. ÚOHS, ČTÚ 

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

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

zkontrolováno v období 1.10. – 31.10.2012 

 (autor: KVA) 

 

4.1. ČTÚ 

ČTÚ: Potvrzení o zápisu do aukce obdr-

želi všichni čtyři žadatelé 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9629 

 

Dne 5.10.2012 ČTÚ informoval, že všechny spo-

lečnosti, které se přihlásily do výběrového řízení 

na využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřej-

né komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 

MHz a 2600 MHz, splnily jak formální, tak i další 

stanovené podmínky pro účast v aukci. Jedná se 

o společnosti  Telefónica Czech Republic, a.s., T 

Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech 

Republic a.s. a PPF Mobile Services a.s.  

Ještě před samotnou aukcí, která proběhne do 

konce letošního roku, absolvují účastníci aukce 

dvě školení a dvě zkušební aukce. K vydání roz-

hodnutí o udělení přídělů získaných rádiových 

kmitočtů ČTÚ by tak mělo dojít na počátku roku 

2013, poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za 

vydražené spektrum. Aukce si klade za cíl zajistit 

občanům a podnikatelům špičkové služby mobil-

ního broadbandu v nových sítích tzv. čtvrté gene-

race. ČTÚ předpokládá, že jednorázové příjmy 

státního rozpočtu z aukce by se mohly pohybovat 

v řádu několika miliard Kč. 

 

4.2. ÚOHS 

Společnosti Telefónica byla navýšena 

pokuta za kroky proti liberalizaci trhu 

 

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

hospodarske-souteze/spolecnosti-telefonica-byla-

navysena-pokuta-za-kroky-proti-liberalizaci-trhu/ 

 

Dne 17.10.2012 uložil ÚOHS opakovaným pr-

vostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 

93 108 600 Kč společnosti Telefónica Czech 

Republic a.s. Důvodem pro uložení pokuty bylo 

zneužití dominantního postavení na trhu posky-

tování veřejných telefonních služeb určených 

podnikatelským subjektům. Podle ÚOHS se spo-

lečnost ČESKÝ TELECOM, a.s. (dnes Telefónica 

a.s.) dopustila porušení soutěžních pravidel v 

letech 2001 a 2002 při uzavírání smluv na po-

skytnutí cenových plánů. Touto smlouvou se 

zavázalo téměř 3000 podnikatelů k provolání 

určitého stanoveného objemu hovorů, které byl 

povinen uhradit, ikdyž tento stanovený limit ne-

provolal. Smlouvy navíc nebylo možné vypovědět 

před smluveným datem a vůči některým zákazní-

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0
http://www.compet.c/
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spolecnosti-telefonica-byla-navysena-pokuta-za-kroky-proti-liberalizaci-trhu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spolecnosti-telefonica-byla-navysena-pokuta-za-kroky-proti-liberalizaci-trhu/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/spolecnosti-telefonica-byla-navysena-pokuta-za-kroky-proti-liberalizaci-trhu/
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kům uplatňoval soutěžitel individuální cenové 

podmínky. Společnost porušila pravidla hospo-

dářské soutěže vytvářením bariér pro liberalizaci 

trhu a dopustila se i cenové diskriminace vůči 

zákazníkům, kteří výše uvedené smlouvy neuza-

vřely. Za protisoutěžní jednání byla Úřadem ulo-

žena v roce 2004 sankce ve výši 81,7 milionů Kč. 

Následovalo osm let, kdy o případu rozhodovaly 

správní soudy. Poslední rozsudek Krajského 

soudu v Brně potvrdil, že došlo k zneužití domi-

nantního postavení, avšak zrušil část o uložení 

sankce s tím, že není dostatečně odůvodněna. 

ÚOHS v novém rozhodnutí zohlednil zejména 

závažnost protisoutěžního jednání, délku jeho 

trvání a při výpočtu zohlednil i fakt, že obrat 

účastníka byl v roce 2003 nesprávně uveden. Ve 

skutečnosti byl o téměř 5 miliard korun vyšší. 

Rozhodnutí není dosud pravomocné. 

 

Kalkulátor nákladů pro autodopravce je 

závažným protisoutěžním problémem 

 

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

hospodarske-souteze/kalkulator-nakladu-pro-

autodopravce-je-zavaznym-protisouteznim-problemem/ 

 

