
   

 

 

 

 

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

v období od 1.11.2012 do 30.11.2012. 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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LEGAL UPDATE 11/2012 

Novela zákona o vyvlastnění má zjednodušit a zlevnit 
vyvlastňování pozemků  
 
ČTÚ zpřístupnil cenový barometr k cenám za volání a 
internet 
 
Legislativa EU: Zjednodušení elektronické fakturace od 
Nového roku  
 
Na Slovensku sa zvyšujú odvody na zdravotné poistenie 
z dividend 
 
Pripravuje sa novela zákona o kolektívnom vyjednávaní 
 
Ústavní soud zrušil povinnost uchazečů o zaměstnání 
přijmout nabídku tzv. veřejné služby 
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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

(autor:JTA) 

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

Vyhláška č. 346/2012 Sb. ze dne 12. října 

2012 o termínech a postupech výběru for-

my podpory, postupech registrace podpor 

u operátora trhu, termínech a postupech 

výběru a změn režimů zeleného bonusu na 

elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny po-

vinně vykupujícímu (registrační vyhláška) 

Dne 5. listopadu vstoupila v účinnost tzv. re-

gistrační vyhláška k ZPZE. Zákon zcela mění 

systém vyplácení podpor na výrobu elektřiny z 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie.  

Vyhláška má zajistit sjednocení všech proce-

sů vyplácení podpory a stanovit v rámci ČR 

jedno cílové místo sloužící pro registraci vý-

robců z podporovaných zdrojů ve smyslu 

ZPZE a jejich evidenci, dále pro registraci jimi 

uplatňované formy podpory a její případné 

změny a rovněž místo, které prostřednictvím 

informačního systému umožní komunikaci 

mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, 

plynem a výrobci tepla za účelem řádného a 

včasného plnění jejich povinností, ale i uplat-

nění jejich oprávnění vyplývajících jim ze 

ZPZE. 

 

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (in-

solvenční zákon) 

Dne 1.listopadu 2012 nabyla účinnosti novela 

insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb., o které 

jsme Vás informovali v zářijovém vydání Legal 

Update.  

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

(autor:JTA) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 135 - 155; od 1.11.2012 

do 30.11.2012 na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ 

 

2.1. Přehled přijatých právních 

předpisů 

 

Novela zákona č. 99/1963 Sb., občan-

ský řád soudní a zákona č. 120/2001 

Sb. o soudních exekutorech a exekuč-

ní činnosti (exekuční řád)   

 

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

zako-

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

=Rok&stranka=2 

 

Nejzásadnější změnou, kterou přináší noveli-

zace (zákon č. 396/2012 Sb.), je výrazné 

omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a 

exekuce. Tato změna se dotkne především 

občanského soudního řádu, v němž jsou nově 

vymezeny druhy pohledávek, které lze vyko-

návat buď pouze soudním výkonem rozhod-

nutí, nebo alternativně prostřednictvím soudu 

či soudního exekutora, ale její důsledky se 

promítají i do dalších právních předpisů. 

Navrhované omezení dvoukolejnosti má při-

nést především zrychlení a zefektivnění výko-

nu exekučních titulů a sjednocení postupu při 

výkonu většiny z těchto titulů.  

Dalším zásadní změna se dotýká právní 

Komentář [j1]: PS. 404/2012 je ta 
druha novela OSŘ viz. niže. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
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úpravy postupu při zahájení exekuce. Je zcela 

zrušen institut pověření soudního exekutora k 

provedení exekuce prostřednictvím soudu. 

Podle platné právní úpravy exekutor, který 

pověření neobdržel, nemůže provést exekuci. 

Od účinnosti novely bude platit, že prvním 

úkonem soudního exekutora po zahájení exe-

kučního řízení bude zápis v zákoně stanove-

ných údajů do nově zřizovaného rejstříku 

zahájených exekucí. 

Valná většina novely nabývá účinnosti 

1.1.2013. 

Novela zákona č. 99/1963 Sb., občan-

ský řád soudní  

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

zako-

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

=Rok 

Novela OSŘ, která vyšla ve sbírce zákonů 

pod č. 404/2012 Sb., zásadně mění koncepci 

dovolání. O cestě legislativním procesem 

jsme Vás již informovali v minulých vydáních 

Legal Update.  

Novela má přinést snížení počtu dovolání a 

jasnější definici tzv. zásadního právního vý-

znamu či omezení dovolacích důvodů. O pří-

pustnosti dovolání bude muset soud rozhod-

nout v 6-ti měsíční lhůtě. Nejvyšší soud bude 

mít také pravomoc měnit rozhodnutí odvola-

cích i prvostupňových soudů. Občanům zů-

stane pro podání dovolání dvouměsíční lhůta 

místo původně navrhované měsíční. Veřejný 

ochránce práv bude mít možnost být vedlej-

ším účastníkem řízení u Ústavního soudu. 

Novela nabude účinnosti ke dni 1.1.2013. 

Novela zákona č. 184/2006 Sb., o vy-

vlastnění  

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

zako-

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

=Rok&stranka=2 

Novela zákona o vyvlastnění (zákon č. 

405/2012 Sb.), nabývající účinnosti dne 

1.2.2012, posiluje hned první fázi ještě před 

samotným vyvlastněním - výkup pozemků pro 

infrastrukturu. V případě kupní smlouvy bude 

moci získat vlastník za svůj majetek cenu až o 

100 % vyšší, než ji stanoví znalecký posudek. 

Jestliže jde o stavební pozemek, může se 

cena navýšit až o 15 %. Důvodem k navýšení 

náhrady je motivace vlastníků k přistoupení k 

dohodě o převodu pozemků dobrovolně, bez 

nutnosti zahájit proces vyvlastnění a jeho 

protahování jen z důvodu možnosti dosažení 

vyšší finanční náhrady.  

Jeden z hlavních cílů novely je oddělit samot-

né rozhodnutí o vyvlastnění a o náhradě. Od-

volání pouze co do výše náhrady by již nemě-

lo mít odkladný účinek a účel vyvlastnění se 

bude moci realizovat. 

Novela také ruší limity náhrad ve výši nejmé-

ně 420 Kč za metr čtvereční vyvlastňovaného 

pozemku. Náhrada bude nově náležet podle 

skutečného stavu pozemku v době jeho oce-

nění pro vyvlastnění.   