Dne 5.10.2012 ÚOHS upozornil, že připravované 

vytvoření kalkulační tabulky pro autodopravce by 

mohlo být v rozporu s pravidly hospodářské sou-

těže. Společenství autodopravců Čech a Moravy 

(SAČM) navrhlo vytvoření kalkulační tabulky, 

která by měla za cíl stanovení minimální ceny 

tak, aby autodopravci při přijímání zakázek ne-

nabízeli podnákladovou cenu. Ideálně by se kal-

kulátor měl stát závazným pro všechny členy 

SAČM. ÚOHS před tímto postupem důrazně 

varuje, neboť na SAČM dopadá zákaz uzavírání 

dohod, které by způsobily narušení hospodářské 

soutěže. Sjednocením minimální ceny by došlo 

k ovlivnění jednoho z nejvýznamnějších faktorů 

soutěže o zákazníky, totiž k ovlivnění ceny a její 

skladby. Otázka závaznosti v tomto případě není 

nikterak důležitá, stejný dopad by mělo i cenové 

doporučení či nepřímé určení ceny. Každý auto-

dopravce by měl vést svou individuální obchodní 

politiku a samostatně rozhodovat o výši cen (byť i 

podnákladových). Zavedením minimální ceny by 

došlo k celkovému růstu hodnoty služeb a po-

tažmo i k navýšení cen pro koncového spotřebi-

tele. Úřad varuje, že za zavedení kalkulační ta-

bulky by mohl udělit SAČM pokutu až 10% 

z celkového obratu všech členů společenství. 

 

5. Právní předpisy EU: 

 zkontrolováno v období 1.10. – 31.10.2012 

dle zveřejnění 

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

(autor: KVA) 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č.978/2012 ze dne 25. října 2012 o 

uplatňování systému všeobecných cel-

ních preferencí a o zrušení nařízení Ra-

dy (ES) č. 732/2008 

 

http://eur-

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

:303:0001:0082:CS:PDF 

 

Dne 25. října 2012 bylo v Úředním věstníku EU 

zveřejněno nařízení, které nově upravuje pod-

mínky uplatňování systému všeobecných celních 

preferencí (dále jen systém). Poskytnutím prefe-

renčního přístupu na trh Unie by měl systém 

rozvojovým zemím pomoci v jejich úsilí o snižo-

vání chudoby a podporu řádné veřejné správy a 

udržitelného rozvoje tím, že jim pomáhá vytvářet 

prostřednictvím mezinárodního obchodu další 

příjmy, které mohou následně zpětně investovat 

ve prospěch svého vlastního rozvoje. Celní prefe-

rence systému by se měly zaměřit na pomoc 

rozvojovým zemím, které mají větší rozvojové, 

obchodní a finanční potřeby. Samotný systém se 

skládá z obecného režimu a dvou zvláštních 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/kalkulator-nakladu-pro-autodopravce-je-zavaznym-protisouteznim-problemem/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/kalkulator-nakladu-pro-autodopravce-je-zavaznym-protisouteznim-problemem/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/kalkulator-nakladu-pro-autodopravce-je-zavaznym-protisouteznim-problemem/
http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:CS:PDF
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režimů. Obecný režim by měl být poskytnut všem 

rozvojovým zemím, které jsou v podobné fázi 

hospodářského vývoje. Země, které jsou Světo-

vou bankou klasifikovány jako země s vysokými 

nebo vyššími středními příjmy, mají takové úrov-

ně příjmů na jednoho obyvatele, jež jim umožňují 

dosahovat vyšších úrovní diverzifikace bez cel-

ních preferencí tohoto systému. Patří mezi ně 

ekonomiky, jež úspěšně dokončily přechod od 

centralizovaného hospodářství na hospodářství 

tržní. Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, ob-

chodní a finanční potřeby jako ostatní rozvojové 

země, neboť jsou v jiné fázi hospodářského roz-

voje. V zájmu jednotnosti by se celní preference 

poskytované v rámci obecného režimu neměly 

vztahovat na rozvojové země, které využívají 

preferenční ujednání s Unií pro přístup na její trh 

poskytující alespoň stejnou úroveň celních prefe-

rencí jako systém v podstatě pro veškerý obchod. 

Systém by měl posilovat další hospodářský růst a 

tím kladně reagovat na potřebu udržitelného 

rozvoje. Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté 

země by měl umožňovat bezcelní přístup na trh 

Unie pro produkty pocházející z nejméně rozvinu-

tých zemí, jak jsou uznány a klasifikovány OSN, 

s výjimkou obchodu se zbraněmi. Pro zemi, která 

již není OSN klasifikována jako nejméně rozvinu-

tá, by mělo být zavedeno přechodné období s 

cílem zmírnit veškeré nepříznivé dopady způso-

bené odnětím celních preferencí poskytovaných 

v rámci tohoto režimu. Celní preference v rámci 

zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země 

by měly být i nadále poskytovány nejméně rozvi-

nutým zemím, které využívají jiná preferenční 

ujednání pro přístup na trh v Unii. Pokud jde o 

obecný režim, mělo by se i nadále rozlišovat 

mezi celními preferencemi pro „necitlivé“ produk-

ty a celními preferencemi pro „citlivé“ produkty, 

aby byla zohledněna situace v odvětvích, která 

vyrábějí stejné produkty v Unii. 

 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 31.10.2012  

(autor: JPA) 

 

Novela zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám  

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

&MasterID=4127 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 

novelu zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám, ktorou do právneho poriadku Slo-

venskej republiky implementovala smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom 

použití informácií verejného sektora. Novela zá-

kona nadobudne účinnosť od 01.01.2013.   

Novelizovaný zákon zavádza pojem „opakované 

použitie informácie“, ktorým je použitie informácie 

povinnou osobou na podnikateľský alebo nepod-

nikateľský účel odlišný od toho, na ktorý jej bola 

informácia pôvodne určená“. Novela ďalej rozši-

ruje okruh povinných osôb a spresňuje samotný 

pojem „informácia“.  

Povinná osoba môže podľa novely od žiadateľa 

požadovať okrem úhrady účelne vynaložených 

nákladov tiež príplatok za sprístupnenie informá-

cií na opakované použitie, ktorého výška nesmie 

presiahnuť 10% účelne vynaložených nákladov.  

Novela zakazuje povinným osobám uzatvárať 

dohody, ktoré majú za cieľ obmedziť použitie 

informácii ostatnými žiadateľmi vrátane výhrad-

ného prístupu k opakovane používaným informá-

ciám. Takéto dohody sankcionuje neplatnosťou.  

 
Vládny návrh zákona o niektorých opat-
reniach v miestnej štátnej správe 

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

&MasterID=4152 

 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4152
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4152
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Národná rada Slovenskej republiky schválila 

vládny návrh zákona o niektorých opatreniach 

v miestnej štátnej  správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 

od 01.01.2013. 

Na základe zákona sa od nového roku na Slo-

vensku rušia krajské štruktúry orgánov špeciali-

zovanej miestnej štátnej správy, ktorými sú kraj-

ské školské úrady, krajské stavebné úrady, 

územné vojenské správy, krajské úrady životné-

ho prostredia, krajské pozemkové úrady, krajské 

lesné úrady, krajské úrady pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie a katastrálne úrady.  

Pôsobnosť krajských školských úradoch, kraj-

ských stavebných úradoch a územných vojen-

ských správ prejde na obvodné úrady v sídle 

kraja. V ostatných prípadoch prejde pôsobnosť 

špecializovaných krajských úradov na špecializo-

vané obvodné úrady v sídle kraja. 

 

 
Novela Zákonníka práce 

Dňa 25.10.2012 schválila Národná rada Sloven-

skej republiky novelu Zákonníka práce, ktorá 

nadobudne účinnosť 01.01. 2013. 

Novela Zákonníka práce prináša predovšetkým 

nasledovné dôležité zmeny: 

 zavádza sa súbeh výpovednej doby 

a odstupného; 

 skracuje sa maximálna dĺžka trvania pra-

covného pomeru na dobu určitú z troch 

na dva roky a obmedzuje sa možnosť 

predĺženia alebo opätovného dohodnutia 

pracovného pomeru na dobu určitú z pô-

vodných „v rámci troch rokov najviac tri-

krát“ na „v rámci dvoch rokov najviac 

dvakrát“; 

 zavádza sa povinnosť prerokovať výpo-

veď alebo okamžité skončenia pracov-

ného pomeru zo strany zamestnávateľa 

so zástupcami zamestnancov;  

 ruší sa výnimka max. 56-hodinového pri-

emerného týždenného pracovného času 

pre vedúcich zamestnancov a zavádza 

sa pre nich max. 48-hodinový priemerný 

týždenný pracovný čas;  

 možnosť zavedenia nerovnomerného 

rozvrhnutia pracovného času na dlhšie 

ako 4 mesačné rozvrhové obdobie sa 

podmieňuje dohodou zamestnávateľa so 

zástupcami zamestnancov, dĺžka rozvr-

hového obdobia ani v takom prípade ne-

smie presiahnuť 12 mesiacov; 

 na kreáciu odborovej organizácie 

u zamestnávateľa sa nevyžaduje  preu-

kazovanie aspoň 30%-organizovanosti 

zamestnancov; 

 na dohody o prácach vykonávaných mi-

mo pracovného pomeru sa začnú apliko-

vať viaceré kogentné ustanovenia Zá-

konníka práce o minimálnej mzde, o 

ochrane práce a o pracovnom čase, 

s výnimkou nočnej práce, pracovnej po-

hotovosti a práce nadčas. 

 

7. Prehľad pripravovaných 

právnych predpisov 

 

7.1. Poslanecké návrhy zákonov  

 

Novela exekučného poriadku 

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

&MasterID=4209  

 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4209
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4209
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Do NR SR bol predložený poslanecký návrh 

novely Exekučného poriadku s navrhovaným 

termínom nadobudnutia účinnosti od 

01.01.2013. 

 

Podľa návrhu by exekúcii mali podliehať aj dáv-

ky a príspevky v hmotnej núdzi až do 1/3 výšky 

priznanej sumy dávky alebo príspevku. 

 

Návrh ďalej upravuje maximálnu výšku odmeny 

exekútora, ktorá by nemala presahovať hodnotu 

samotnej vymáhanej pohľadávky. Poslanci ďalej 

navrhujú upustiť od odmeny exekútora v prípade, 

ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením exekú-

tora.

 

8. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 31.10.2012 (autor: JPA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

258 
Novela exekučného poriadku 

5.10.     

239 
Novela Zákona o dani 
z príjmu 

28.9.     