 

Nález Ústavního soudu, měnící lhůtu v 

§ 175 OSŘ na zaplacení požadované 

částky u směnečného (šekového) pla-

tebního rozkazu     

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-

ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2012-sp-zn-pl-us-

1612-ve-veci-navrhu-na-zruseni-175-zakona-c-991963-

sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-

predpisu-19198.html 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2012&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2012-sp-zn-pl-us-1612-ve-veci-navrhu-na-zruseni-175-zakona-c-991963-sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-19198.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2012-sp-zn-pl-us-1612-ve-veci-navrhu-na-zruseni-175-zakona-c-991963-sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-19198.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2012-sp-zn-pl-us-1612-ve-veci-navrhu-na-zruseni-175-zakona-c-991963-sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-19198.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2012-sp-zn-pl-us-1612-ve-veci-navrhu-na-zruseni-175-zakona-c-991963-sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-19198.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2012-sp-zn-pl-us-1612-ve-veci-navrhu-na-zruseni-175-zakona-c-991963-sb-obcansky-soudni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-19198.html
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ÚS zrušil s účinností od 30. dubna 2013 v § 

175 odst. 1 OSŘ třídenní lhůtu, do které má 

žalovaný ze směnečného platebního rozkazu 

zaplatit požadovanou částku. Dále byla zru-

šena třídenní lhůta pro podání námitek proti 

směnečnému (šekovému) platebnímu rozka-

zu.  

Ústavní soud ve svém nálezu reaguje na fakt, 

že se směnka, zákonodárcem koncipovaná 

jako nástroj styku mezi podnikateli, čím dál 

tím častěji začala prosazovat i ve spotřebitel-

ských vztazích tj. s profesionály jen na jedné 

straně. Problém tedy v zásadě netkví 

v krátkosti lhůty, ale v jasně nevýhodné pozici, 

v které se nachází spotřebitel, který je v drtivé 

většině naprosto neinformovaný. V takových 

případech by třídenní lhůta pro podávání ná-

mitek proti směnečnému platebnímu rozkazu 

mohla mít za následek zkrácení práv spotřebi-

tele.  

Zákonodárce nyní bude mít za úkol do nabytí 

účinnosti tj. do 1.května 2013 uvést právní 

stav do souladu s citovaným nálezem. 

 

3. Připravované právní předpisy 

(autor: JTA) 

 

3.1. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.11.2012 do 30.11.2012, do 1. schůze 

Senát nechválil v měsíci listopadu žádný zá-

kon, neboť probíhala pouze ustavující schůze.  

 

3.2. Poslanecká sněmovna: 

 

Sněmovní tisky č. 840 - 858 

od 1.11.2012 do 30.11.2012 

Novela zákona č. 243/2000 Sb., zákon o 

rozpočtovém určení daní 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=844&C

T1=0 

Cílem novely nedávno novelizovaného záko-

na o rozpočtovém určení daní je podle navr-

hovatelů odstranit příjmový propad 

v desítkách procent u některých obcí.  

Předcházející noveIa zákona měla zajistit 

menší nerovnoměrnost v příjemech obcí na 

jednoho obyvatele. U 57 obcí ale došlo k to-

mu, že propad by byl v rozpočtu těchto obcí 

vyšší než 20 procent a to proto, že na jejich 

území je z velké části vlastník pozemků stát 

nebo státní podnik, který ze zákona nemusí 

přispívat na chod obce, ačkoliv jejich služby 

využívá jako jiné právnické osoby, které do 

obce přispívají. Novela zákona by měla deficit 

takovýchto obcí dorovnat ze státního rozpočtu 

částkou 15.000.000 Kč. 

Účinnost novely je navrhována na 1.1.2013. 

 

3.3. Vláda: 

Právní předpisy projednávané vládou naleznete na: 

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

Usnesení vlády naleznete na: 

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

nsf/web/cs?Open&2010 

 

3.3.1. Právní předpisy vládou pro-

jednané 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=844&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=844&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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38/2004 Sb., o pojišťovacích zpro-

středkovatelích a samostatných likvi-

dátorech pojistných událostí a o změ-

ně živnostenského zákona 

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

Současné podobě zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidáto-

rech pojistných událostí je vytýkán mimo jiné 

nesoulad s principy regulace, uplatňovanými v 

jiných sektorech tuzemského finančního trhu 

(kapitálový trh, spotřebitelské úvěry) a s tren-

dy v pojetí regulace na úrovni evropského 

práva.  

Návrh novely zákona si klade za cíl přede-

vším odstranění nedůvodných rozdílů v regu-

laci externí (zprostředkovatelské) a interní 

(zaměstnanecké) distribuce pojištění a vytvo-

ření podmínek pro účinnější výkon dohledu 

prostřednictvím adekvátních sankcí a takové 

kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů, 

která bude transparentnější a sníží počet pří-

mo dohlížených osob. 

Nově by měl být upraven i okruh subjektů, 

které budou oprávněny zprostředkovávat po-

jištění a odpovědnost, kterou za svou činnost 

ponesou. Budou též upravena ustanovení o 

správních deliktech, ČNB získá silnější 

sankční pravomoci vůči zprostředkovatelům 

pojištění. Dále se jeví jako nezbytné vypořá-

dat se s otázkou přípustnosti tzv. švarcsysté-

mu, resp. interpretace jeho obsahu. 

Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem 

druhého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení. 

 

3.3.2. Právní předpisy projednávané 

vládou 

 

Novela zákona č. 99/1963 Sb., občan-

ský soudní řád 

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

Dílčí novelizace občanského soudního řádu 

řeší otázku naléhavého právního zájmu v 

případech, kdy nejméně 100 individuálních 

žalobců nalezne shodnou vůli v návrhu na 

zahájení řízení (preventivní žaloba na určení 

neplatnosti smlouvy) vůči totožnému žalova-

nému – což bývá časté zejména v případech 

tzv. podvodných obchodních společností, 

jejichž jádro podnikání není převážně založe-

no na poskytování zboží či služeb, které tyto 

subjekty oficiálně deklarují, ale na předpokla-

du, že ekonomicky významná část adresátů 

jejích obchodních nabídek v dobré víře pře-

hlédne či nepochopí důležité ustanovení ve 

smlouvě, které tuto smlouvu činí zjevně jed-

nostrannou a nápadně nevýhodnou. 

Druhá navržená změna cílí na zvýšení do-

stupnosti údajů z centrální evidence exekucí, 

které jsou nyní zpoplatněny částkou 60,- Kč. 

Nahlížení do této evidence má být od novely 

bezplatné. 

Účinnost novely zákona je navržena na den 

její publikace ve Sbírce zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
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3.4. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

853/0 Novela z. o pojišťovacích zpro-

středkovatelích 

22.11.      

844/0 Novela z. o rozpočtovém určení 

daní 

5.11.      

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. 9.11.    

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. 6.11.     

683/0 Novela z. o vyvlastnění 14.5. 7.6. 19.9. 26.9. 25.10. 12.11. 

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 6.11.     