238 
Novela Daňového poriadku  

28.9. 23.10.    

229 
Novela Obchodného zákon-
níka  

28.9. 17.10.    

194 
Novela Zákona o advokácii 

24.8. 12.9. 18.10. 18.10.  

186 
Novela Zákonníka práce 

23.8. 18.9. 25.10. 25.10.  

184 
Vládny návrh zákona o nie-
ktorých opatreniach v miest-
nej štátnej správe 

24.8. 13.9. 18.9. 18.9.  

170 
Novela Zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám 

10.8. 12.9. 18.10. 18.10.  

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

1.8. 12.9. 24.10. 24.10.  

145 
Novela Zákona o správnych 
poplatkoch 

6.7. 25.7. 11.9. 11.9.  

116 
Novela Zákona o energetic-
kej hospodárnosti budov 

26.6. 26.7. 18.9. 18.9. 1.10. 

89 
Novela Stavebného zákona  

1.6. 2.7. 31.7. 31.7.  
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9. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 

http://www.urso.gov.sk 

skontrolované do 31.10.2012 (autor: JPA) 

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví, ktorou sa ustanovujú ná-
ležitosti žiadosti o udelenie výnimky a 
doklady prikladané k žiadosti 

 

http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/vyhl_303-

2012.pdf 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal 

vyhlášku upravujúcu náležitosti žiadosti o ude-

lenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup 

tretích strán do siete a zásobníka pre plyná-

renské zariadenia. Vyhláška nadobudla účin-

nosť 10.10.2012. 

 

10. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 31.10.2012 

V sledovanom období Protimonopolný úrad SR 

nevydal žiadne relevantné rozhodnutie pre 

účely Legal Updatu 

 

11. Judikatura ČR 

11.1. Judikatura Nejvyššího 

správního soudu 

zkontrolováno do 31.10.2012, 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 31.10.2012, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JKE) 

 

Vznik přepravní smlouvy v mezinárodní 
silniční přepravě 
 

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

Search/8C58210BD5EE9F2AC1257AA2003AC8E0?ope

nDocument&Highlight=0, 

Dne 10.10.2012 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 31 Cdo 488/2010, v němž se zabýval  

posouzením vzniku přepravní smlouvy v mezi-

národní silniční dopravě. 

Nejvyšší soud dospěl ve svém rozsudku 

k závěru, že Úmluvy o přepravní smlouvě v 

mezinárodní silniční nákladní dopravě, publi-

kované ve Sbírce zákonů pod č. 11/1975 Sb. 

neřeší všechny otázky spojené s mezinárodní 

silniční přepravou. Úmluva neupravuje proces 

vzniku smlouvy o přepravě věci (zásilky, zboží) 

a její podstatné části. V článku 4 pouze stano-

ví, že dokladem o uzavření přepravní smlouvy 

je nákladní list. Chybí-li nákladní list, má-li 

nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím exis-

tence nebo platnost přepravní smlouvy dotče-

na a vztahují se na ni i nadále ustanovení této 

Úmluvy. V článku 9 pak upravuje, že nákladní 

list je, pokud není prokázán opak, věrohodným 

dokladem o uzavření a obsahu přepravní 

smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem.  

Údaje v nákladním listu tedy zakládají vyvrati-

telnou právní domněnku o existenci přepravní 

smlouvy, resp. o jejím obsahu, tato skutečnost 

však neznamená, že by tím byla vyloučena 

http://www.urso.gov.sk/
http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/vyhl_303-2012.pdf
http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/vyhl_303-2012.pdf
http://www.antimon.gov.sk/
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/8C58210BD5EE9F2AC1257AA2003AC8E0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8C58210BD5EE9F2AC1257AA2003AC8E0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8C58210BD5EE9F2AC1257AA2003AC8E0?openDocument&Highlight=0
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aplikace ustanovení § 610 obch. zák. Speciální 

úpravu obsaženou v ustanovení § 41 vyhlášky 

č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, však aplikovat 

nelze; silniční přepravní řád totiž tuto aplikaci 

vylučuje v ustanovení § 1 odst. 2 písm. c), 

když stanoví, že silniční přepravní řád neplatí 

pro přepravy, pro něž platí mezinárodní úmlu-

vy.  

Dále nejvyšší soud ve svém rozsudku judiko-

val, že posouzení otázky, zda mezi stranami 

došlo k uzavření přepravní smlouvy, či smlou-

vy zasílatelské, jež se Úmluvou CMR neřídí, je 

tudíž vyhrazeno národním právním řádům, v 

daném případě českému obchodnímu zákoní-

ku. 

 

10.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.10.2012 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: JKE) 

 

 

Ústavně právní požadavky na rozhodčí 

doložku 

Ústavní soud České republiky judikoval 

27.9.2012 Nález III. ÚS 1624/12 se zabýval  

námitkou nedostatku pravomocí rozhodce a 

vlivem této námitky na exekuční řízení.  

Ústavní soud v právní větě vyslovil že, zákon 

č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výko-

nu rozhodčích nálezů, nevylučuje, aby otázka 

(nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkou-

mána i v exekučním řízení. Nevypořádá-li se 

soud s námitkami účastníka o nedostatku pra-

vomoci rozhodce, postupuje v rozporu s čl. 36 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Při-

tom platí, že není-li spor rozhodován rozhod-

cem, jehož výběr se uskutečnil podle transpa-

rentních pravidel, nemůže být akceptovatelný 

ani výsledek takového rozhodování. 

 

 

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 30.9.2012 

(autor: JPA) 

 

11.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vede-

ním predsedníčky Ivety Macejkovej na neve-

rejnom zasadnutí pléna 24. októbra 2012 roz-

hodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 

4/2012 o návrhu skupiny poslancov Národnej 

rady Slovenskej republiky na podanie výkladu 

čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 Ústavy Sloven-

skej republiky v súvislosti s menovaním gene-

rálneho prokurátora. 

Plénum Ústavného súdu rozhodlo uznesením 

a podáva nasledujúci výklad: 

Prezident Slovenskej republiky je povinný za-

oberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej 

republiky na vymenovanie generálneho proku-

rátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústa-

vy Slovenskej republiky a ak bol zvolený po-

stupom v súlade s právnymi predpismi, v pri-

meranej lehote buď vymenovať navrhnutého 

kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slo-

venskej republiky, že tohto kandidáta nevyme-

nuje. 

Nevymenovať kandidáta môže prezident podľa 

Ústavného súdu len vtedy, ak kandidát nespĺ-

ňa zákonné predpoklady na vymenovanie, 

alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujú-

cej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne 

spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funk-

http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.sk/
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ciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej 

funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť 

táto osoba vrcholným predstaviteľom, alebo 

spôsobom ktorý nebude v rozpore so samot-

ným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku 

tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny 

chod ústavných orgánov (čl. 101 ods. 1 druhá 

veta Ústavy Slovenskej republiky). Nevymeno-

vanie zvoleného kandidáta musí prezident 

odôvodniť, pričom odôvodnenie sa nesmie 

zakladať na svojvôli. 

 

11.2. Najvyšší súd SR 

http://www.supcourt.gov.sk/data/files/527_stanoviska_

rozhodnutia_4_2012.pdf/ 

Uznesenie Najvyššieho súdu Sloven-
skej re-publiky z 26. januára 2012, sp. 
zn. 7 Sžso 53/2011 
 

Posudzovanie vzniku poistného vzťahu 
vo verejnom práve 

Z uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky vyplýva, že vznik poist-

ného vzťahu v zdravotnom, nemocenskom a 

dôchodkovom poistení patrí do oblasti verej-

ného práva a je súčasťou systému zdravotné-

ho, nemocenského a dôchodkového poistenia. 

O takýchto právnych vzťahoch nemôžu rozho-

dovať civilné súdy v konaní o súkromnopráv-

nych žalobách a zákonnosť vzniku poistného 

vzťahu v zdravotnom, nemocenskom a dô-

chodkovom poistení môžu skúmať iba súdy 

v rámci správneho súdnictva podľa V. časti 

Občianskeho súdneho poriadku. 

 

12. Judikatura ESD a Tribunálu 

zkontrolováno od 1.10. do 31.10.2012 

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

(autor: KVA) 

 

Rozsudek soudního dvora ze dne 18. 

října 2012 ve věci C-37/11, Evropská 

komise proti České republice, jejímž 

předmětem je žaloba pro nesplnění po-

vinnosti na základě článku 258 SFEU, 

podaná dne 25. ledna 2011 – aneb 

kauza pomazánkové máslo. 

http://eur-

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

2011CJ0037:CS:HTML 

 