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

580/0 Návrh zákona o majetkovém vy-

rovnání s církvemi a nábož. spol. 

18.1. 7.2. 6.6. 22.6. ZAM 22.11. 

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. ÚOHS, ČTÚ 

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

zpravy 

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

zkontrolováno od 1.11. do 30. 11. 2012 

(autor: KVA) 

4.1. ČTÚ 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=853&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=853&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=844&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=844&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=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
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
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ČTÚ přichází s cenovým barometrem: 

zobrazuje vývoj cen za volání a internet 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9746 

 

Dne 12. listopadu ČTÚ zpřístupnil na svých we-

bových stránkách cenový barometr. Ten zobrazu-

je vývoj maloobchodních cen u vybraných služeb 

elektronických komunikací v rámci České repub-

liky. Jedná se zejména o ceny za volání 

z mobilních telefonů a o ceny za pevný přístup 

k internetu. Cenový barometr srovnává maloob-

chodní ceny mobilních telefonních služeb operá-

torů Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Srovnání 

probíhá pomocí spotřebních košů, které repre-

zentují dle množství odebraných služeb tři typy 

zákazníků, a to malého, středního a velkého. 

Barometr dále zobrazuje souhrnné celkové ná-

klady průměrné ceny za minutu volání na českém 

trhu. Ceny internetu srovnává barometr u tří výše 

uvedených mobilních operátorů a u společnosti 

UPC ČR, která je největším provozovatelem ka-

belového internetu. Porovnává vývoj cen z hle-

diska rychlosti stahovaných dat a použité techno-

logie. Cílem cenového barometru je poskytnout 

lepší informovanost veřejnosti při využívání slu-

žeb elektronických komunikací. ČTÚ upozorňuje, 

že cílem není srovnávání nabídky individuálních 

poskytovatelů. 

 

ČTÚ vydává opatření stanovující pod-

mínky pro přenositelnost telefonních 

čísel 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9731 

 

Dne 6. listopadu zveřejnil Český telekomuni-

kační úřad v Telekomunikačním věstníku 

č. 18/2012 opatření obecné povahy, kterým 

se stanoví podmínky pro realizaci přenositel-

nosti telefonních čísel a zásady pro účtování 

ceny mezi podnikateli v souvislosti 

s přenositelností. Cílem opatření je ochrana 

účastníků elektronických komunikací s ohledem 

na jejich uživatelské pohodlí při změně posky-

tovatele služby. Nejvýznamnější změnou je 

zkrácení lhůty pro přenositelnost telefonních 

čísel na čtyři pracovní dny v pevných i mobil-

ních sítích. Lhůta pro přenesení začíná běžet 

následující pracovní den od chvíle, kdy je žá-

dost účastníka o změnu poskytovatele služby 

doručena přejímajícímu poskytovateli služby. 

Doba přerušení služby na přenášeném telefon-

ním čísle navíc nesmí přesáhnout šest hodin. 

Další podstatnou změnou je možnost účastníka 

požádat o změnu poskytovatele služby a tím 

přenos čísla i poté, co již podal výpověď posky-

tovateli stávajícímu. Tedy i během případné 

výpovědní lhůty. Opatřenní je účinné od 1. září 

2013. 

 

4.2. ÚOHS 

Fúze lékárenských řetězců Dr. Max 

a Lloyds byla povolena se závazky 

 

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

hospodarske-souteze/fuze-lekarenskych-retezcu-dr-max-

a-lloyds-byla-povolena-se-zavazky/ 

 

Dne 5.listopadu 2012 povolil ÚOHS fúzi soutě-

žitelů Česká lékárna, a.s. známá řetězcem lé-

káren Dr. Max a Lékárny Lloyds s.r.o./Lloyds 

Holding CZ s.r.o. pod podmínkou splnění navr-

žených závazků za účelem zachování účinné 

hospodářské soutěže. Lékárny Dr. Max náleží 

do skupiny PENTA HOLDING LIMITED. Oba 

soutěžitelé patřili před uskutečněním fúze do 

nadnárodní společnosti Celesio AG. Dopady na 

maloobchodní trh prodeje léčiv by přesto nemě-

ly být výrazné. Dojde jen k mírnému nárůstu 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9731
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9731
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-lekarenskych-retezcu-dr-max-a-lloyds-byla-povolena-se-zavazky/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-lekarenskych-retezcu-dr-max-a-lloyds-byla-povolena-se-zavazky/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/fuze-lekarenskych-retezcu-dr-max-a-lloyds-byla-povolena-se-zavazky/
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tržního podílu skupiny PENTA, který nedosáh-

ne hranice 20%. Skupina bude disponovat 

zhruba jednou desetinou z celkového počtu 

2700 lékáren v České republice. ÚOHS však 

identifikoval dva lokální trhy, kde by díky fúzi 

provozoval vzniklý subjekt 40-50% z celkového 

počtu lékáren a zaujímal by dle obratu 35-45% 

tržních podílů. Tímto by mohlo dojít k vytlačení 

konkurence, což by mělo negativní dopad na 

hospodářskou soutěž. Účastník proto navrhl 

řešení v podobě odprodeje některých lékáren 

nezávislým subjektům. Tento závěr ÚOHS přijal 

jako dostatečné opatření k zajištění efektivní 

hospodářské soutěže. Fúze nebude mít vliv na 

trh velkoobchodní distribuce léčiv, kde působí 

silná konkurence. Rozhodnutí již nabylo právní 

moci. 

 

Mondi může převzít společnosti 

ze skupiny Duropack 

 

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

hospodarske-souteze/mondi-muze-prevzit-spolecnosti-

ze-skupiny-duropack/ 

 

ÚOHS dne 2.listopadu 2012 povolil společnosti 

Mondi Plc převzít soutěžitele Duropack Wellpa-

ppe Ansbach GmbH a Duropack Bupak Obaly 

s.r.o. Skupina Mondi se zabývá výrobou papíru 

a obalových výrobků celosvětově. V České 

republice působí prostřednictvím dceřinné spo-

lečnosti Mondi Štětí, a.s. jako výrobce buničiny, 

pytlového a balícího papíru a obalů z vlnité 

lepenky. Prostřednictvím společnosti EUROW-

ASTE působí v nákupu a prodeji sběrného pa-

píru. Společnosti Duropack Wellpappe Ansbach 

a Duropack Bupak Obaly jsou zaměřeny na 

prodej obalů z vlnité lepenky a přepravních a 

prodejních obalů. Oba soutěžitelé byli před fúzí 

součástí rakouské skupiny Duropack Group. 