Dne 18. Října 2012 Evropský soudní dvůr 

(ESD) definitivně potvrdil, že Česká republika 

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z 

článku 115 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 

ze dne 22.10.2007, kterým se stanoví společ-

ná organizace zemědělských trhů a zvláštní 

ustanovení pro některé zemědělské produkty, 

když tím, že § 1 odst. 2 písm. q) vyhlášky mi-

nisterstva zemědělství č. 77/2003 Sb. ze dne 

6.3.2003 stanoví, že se pomazánkovým más-

lem rozumí mléčný výrobek ze zakysané sme-

tany, obohacené sušeným mlékem nebo su-

šeným podmáslím, obsahující nejméně 31 % 

hmotnostních mléčného tuku a nejméně 42 % 

hmotnostních sušiny, a tím umožňuje uvádění 

na trh takového výrobku pod obchodním ozna-

čením „pomazánkové máslo“. Naproti tomu z 

nařízení 1234/2007 vyplývá, že máslo je „výro-

bek s obsahem mléčného tuku nejméně 80 %, 

avšak méně než 90 %, s obsahem vody nejvý-

še 16 % a s obsahem mléčných netuků v suši-

ně nejvýše 2 %. Komise v dotčeném případě 

argumentovala ochranou spotřebitele, podob-

ností výrobku s máslem a možným nebezpe-

čím záměny výrobku, stejně tak jako nesplně-

ním kritérií stanovených v bodě I odst. 2 přílo-

hy XV nařízení č. 1234/2007 společně s naří-

zením č. 445/2007. Ta stanoví, že Evropská 

komise může výrobku udělit výjimku a zapsat 

jej na zvláštní seznam. Nicméně Komise po-

mazánkovému máslu výjimku neudělila. Komi-

se vytýkala ČR, že ČR její rozhodnutí nena-

http://www.supcourt.gov.sk/data/files/527_stanoviska_rozhodnutia_4_2012.pdf/
http://www.supcourt.gov.sk/data/files/527_stanoviska_rozhodnutia_4_2012.pdf/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0037:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0037:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0037:CS:HTML
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padla, ale naopak podala novou žádost, která 

byla opět neúspěšná. Avšak za takových okol-

ností již ČR nemůže namítat protiprávnost 

uvedeného zamítnutí jako obranu proti žalobě 

na nesplnění povinnosti členským státem dle 

článku 258 SFEU. 

 

Rozsudek soudního dvora ze dne 19. 

července 2012 ve věci C-112/11, eboo-

kers.com Deutschland GmbH proti Ver-

braucherzentrale Bundesverband eV, 

jejímž předmětem je žádost 

o rozhodnutí o předběžné otázce týka-

jící se výkladu volitelných příplatků v 

letecké dopravě  

http://eur-

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

2011CJ0112:CS:HTML 

 

Dne 19. července 2012 vydal ESD rozhodnutí 

o předběžné otázce týkající se výkladu volitel-

ných příplatků v letecké dopravě ve smyslu čl. 

23 odst. 1 nařízení č. 1008/2008. Společnost 

ebookers.com poskytuje prostřednictvím inter-

netového portálu prodej letenek. Při nákupu 

letenky se zákazníkovi zobrazí rozpis nákladů, 

které jsou zahrnuty do ceny letenky včetně 

pojištění storna cesty, které však poskytuje 

pojišťovací společnost. Na konci rezervace je 

zákazníkovi sděleno, jak postupovat, pokud 

chce odmítnout pojištění storna cesty (tzv. opt-

out). Podstatou předběžné otázky je, zda pojiš-

tění storna cesty, které poskytuje třetí strana, 

avšak které bylo uzavřeno v souvislosti s le-

tem, představuje volitelný příplatek dle čl. 23 

odst. 1 nařízení č. 1008/2008, k jehož přijetí 

cestujícím musí dojít na základě projevu vůle 

(opt-in). Cílem tohoto nařízení je poskytnout 

zákazníkovi maximální informovanost a trans-

parentnost cen za letecké služby. Zákazníci 

musí  mít možnost účinně srovnávat ceny růz-

ných leteckých společností a konečné ceny 

poskytovaných služeb by měly být prezentová-

ny tak, aby je bylo možné porovnat s podob-

nými složkami koncové ceny u konkurence. 

Avšak příplatky nejsou považovány za součást 

koncové ceny. Jak stanoví samotné nařízení, 

konečnou cenu je třeba odlišovat od konečné 

výše ceny, na konci rezervačního procesu, 

která se ve skutečnosti skládá z konečné ceny 

a z ceny, kterou je třeba zaplatit v souvislosti s 

tímto letem jako jsou nejrůznější doprovodné 

služby – např. pojištění storna cesty. Z odů-

vodnění dokonce vyplývá, že služby a ceny, 

které přímo a obvykle nesouvisí s rezervací 

samotného letu, by měly být z hlediska ochra-

ny zákazníka přijetím takových služeb a cen 

předmětem výslovného souhlasu na základě 

projevu vůle (opt-in). Jelikož tyto příplatky pou-

ze doplňují samotnou leteckou službu a nejsou 

pro přepravu cestujících nezbytné, měly by být 

zákazníkovi sděleny jasným a jednoznačným 

způsobem tak, aby je mohl přijmout na základě 

vlastního projevu vůle, jak stanoví výše uve-

dené nařízení. Tímto se má zabránit k podně-

cování zákazníka k zakoupení doplňkových 

služeb, které nejsou k uskutečnění letu zcela 

nezbytné. Dle nařízení není důležité ani, zda 

volitelnou doplňkovou službu nabízí dotčený 

letecký dopravce nebo s ním spojený poskyto-

vatel, nýbrž je důležité, že tato služba a její 

cena souvisí se samotným letem v rámci re-

zervace týkající se tohoto letu. Z výše uvede-

ných důvodů. Rozhodl Evropský soudní dvůr 

takto: „Pojem volitelné příplatky musí být vy-

kládán v tom smyslu, že zahrnuje náklady 

související s letem, které vznikají v rámci slu-

žeb, jako je pojištění storna cesty dotčené v 

původním řízení, které jsou poskytovány jiným 

subjektem, než je letecký dopravce, a které 

jsou zákazníkovi účtovány zprostředkovatelem 

tohoto letu společně s leteckým tarifem jako 

součást celkové ceny. ”  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0112:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0112:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0112:CS:HTML
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13. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

13.1. Právní rádce 

10/2012 

Zohledněna vydání do 31.10.2012 

Diskvalifikace (nejen) člena statutární-

ho orgánu po rekodifikaci 

Autor: Milan Prieložný 

Zákon o obchodních korporacích přináší pro 

členy statutárních orgánů novou úpravu vylou-

čení z výkonu funkce. Nově bude moci být 

taková osoba vyloučena na dobu až 10ti let 

z výkonu funkce ve všech obchodních korpo-

racích. Takové vyloučení nebude moci nastat 

ze zákona, nýbrž o něm rozhodne soud, který 

bude také oprávněn udělit z diskvalifikace vý-

jimku. Toto ustanovení spatřuje autor textu 

jako zásadní zlepšení. Podle stávající úpravy, 

kdy v diskvalifikaci dochází ex lege, může dojít 

k situaci, kdy se člen statutárního orgánu o 

vzniku překážky výkonu funkce ani nedozví. 

 

Novým diskvalifikačním důvodem vedle přive-

dení obchodní korporace do úpadku bude 

opakované a závažné porušování péče řádné-

ho hospodáře, příp. jiné péče v posledních 

třech letech. Soud bude moci takto vyloučit 

z funkce členy statutárních orgánů, fyzické 

osoby vykonávající funkci statutárního orgánu 

za právnickou osobu, osoby v obdobném po-

stavení člena statutárního orgánu (např. likvi-

dátora), prokuristy i jiné vlivné osoby. 

 

Na co si dát pozor u obchodních sděle-

ní? 

Autoři: Pavel Koukal, Lenka Hanková 

 

Právním základem pro rozesílání obchodních 

sdělení je zákon č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti, který stano-

vuje jasná pravidla pro rozesílání a možnosti 

bránit se nevyžádané poště. Základním princi-

pem v České republice je tzv. režim opt-in 

(zasílatel obchodního sdělení musí nejdříve 

k využití elektronického kontaktu pro zaslání 

sdělení obdržet předchozí souhlas uživatele). 

U stávajících kontaktů, může podnikatel posílat 

svá obchodní sdělení bez souhlasu. Dalšími 

požadavky jsou zřetelné a jasné označení 

zprávy jako obchodního sdělení, zpráva nesmí 

skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele a 

zpráva nesmí být odeslána bez platné adresy, 

na kterou by mohl adresát přímo a účinně za-

slat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly 

obchodní informace nadále zasílány. 

 

 

13.2. Právní rozhledy 

19-20/2012 

Zohledněna vydání do 31.10.2012 

Zásada „nemo plus iuris ad alium 

transfere potest quam ipse habet“ a 

problematika nabývání od nevlastníka 

Autor: JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. 

Vydání: 20/2012 

Autor se ve svém článku zaměřuje na stále 

velmi aktuální problematiku nabývání od ne-

vlastníka. Dává především do souvislosti judi-

katuru Ústavního soudu ČR a Nejvyššího sou-

du ČR, které se dostaly do rozporu. Na otázku, 

jakým směrem se bude ubírat úprava nabývání 

od nevlastníka do budoucna a jaký právní ná-

zor převládne, je nutné srovnat i zahraniční 

právní úpravu a úpravu podle Nového občan-

ského zákoníku. 
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Stěžejní je nález ÚS z 15.11.2011 (sp.zn. II. 

165/11), který konstatoval, že princip ochrany 

dobré víry nového nabyvatele působí proti 

principu obrany vlastnického práva původního 

vlastníka, je nutno najít praktickou konkordaci, 

mezi oběma protikladně působícími principy 

tak, aby zůstalo zachováno maximum z obou, 

a není-li to možné, pak tak, aby výsledek byl 

slučitelný s obecnou představou spravedlnos-

ti.“ V jistém směru tak navazuje tento judikát 

na dřívější judikaturu ÚS, konkrétně na nález 

ÚS z 25.2.2009 (sp.zn. I. ÚS 143/07): „Vlast-

nické právo dalších nabyvatelů, pokud své 

právo nabyli v dobré víře, požívá ochrany a 

nezaniká, což je v souladu s čl. 11 Listiny a 

s ústavními principy právní jistoty a ochrany 

nabytých práv (…)“ dále pak ÚS dovozoval, že 

pokud by si vlastník nikdy nemohl být jistý 

svým vlastnictvím, tak by to zjevně neodpoví-

dalo pojetí materiálního právního státu. 

 

Nejvyšší soud ČR s názory ÚS v tomto směru 

nesouhlasí a ve svém rozhodnutí R 56/2010 

konstatoval, že není zde k dispozici zcela zře-

telná a z pohledu judikovaného názoru na 

nosných důvodech stojící argumentace ústící 

v závěr, že i v důsledku absolutně neplatné 

smlouvy o převodu nemovitosti lze nabýt vlast-

nické právo, byl-li ‚nabyvatel‘ v dobré víře a že 

v takovém případě se právní úprava 

(ne)oprávněné držby k věci (rozsudek sp. zn. 