Společný tržní podíl je menší než 20%. ÚOHS 

předpokládá, že spojení bude mít jen mírný 

dopad na hospodářskou soutěž v oblasti výroby 

a dodání obalů z vlnité lepenky vzhledem 

k silné konkurenci a relativně nízkým tržním 

podílům spojujících se soutěžitelů. Rozhodnutí 

již nabylo právní moci. 

 

 

5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1.11. – 30.11.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: KVA) 

 

Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. 

července 2010, kterou se mění směrnice 

2006/112/ES o společném systému daně 

z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla 

fakturace aneb zjednodušení elektronic-

ké fakturace od Nového roku 

 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010

:189:0001:0008:CS:PDF 

 

S účinností k 1.lednu 2013 přináší směrnice 

2010/45/EU novinky do pravidel elektronického 

fakturování, zejména pak zrovnoprávnění elek-

tronické faktury s fakturou papírovou. Výhody 

pocítí i čeští podnikatelé. To znamená, že na 

oba druhy faktur budou kladeny stejné 

požadavky. Navíc elektronická faktura již 

nebude muset být opatřena elektronickým 

podpisem ani elektronickou značkou a nebude 

třeba nadále využívat speciálních systémů pro 

elektronickou výměnu dat (EDI). Již dnes je 

možné posílat faktury např. ve formátu PDF 

emailem, avšak příjemce faktury má stále 

povinnost přijatou fakturu vytisknout a 

uchovávat v papírové podobě. Nově tak již 

nemusí činit. Formát, ve kterém bude fakturu 

odesílat, zavisí čistě na domluvě zúčastněných 

stran, např. XML, PDF nebo i obrázek. K 

zaslání elektronické faktury je však třeba dle 

http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/mondi-muze-prevzit-spolecnosti-ze-skupiny-duropack/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/mondi-muze-prevzit-spolecnosti-ze-skupiny-duropack/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/mondi-muze-prevzit-spolecnosti-ze-skupiny-duropack/
http://www.nsoud.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0001:0008:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0001:0008:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0001:0008:CS:PDF
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článku 232 směrnice souhlas příjemce. Za 

souhlas se považuje i zpracování a uhrazení 

faktury. Obsahové náležitosti elektronické 

faktury se nijak neliší od faktury papírové, tzn. 

musí na ní být uvedeno následující: označení, 

že jde o daňový doklad, evidenční číslo 

dokladu, jméno a adresa toho, kdo fakturu 

vydal (plus IČ a DIČ), jméno (název firmy) a 

adresu toho, kdo fakturu přijal (včetně IČ), 

poznámku o zápisu podnikatele v 

živnostenském rejstříku, datum vydání, datum 

splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného 

plnění, položky faktury, informaci o fakturované 

peněžní částce, základ daně (nemusí být v 

korunách), informace o procentní výši DPH a 

výši DPH v korunách. Elektronická faktura se 

bude uchovávat 10 let, tj, stejně jako papírová. 

Způsob uchování záleží na každém, ale je třeba 

počítat i s neočekávanými situacemi jako ztráta 

dat z počítače či nefunkčnost CD nebo DVD. 

Mělo by proto být použito takových nosičů, 

které budou funčkní i za několik let. Finančnímu 

úřadu je pak možné faktury předložit na CD či 

externím disku nebo vzdáleným přístupem k 

datům. Firma zároveň musí zajistit věrohodnost 

původu, neporušenost obsahu a čitelnost 

dokladu. K tomu je možné použít buď 

elektronický podpis jako dosud nebo doložit tzv. 

auditní stopu, kterou se dokládá, že skutečně 

došlo k danému plnění v uvedeném rozsahu. Je 

vhodné proto uchovávat smlouvu, objednávku a 

dodací list – to vše v elektronické podobě. 

Výhodou je jednoduchá převoditelnost 

elektronické faktury na papírovou a naopak. Při 

tom je třeba zajistit výše uvedené vlastnosti: 

věrohodnost původu (integrita nesouvisející s 

formátem), neporušenost obsahu (autentičnost) 

a čitelnost. 

Zdroj: Hospodářské noviny, úterý, 20. listopadu 2012  

 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Ra-

dy 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 

energetické účinnosti, o změně směrni-

ce 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 

směrnic 2004/8/ES 

 

http://eur-

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

:315:0001:0056:CS:PDF 

 

Dne 14. listopadu 2012 byla v Úředním věstní-

ku Evropské Unie zveřejněna Směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 

25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně 

směrnice 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zru-

šení směrnic 2004/8/ES. Cílem směrnice je 

snížit závislost Unie na dovozu energie spoje-

nou s nedostatkem jejích zdrojů, omezit změnu 

klimatu a překonat hospodářskou krizi. Pro-

středkem k dosažení těchto cílů je energetická 

účinnost, která snižuje spotřebuje primární 

energie a snižuje dovoz energie. Zároveň po-

máhá snižovat emise skleníkových plynů, a tak 

zmírňovat změny klimatu. Přechodem k energe-

ticky účinnějšímu hospodářství by se mělo pod-

pořit šíření nových technologických řešení, 

zlepšit konkurenceschopnost v rámci Unie a 

podpořit hospodářský růst spolu s vytvářením 

nových pracovních míst, jež souvisejí s energe-

tickou účinností. Evropská rada zdůraznila po-

třebu zvýšení energetické účinnosti již v roce 

2007. Stanovila tak cíl dosáhnout úspory 20% v 

oblasti spotřeby primární energie do roku 2020. 

Vzhledem k tomu, že 40% spotřeby energie 

připadá na budovy, je nutné zrychlit renovaci 

budov. Tato povinnost se vztahuje obzvlášť na 

renovace budov ústředních vládních institucí s 

cílem splnění minimálních požadavků 

energetické náročnosti. Obce a další veřejné 

subjekty by měly přijmout akční plány pro 

udržitelnou energetiku, do kterých zapojí i 

občany. Všechna opatření by měla být činěna s 

ohledem na finanční stránku, tzn. konkrétní 

opatření musí být prováděna nákladově 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:CS:PDF
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efektivním způsobem. V neposlední řadě by se 

měly rozšířit energetické audity i na malé a 

střední podniky, tak aby byly učiněny nejpozději 

do 5.prosince  2015 a poté každé čtyři roky od 

posledního energetického auditu s cílem 

podpořit efektivnější hospodaření s energií. 

  

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 30.11.2012 

(autor: JPA) 

 

Novela zákona o zdravotnom poistení 

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

sterID=4183 

 

Národná rada SR schválila novelu zákona 

o zdravotnom poistení, ktorá nadobudne účin-

nosť 1.1.2013.  