30 Cdo 4718/2010) vydržení stává obsolentní. 

 

V teorii zatím převládá názor, že obecně nee-

xistuje ochrana poctivého nabyvatele a institut 

nabytí od nevlastníka, zejména jde-li o nabytí 

nemovitosti, by měl být v občanském právu 

vyloučen. Zákonodárce zatím reagoval na 

výtky ohledně nedostatečného zakotvení zá-

sady materiální publicity katastru nemovitostí 

v našem právním řádu novým občanským 

zákoníkem. Do roku 2014 je třeba respektovat 

platný právní řád včetně limitů nabytí od ne-

vlastníka. 

 

 

13.3. Bulletin advokacie 

10/2012 

Zohledněna vydání do 31.10.2012 

Trestní odpovědnost pronajímatele za 

zásah do práva k bytu nebo nebytové-

mu prostoru 

 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 

15.2.2012 sp. zn. 7 Tdo 115/2012 došel 

k závěru, že jde o zneužití vlastnického práva 

pronajímatele, pokud za trvání nájmu znemož-

ní nájemci – neplatiči nájemného – užívání 

bytu nebo nebytového prostoru. Trestní odpo-

vědnosti pronajímatele nezbavuje ani odkaz na 

výkon zástavního a zadržovacího práva k vě-

cem nájemce. K tomu, že čin byl nájemcem 

vyprovokován dlouhodobým neplacením ná-

jemného, soud přihlédne při úvaze o trestu. 

 

Vlastnické právo požívá ústavní ochrany podle 

čl. 11 odst. l Listiny základních práv a svobod, 

avšak podle čl. 11 odst. 3 Listiny nesmí být 

zneužito na újmu práv druhých. Jednání obvi-

něného bylo očividným zneužitím vlastnického 

práva pronajímatele na újmu práva poškozené 

na užívání předmětu nájmu. Jednání obvině-

ného již překročilo meze soukromoprávního 

vztahu pronajímatele a nájemce a nabylo po-

vahy kriminálního činu, i když jinak lze připus-

tit, že čin byl vyprovokován tím, že poškozená 

neplatila nájemné. 

 

13.4. Právna revue 

zohľadnené vydania do 31.10.2012 

(autor: JPA) 
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Zvýšenie odvodov u dohodárov – začne 

odvodová turistika? 

Autor: JUDr. Martin Píry 

 

Autor v predmetnom článku analyzuje proble-

matiku odvodov v súvislosti s legislatívnymi 

zmenami v systéme dohôd. Poukazuje v pr-

vom rade na možnosti, ako sa vyhnúť plateniu 

zvýšených odvodov – formou odvodovej turis-

tiky.   

 

V ďalšej časti textu autor na konkrétnych prí-

kladoch poukazuje na rozdielnosť odvodového 

zaťaženia na Slovensku podľa stále platnej 

legislatívy a právnej úpravy platnej od 

01.01.2013 a odvodového zaťaženia v Českej 

republike. 

 

13.5. Bulletin advokacie 

zohľadnené vydania do 31.10.2012 

(autor: JPA)  

 

Predbežné opatrenia a prekážka rei ju-

dicatae  

Autor: JUDr. Jakub Löwy, JUDr. Ale-

xandra Kotrecová, PhD. 

Článok približuje súvislosti prekážky právoplat-

ne rozhodnutej veci vo vzťahu k rozhodnutiam 

nemeritórnej povahy, s osobitým zameraním 

na predbežné opatrenie. Autori na základe 

predložených argumentov zastávajú záver, že 

aj napriek nemeritórnemu charakteru rozhod-

nutia o návrhu na nariadenie predbežného 

opatrenia je vzhľadom na zachovanie istoty a 

stability právnych vzťahov namieste aj tu apli-

kovať inštitút prekážky právoplatne rozhodnu-

tej veci. 

 

Autori tiež približujú, kedy, aj napriek existencii 

skoršieho rozhodnutia, ktorým bol zamietnutý 

návrh na nariadenie predbežného opatrenia, 

bude možné vo veci opätovne konať a rozho-

dovať. 

 

13.6. Newsletter Slovensko - nemec-

kej obchodnej a priemyselnej komory 

zohľadnené vydania do 31.10.2012 

(autor: JPA) 

 

Môže nemecká GmbH zmeniť právnu 
formu na slovenskú s.r.o. (alebo na-
opak)? 
 
Autor: Mgr. Igor Augustinič, Ph.D.  
 

Autor vo svojom príspevku analyzuje inštitút 

cezhraničného premiestnenia sídla spoločnosti 

spojeného so zmenou právnej formy v zmysle 

judikátu Európskeho súdneho dvora a pouka-

zuje na možné riziká a problémy, ktoré takéto 

premiestnenie sídla spoločnosti so zmenou 

právnej formy so sebou prinášajú. 

 

Autoři: DPL, JKE, JPA, JTA, KVA 
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bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Prague 1 

 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

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. 

 

  

 