 

Novela prináša zmeny v oblasti platenia poist-

ného na verejné zdravotné poistenie z dividend, 

pri ktorých sa bude podľa novely uplatňovať 

vyšší maximálny vymeriavací základ než je 

tomu pri ostatných príjmoch. Kým pri ostatných 

príjmoch sa bude za maximálny ročný vymeria-

vací základ považovať 60-násobok priemernej 

mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej 

Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, 

ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu ob-

dobiu, pri dividendách sa uplatní osobitný ma-

ximálny ročný vymeriavací základ na úrovni 

120-násobku priemernej mesačnej mzdy v hos-

podárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR 

za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 

rozhodujúcemu obdobiu. Zároveň sa zvýši 

sadzba poistného na zdravotné poistenie z 

dividend zo súčasných 10 % na 14 %. 

 

Prijatá novela ruší súbeh platenia poistného na 

verejné zdravotné poistenie zo strany štátu 

a poistencov, ktorí sú zárobkovo činní. Od 

účinnosti novely bude štát platiť poistné na 

verejné zdravotné poistenie len osobám, kto-

rých ročný vymeriavací základ zo zárobkovej 

činnosti nepresiahne 15-násobok sumy život-

ného minima, čo v roku 2013 bude predstavo-

vať sumu 2918,70 eur.  

  

Novela zákona zároveň dopĺňa právnu úpravu 

týkajúcu sa oznamovacích povinností na účely 

mesačného a ročného prerozdeľovania poist-

ného, postupu pri podávaní námietok voči vý-

kazom nedoplatkov a formulárov na plnenie 

oznamovacích povinností voči zdravotnej pois-

ťovni.  

 

Novela zákona o zodpovednosti za ško-

du spôsobenú pri výkone verejnej moci 

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

&MasterID=4254 

 

Národná rada SR akceptovala pripomienky 

prezidenta SR a schválila novelu zákona o 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci, ktorá nadobudne účinnosť 

1.1.2013. 

 

Novela zákona ruší možnosť domáhať sa ná-

hrady škody od štátu za právne predpisy, resp.  

medzinárodné zmluvy, ktoré boli schválené 

Národnou radou SR. Zákonodarca tým reago-

val na početné prebiehajúce súdne konania, v 

ktorých sa občania domáhajú náhrady škody za 

výsledky legislatívnej činnosti Národnej rady 

SR.  

 

Novela zákona zároveň stanovuje maximálnu 

výšku náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú môže 

súd priznať osobe poškodenej nezákonným 

rozhodnutím alebo nesprávnym úradným po-

stupom orgánu verejnej moci, podľa ktorej výš-

ka náhrady nemajetkovej ujmy priznaná súdom 

nemôže byť vyššia ako výška náhrady poskyto-

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4183
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4183
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vaná osobám poškodeným násilnými trestnými 

činmi. (autor:SPA) 

 

7. Prehľad pripravovaných 

právnych predpisov 

skontrolované do 30.11.2012 

(autor: JPA) 

 

7.1.1. Zákony v medzirezortnom pri-

pomienkovom konaní 

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní 

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

tEID=-1&matEID=5679&langEID=1 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

predložilo do medzirezortného pripomienkové-

ho konania novelu zákona o kolektívnom vyjed-

návaní s navrhovaným termínom nadobudnutia 

účinnosti od 1. júla 2013. 

 

Predkladateľ navrhuje opätovné zavedenie 

núteného rozšírenia záväznosti kolektívnych 

zmlúv vyššieho stupňa na vybraných zamest-

návateľov v príslušnom odvetví za podmienok 

stanovených v návrhu.  

 

Z rozšírenej záväznosti kolektívnych zmlúv 

vyššieho stupňa majú byť podľa návrhu vylúče-

ní zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú do 20 

zamestnancov, zamestnávatelia, ktorí zamest-

návajú aspoň 10 % osôb so zdravotným postih-

nutím, či zamestnávateľov, ktorí ku dňu účin-

nosti novely vykonávajú podnikateľskú činnosť 

menej ako 18 mesiacov. Výnimka má podľa 

návrhu rovnako vzťahovať i na zamestnávate-

ľov, ktorí sa nachádzajú v úpadku, likvidácii, 

ozdravnom režime alebo nútenej správe 

7.1.2. Vládne návrhy zákonov 

Novela antidiskriminačného zákona 

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

&MasterID=4256 

 

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do 

Národnej rady SR na schválenie návrh novely 

antidiskriminačného zákona s navrhovaným 

termínom nadobudnutia účinnosti od 1. marca 

2013. 

 

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje upraviť 

zákon v zmysle oznámenia Európskej komisie 

tak, aby pojem „nepriama diskriminácia“  jedno-

značne pokrýval aj samotné riziko diskriminácie 

vyplývajúce z prijatia navonok neutrálneho 

opatrenia.  

 

Zároveň sa navrhuje vypustiť z textu zákona 

ustanovenie upravujúce použitie poistno-

matematických faktorov súvisiacich s pohlavím 

pri poskytovaní poistenia a ďalších súvisiacich 

finančných služieb. 

  

 

 

 

 

 

7.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 30.11.2012 (autor: JPA) 

 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5679&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5679&langEID=1
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4256
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4256
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ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

276 
Novela antidiskriminačného 
zákona 

9.11.     

258 
Novela exekučného poriadku 

5.10.     

239 
Novela Zákona o dani 
z príjmu 

28.9. 24.10.    

238 
Novela Daňového poriadku  

28.9. 23.10.    

229 
Novela Obchodného zákon-
níka  

28.9. 17.10.    

226 
Novela zákona o zdravotnom 
poistení 

28.9. 16.10. 29.11. 29.11.  

194 
Novela Zákona o advokácii 

24.8. 12.9. 18.10. 18.10. 7.11. 

186 
Novela Zákonníka práce 

23.8. 18.9. 25.10. 25.10. 19.11. 

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

24.8. 13.9. 18.9. 18.9. 8.11. 

170 
Novela Zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám 

10.8. 12.9. 18.10. 18.10. 7.11. 

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

1.8. 12.9. 24.10. 24.10. 16.11. 

116 
Novela Zákona o energetic-
kej hospodárnosti budov 

26.6. 26.7. 18.9. 18.9. 1.10. 

 

8. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 30.11.2012 

 

V sledovanom období Protimonopolný úrad SR 

nevydal žiadne relevantné rozhodnutie pre 

účely Legal Updatu. 

 

9. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 

http://www.urso.gov.sk 

skontrolované do 30.11.2012 (autor: JPA) 

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťo-

vých odvetví č. 347/2012 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o návrhu na  

 

vydanie rozhodnutia o certifikácii a 

zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu 

dokladajú  

 
http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/vyhl_347-
2012.pdf 

 

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.urso.gov.sk/
http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/vyhl_347-2012.pdf
http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/vyhl_347-2012.pdf
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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal 

vyhlášku, ktorá upravuje náležitosti návrhu na 

vydanie rozhodnutia o certifikácii prevádzkova-

teľa prenosovej sústavy, nezávislého prevádz-

kovateľa prepravnej siete a nezávislého pre-

vádzkovateľa siete a uvádza zoznam podkla-

dov, ktoré je potrebné priložiť k návrhu. Vy-

hláška nadobudla účinnosť  20. 11.2012. 

 

10. Judikatura ČR 

 

10.1. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 31.10.2012, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JKE) 

 

K doručovací adrese společníka spo-
lečnosti s ručením omezeným a k účas-
tenství jednatele v řízení o vyslovení 
neplatnosti usnesení valné hromady 
 

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

ch/E704414C178E4E37C1257AC3002C115E?openDocu

ment&Highlight=0, 

Dne 24.10.2012 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 29 Cdo 1982/2011, v němž se zabý-

val  posouzením  doručování společníkům 

společnosti s ručením omezeným, konkrétně 

ve věci svolání valné hromady společnosti. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nepožádal-li 

společník společnosti s ručením omezeným, 

aby společnost poté, co se změnila jeho adre-

sa, promítla tuto změnu do seznamu společní-

ků, ač takovou možnost měl, zanedbal sám 

ochranu svých práv a takové zanedbání nelze 

interpretovat v neprospěch společnosti. Neo-

známí-li společník změnu v doručovací adrese, 

je bez významu, zda ostatním společníkům 

bylo známo, kde se skutečně zdržuje, či nikoli. 

Dále se Nejvyšší soud vyjádřil, že nelze pře-

hlédnout ani to, že povinností společnice ja-

kožto jednatelky společnosti je vést seznam 

společníků, včetně aktuálních doručovacích 

adres. Jelikož společnice (jednatelka) tuto 

svou povinnost neplnila, společníku při svolání 

valné hromady nezbylo než vycházet z doru-

čovacích adres uvedených v obchodním rej-

stříku.  

Nejvyšší soud řešil v tomto usnesení i otázku 

účastenství jednatele v řízení o vyslovení ne-

platnosti usnesení valné hromady. 

Nejvyšší soud dovodil, že účastníkem řízení o 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady 

společnosti s ručením omezeným kromě navr-

hovatele je (tj. pasivně věcně legitimována je) 

pouze společnost, jejíž valná hromada napa-

dené usnesení přijala.  

Jednatel společnosti se řízení účastnit může, 

ale nemusí. Jinými slovy, jednatel jmenovaný 

usnesením valné hromady společnosti s ruče-

ním omezeným do funkce je vždy aktivně věc-

ně legitimován k podání návrhu na vyslovení 

jeho neplatnosti ve smyslu § 131 obch. zák. 

Rozhodne-li se tohoto svého práva nevyužít 

(obvykle proto, že s usnesením valné hromady 

souhlasí), pak jeho případná neúčast v řízení 

(neboť zásadně jedná v řízení jménem společ-

nosti) nemůže představovat vadu řízení již 

proto, že uplynutím lhůty stanovené § 131 

odst. 1 větou druhou obch. zák. pro jeho uplat-

nění právo domáhat se vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady zaniká prekluzí. 

 

10.2. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.11.2012 

Databáze ÚS 

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/E704414C178E4E37C1257AC3002C115E?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E704414C178E4E37C1257AC3002C115E?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E704414C178E4E37C1257AC3002C115E?openDocument&Highlight=0
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http://www.concourt.cz 

(autor: JKE) 

 

 

Zrušení veřejné služby 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=769

28&pos=1&cnt=2&typ=result 

Nálezem ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. 

ÚS 1/12 zrušil Ústavní soud povinnost osob, 

jež jsou vedeny v evidenci uchazečů o za-

městnání po dobu delší než dva měsíce, vyko-

návat bez nároku na odměnu tzv. veřejnou 

službu. 

Ústavní soud výrokem I nálezu zrušil § 30 

odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti č. 

435/2004 Sb. Podle tohoto ustanovení vyřadí 

krajská pobočka úřadu práce svým rozhodnu-

tím z evidence uchazečů o zaměstnání toho 

uchazeče, který bez vážného důvodu odmítne 

nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu 

nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je v této 

evidenci veden nepřetržitě déle než 2 měsíce; 

tzv. veřejnou službu přitom měl uchazeč o 

zaměstnání vykonat bez nároku na odměnu. 

  

Ústavní soud dospěl k závěru, že tzv. veřejná 

služba je v rozporu s celou řadou ustanovení 

Listiny základních práv a svobod. Porušuje čl. 

26 odst. 3 Listiny – právo na přiměřené hmot-

né zajištění občanů, kteří bez své viny nemo-

hou získávat prostředky pro své životní potřeby 

prací – neboť rozsah veřejné služby po dobu 

až 20 hodin týdně již po uplynutí dvou měsíců, 

kdy je uchazeč v evidenci, nepředstavuje 

vhodný a přiměřený prostředek k dosažení 

tvrzených cílů právní úpravy (prevence sociál-

ního vyloučení a udržení pracovních návyků). 

Nadto, rozsáhlé uvážení, jež je svěřeno kraj-

ským pobočkám úřadu práce, při výběru ucha-

zečů, jimž bude veřejná služba nabídnuta, činí 

celý proces fakticky nahodilým a zakládajícím 

mezi jednotlivými uchazeči neodůvodněnou 

nerovnost. Zároveň z tohoto důvodu je toto 

ustanovení v rozporu se zákazem svévole 

vyplývajícího z čl. 1 odst. 1 Ústavy. 

  

Ústavní soud přisvědčil i tvrzení navrhovatelů, 

že povinnost uchazečů o zaměstnání přijmout 

nabídku tzv. veřejné služby a vykonávat ji, je v 

rozporu se zákazem nucené práce podle čl. 9 

odst. 1 Listiny, resp. zákazem nucené a povin-

né práce podle čl. 4 odst. 2 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Dospěl k 

závěru, že veřejná služba je v případě uchaze-

čů o zaměstnání vykonávána nedobrovolně 

pod pohrůžkou trestu spočívajícího ve vyřaze-

ní z evidence a ztrátě zabezpečení v neza-

městnanosti. Rozsah až 20 hodin týdně navíc 

představuje nepřiměřené břemeno pro uplat-

ňování zákonem vymezených práv, jež jsou 

uchazečům přiznána jako součást hmotného 

zajištění. Tato povinnost přitom může s ohle-

dem na její vnější prvky způsobovat u jednotli-

vých uchazečů ponížení dotýkající se jejich 

vlastní důstojnosti v rozporu s čl. 1 odst. 1 a čl. 

10 odst. 1 Listiny. 

  

Veřejná služba je nakonec v rozporu i s prá-

vem zaměstnance na spravedlivou odměnu za 

práci podle čl. 28 Listiny. Za odměnu ve smys-

lu tohoto článku přitom Ústavní soud neuznal 

plnění poskytovaná uchazečům o zaměstnání 

(podpora v nezaměstnanosti, hrazení zdravot-

ního pojištění apod.), jejichž rozsah je stejný 

bez ohledu na to, zda se uchazeč o zaměst-

nání povinnosti konat veřejnou službu podrobil, 

anebo zda k jejímu výkonu ani povolán nebyl. 

  

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 30.11.2012 (autor: JPA) 

 

 

http://www.concourt.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=76928&pos=1&cnt=2&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=76928&pos=1&cnt=2&typ=result
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11.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

V sledovanom období Ústavný súd SR nevydal 

žiadne relevantné rozhodnutie pre účely Legal 

Updatu.  

 

11.2. Najvyšší súd SR 

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

rozhodnutia_4_2012.pdf/ 

Konanie o dodatočnom povolení stavby 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej repub-

liky, sp. zn. 8 Sžo 125/2010 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v tomto 

rozhodnutí stanovil účel konania o dodatoč-

nom povolení stavby,  za ktorý považuje ná-

sledné zhojenie závažnej chyby, ktorou je pr-

votné vedomé ignorovanie zákona zo stany 

stavebníka pod podmienkou preukázania sku-

točnosti, že ďalšia existencia nepovolenej 

stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, 

pričom dôkazné bremeno je na vlastníkovi 

stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. 

 

12. Judikatura ESD 

zkontrolováno od 1.11. do 30.11.2012 

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

(autor: KVA) 

 

Rozsudek soudního dvora ze dne 12. 

července 2012 ve věci C-602/10, SC 

Volksbank Romania SA proti Autorita-

tea Naţională pentru Protecţia Consu-

matorilor – Comisariatul Judeţean pen-

tru Protecţia Consumatorilor Călăraşi 

(CJPC) – o smlouvách 

o spotřebitelském úvěru a o zrušení 

směrnice Rady 87/102/EHS  
 

http://eur-

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

2010CJ0602:CS:HTML 

 

Dne 19. července 2012 vydal ESD rozhodnutí 

o předběžné otázce týkající se smluv o spotře-

bitelském úvěru, které má významný dopad i 

na Českou republiku, neboť česká právní 

úprava je v mnoha aspektech podobná úpravě 

rumunské. Předběžnou otázku položil rumun-

ský prvoinstanční soud ve věci rumunské dce-

řinné společnosti finanční skupiny Volksbank, 

která napadla rozhodnutí rumunských státních 

úřadů (obdoba české ČOI), jenž jí udělily 

sankce za účtování „rizikových poplatků“, které 

nebyly na seznamu přípustných poplatků dle 

nařízení vlády. Předmětem předběžné otázky 

byl soulad rumunského nařízení vlády, které 

implementovalo do rumunského právního řádu 

ustanovení směrnice Rady 87/102/EHS (dále 

jen „Směrnice“). Volksbank uplatňovala rozpor 

se Směrnicí v tom smyslu, že rumunská trans-

pozice je vtažena na širší oblast než Směrnice, 

a to z hlediska věcného i časového. Dále shle-

dával rozpor se základním právem EU, ale i se 

Směrnicí, protože rumunská vláda zakázala 

uplatňování jiných poplatků než v nařízení 

uvedených (odlišně od zbytku EU). V třetím 

bodu žaloby pak Volksbank rozporovala, že 

rumunské právo připouští, aby spotřebitel inici-

oval uplatnění správních sankcí, aniž by přitom 

využil mimosoudního řešení sporu (v ČR ob-

dobné řízení před finančním arbitrem). SDEU 

tak opět musel zaujmout stanovisko k výkladu 

plné harmonizace – zda znamená nejen apli-

kaci na harmonizovanou problematiku, ale i 

vyloučení harmonizační úpravy na problemtiku 

z harmonizace vyloučenou – a k souladu usta-

novení omezujících účtování určitých poplatků 

se Smlouvou o fungování EU. Z odůvodnění 

SDEU vyplynulo, že členské státy mohou 

http://www.concourt.sk/
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:62010CJ0602:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0602:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0602:CS:HTML
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v souladu s unijním právem uplatňovat ustano-

vení Směrnice i v oblastech, které nespadají 

do její působnosti, např. zavedením vnitrostát-

ního opatření, které odpovídá ustanovením 

Směrnice, ikdyž nespadá do působnosti 

Směrnice. Česká právní úprava připomíná 

rumunskou zejména v tom, že na základě vni-

trostátních ekonomických poměrů a zkušeností 

aplikuje režim vytvořený Směrnicí i na některé 

oblasti finančních služeb, na které se samotná 

Směrnice nevztahuje, zejména na spotřebitel-

ské úvěry zajištěné zástavou nemovitosti. Dal-

ší podobnou věcí bylo zavedení omezení pro 

spotřebitelské úvěry v Rumunsku, které Směr-

nice nepředvídá, avšak ani výslovně nezaka-

zuje. V ČR existují taková omezení např. při 

používání směnek k placení spotřebitelského 

úvěru. Z rozsudku Volksbank Romania plyne 

závěr SDEU, který se s dosavadní judikaturou 

rozchází co se týká principu plné harmonizace. 

Jelikož SDEU připustil národní „doplnění“ plně 

harmonizované problematiky, znamená to, že 

plná (maximální) harmonizace není komplexní 

úpravou dané problematiky, ale jen úpravou 

znemožňující odchýlit se od výslovných usta-

novení dané úpravy. 

Zdroj: Právní rozhledy, listopad 2012, Soudní dvůr EU: 

Spotřebitelské úvěry, autor: Mgr. Jan Slanina 

 

13. Právní časopisy 

(autor:DPL) 

13.1. Právní rádce 

11/2012 

Zohledněna vydání do 30.11.2012 

Skončí šikanózní insolvenční návrhy? 

 

Autor: Petr Opletal, Jakub Jirovec 

Dne 1. listopadu nabyla účinnosti novela záko-

na č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení. Cílem novely insolvenčního záko-

na je podle důvodové zprávy co nejvíce omezit 

podávání insolvenčních návrhů, které jsou 

iniciovány nepoctivými úmysly, a ve svém dů-

sledku tak zabránit možným negativním dopa-

dům na fungování „zdravé společnosti“. 

Soud nově může povolit provedení výkonu 

rozhodnutí či exekuce postihující majetek 

dlužníka a také může povolit nabytí či uplatně-

ní práva ze zajištění týkající se majetku dlužní-

ka. Další zásadní novinkou je povinnost soudu 

odmítnout insolvenční návrh pro zjevnou bez-

důvodnost do sedmi dnů od jeho podání. Bez-

důvodný návrh bude takový, který bude doklá-

dán pohledávkou, ke které se pro účely insol-

venčího řízení nepřihlíží nebo jde o návrh po-

daný opětovně.  

Náhrady škody vzniklé podaným insolvenčním 

návrhem se nově budou moci domáhat i třetí 

osoby, kterým v důsledku zahájení insolvenč-

ního řízení vznikla škoda či jiná újma. Podle § 

425 zákona soud nově vyškrtne dlužníka ze 

seznamu dlužníků ve lhůtě 15ti dnů na žádost 

dlužníka, s tím, že insolvenční řízení pravo-

mocně skončilo odmítnutím či zamítnutím in-

solvenčního návrhu. 

 

13.2. Právní rozhledy 

21 - 22/2012 

Zohledněna vydání do 30.11.2012 

Ochranná známka s dobrým jménem dle 

práva Evropské unie a České republiky 

Autor: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. 

Ochranné známky s atributem dobrého jména 

jsou v EU předmětem silnější ochrany, což 

znamená, že jsou rovněž chráněny proti iden-
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tickým nebo podobným známkám, resp. ozna-

čením zahrnujícím odlišné výrobky či služby. 

Ochrana se však vztahuje nejen na odlišné 

výrobky nebo služby, ale i na výrobky nebo 

služby shodné či podobné, jak judikoval Soud-

ní dvůr EU. Pojem „dobré jméno“ není v žád-

ném nařízení ani směrnici blíže specifikován, 

jeho obsahová náplň je tedy dále dotvářena 

judikaturou ESD.  

Dle ESD je nutné rozlišit všeobecně známé 

známky a známky s dobrým jménem. Podle 

názoru generálního advokáta F. G. Jacobse 

není požadavek dobrého jména tak vysoký 

jako požadavek všeobecné známosti, což je 

odůvodněno mimo jiné tím, že všeobecně 

známé známky, na rozdíl od známek s dobrým 

jménem, nemusí být zapsaány  a jedná se tak 

o vyjímečný typ ochrany. Důkazní břemeno 

ohledně prokázání dobrého jména starší 

ochranné známky na příslušném území leží na 

vlastníku dané známky. Prokazovat to bude 

například průzkumem mezi spotřebiteli, odbor-

nými články, či jinými materiály.  

 

13.3. Bulletin advokacie 

11/2012 
Zohledněna vydání do 30.11.2012 

Převod a rozdělení obchodního podílu 

 

Autor: JUDr. Tomáš Plíhal 

 

Autor, který je vyšším soudním úředníkem 

obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni 

ve svém příspěvku naráží na některé nejas-

nosti ve vztahu k převodu obchodního podílu a 

uvádí na pravou míru některé chyby, kterých 

se dopouštějí jak navrhovatelé, tak rejstříkové 

soudy.  

Prvně není třeba, aby jediný společník činil 

rozhodnutí v působnosti valné hromady, a to 

ještě formou notářského zápisu, kdy de facto 

sám sobě vysloví souhlas s převodem ob-

chodního podílu nebo jeho části na třetí osobu. 

Dále není nutné, aby jediný společník rovněž 

sám sobě vyslovil souhlas s rozdělením svého 

obchodního podílu ještě před tím, než jej pře-

vede na dvě či více třetích osob. Požadavek 

některých rejstříkových soudů na takovýto 

souhlas nemá oporu v právních předpisech. 

Rejstříkovému soudu musí postačovat předlo-

žení platně uzavřené smlouy, popř. smlouvy o 

převodu obchodního podílu obsahující všech-

ny zákonné náležitosti a následně úplné platné 

znění zakladatelského dokumentu společnosti 

pro účely založení do sbírky listin.  

 

13.4. Bulletin slovenskej advokácie 

zohľadnené vydania do 30.11.2012 

(autor: JPA)  

Aplikácia princípu ne bis in idem v sú-

ťažnom práve EÚ  

Autor: Mgr. Silvia Šramelová, JUDr. 

Tomáš Britvík 

Autori sa v článku sústredia na problematiku 

aplikácie európskeho a národného súťažného 

práva vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej 

súťaže v členských štátoch EÚ a Komisie z 

pohľadu systému ochrany ľudských práv a 

základných slobôd. Kľúčovou otázkou je uplat-

ňovanie princípu ne bis in idem. Autori pouka-

zujú na nejednotnosť judikatúry súdov EÚ a 

Európskeho súdu pre ľudské práva pri aplikácii 

Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd na súťažné prípady.  

Článok taktiež predpokladá budúce smerova-

nie súdnych orgánov EÚ pri aplikácii Dohovoru 

v súťažných veciach a spôsob uplatňovania 
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princípu ne bis in idem. 

 

13.5. Justičná revue 

zohľadnené vydania do 30.11.2012 

(autor: JPA) 

 

Súčasnosť a budúcnosť nadnárodných 
podnikových dohôd a špecifické posta-
venie európskych zamestnaneckých 
rád pri ich uzatváraní 

Autor: Kotira, P. 

 

V príspevku autor podrobne spracúva proble-

matiku nadnárodných podnikových dohôd. 

Rozoberá postavenie týchto dohôd v rámci 

európskeho sociálneho dialógu, možnosti ich 

podriadenia pod rozsah čl. 155 Zmluvy o fun-

govaní Európskej únie a porovnáva ich s po-

dobným a často zamieňaným inštitútom, kto-

rým je kódex správania sa.  

Zaoberá sa aj priblížením subjektov, ktoré 

môžu uzatvárať tieto dohody, a to tak na stra-

ne zamestnávateľa, ako aj zamestnanca. Pri 

zástupcoch zamestnancov je osobitná pozor-

nosť venovaná najvýznamnejšiemu aktérovi, 

ktorým sú európske zamestnanecké rady 

(ďalej len ,,EZR"). Autor približuje optimistický 

a skeptický pohľad na potenciál EZR stať sa 

nástrojom zamestnancov na ovplyvňovanie 

rozhodovania nadnárodných spoločností. Pou-

kazuje aj na nejasné vzťahy medzi EZR a eu-

rópskymi zástupcami zamestnancov.  

V príspevku sú zároveň podrobne analyzované 

jednotlivé scenáre ďalšieho možného vývoja 

nadnárodných podnikových dohôd. 

 

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

a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopíro-

vání 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. 
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