
   

 

 

 

 

 

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

v posledním měsíci roku 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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Dne 1.1.2013 nastává účinnost četných legislativních změn 

Sněmovna přehlasovala veto senátu ohledně zákona o 

majetkovém vyrovnání s církvemi 

Připravuje se návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí – 

daňové břemeno má být přeneseno na nabyvatele 

Na Slovensku sa od januára zvýšili dane a odvody 

Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka 

Hlavní témata: 
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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

(autor:DPL) 

Zákon č. 360/2012 Sb., kterým se mění 

zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospo-

dářské soutěže 

Dne 1.12.2012 nabyl účinnosti zákon č. 

360/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 

143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutě-

že. K podrobnostem viz. říjnový Legal Update. 

 

Konec roku / začátek nového roku je tra-

dičně spojen s větším množstvím legisla-

tivních změn. Vzhledem k významu změn a 

datu vydání tohoto Legal Update si dovolu-

jeme upozornit na nejdůježitější změny 

spojené s počátkem roku 2013, již 

v prosincovém Legal Update. 

Vedle důchodové reformy, která startuje 

od 1.1.2013, reformy daňové správy a zá-

sadních změn v oblasti daní (viz. Newsfla-

sh Daň z příjmu a DPH),  prvním dnem 

roku 2013 nabývá účinnosti mnoho před-

pisů, o kterých jsme se v předchozích vy-

dáních Legal Update již zmiňovali, mezi ně 

patří: 

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

ření energií, zákon č. 318/2012 Sb. 

O novele, která zavádí povinné energetické 

štítky na budovách, jsme Vás infomrovali již 

v červencovém a říjnovém vydání Legal Up-

date.  

 

Novela zákona č. 186/2006 Sb., stavební 

zákon, zákon č. 350/2012 Sb. 

Novela, která má za cíl zjednodušení procesu 

povolování staveb, tím, že pro rozšířený okruh 

staveb nebude nově nutné územní rozhodnu-

tí, byla probírána v říjnovém vydání Legal 

Update. 

 

Zákon č. 404/2012 Sb. a zákon č. 396/2012 

Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, a některé další zá-

kony 

 

Dne 1.1.2013 nabývají účinnosti hned dvě 

důležité novelizace občanského soudního 

řádu a souvisejících předpisů. První z nich  

(zákon č. 404/2012 Sb.) má za cíl omezit po-

čet dovolání a tím zefektivnit práci Nejvyššího 

soudu. Zároveň klade podmínku vyčerpání 

všech mimořádných opravných prostředků 

aby bylo možno podat ústavní stížnost. Sou-

částí této novelizace je i prodloužení lhůty pro 

podání námitek proti směnečnému platební-

mu rozkazu. Minulý měsíc jsme Vás informo-

vali o nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 

16/12, ze dne 16.10.2012, který zrušil ustano-

vení § 175 OSŘ, který stanovil pro dlužníka 

třídenní lhůtu pro podání námitek proti smě-

nečnému platebnímu rozkazu. Novela počítá 

s prodloužením této lhůty na 8 dní. 

 

Nejzásadnější změnou, kterou přináší druhá 

novelizace (zákon č. 396/2012 Sb.), je výraz-

né omezení dvojkolejnosti výkonu rozhodnutí 

a exekuce, důsledky novely se promítají i do 

dalších právních předpisů. Nově budou větši-

nu případů výkonu rozhodnutí (zejména vy-

máhání všech peněžitých pohledávek) řešit 

http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_10_legal_update.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Newsalerts_2012/2012_12_zm%C4%9Bny_da%C5%88ov%C3%A9ho_syst%C3%A9mu_final_cz.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Newsalerts_2012/2012_12_zm%C4%9Bny_dph_cz.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_07_legal_update.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_10_legal_update.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_10_legal_update.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_10_legal_update.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_10_legal_update.pdf
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pouze exekutoři, soudní výkon rozhodnutí 

bude omezen jen na taxativně stanovené 

věci, z vnitrostátních rozhodnutí zejména vy-

klizení bytu či výchova nezletilých dětí.  

Změna má přinést především zrychlení a ze-

fektivnění výkonu exekučních titulů a sjedno-

cení postupu při výkonu většiny z těchto titulů.  

   

Zákon č. 221/2012 Sb. - novela zákona č. 

29/2000Sb., o poštovních službách 

O novele jsme již informovali v červnovém a 

červencovém vydání Legal Update. Od 

1.1.2013 bude minimální počet poštovních 

provozoven držitele poštovní licence  určovat 

nařízení vlády na návrh nezávislého reguláto-

ra Českého telekomunikačního úřadu. Novela 

má také za cíl zabránit zneužívání poštovní 

sítě držitele poštovní licence ostatními konku-

renčními provozovateli poštovních služeb tím, 

že budou mít povinnost označovat u nich po-

dané poštovní zásilky. 

Dále tato novela v souladu se směrnicemi 

Rady EU ruší monopol České pošty u zásilek 

do 50-ti gramů a tím završuje postupnou libe-

ralizaci poštovního trhu.  

 

Zákon č. 498/2012, kterým se mění zákon 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerost-

ného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Vác-

lava Klause a stvrdila novelu horního zákona.  

Novela horního zákona výrazně posiluje 

ochranu práv vlastníků nemovitostí potenciál-

ně dotčených těžbou vyhrazených nerostů. 

Odstraňuje možnosti vyvlastnění a dalšího 

omezení vlastnických práv majitelů nemovi-

tostí v dobývacích prostorech. 

Změna zákona vstupuje v účinnost dnem 

vyhlášení, tedy dne 31.12.2012. 

Dále nabývá účinnosti zákon č. 165/2012 

Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 

změně některých zákonů, a s ním souvise-

jící celá řada prováděcích předpisů, napří-

klad: 

 Vyhláška o vyúčtování k provedení 

některých ustanovení ZPZE  

Vyhláška upřesňuje některá ustanovení 

zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích energie, ohledně způsobu a po-

stupu stanovení rozdílu mezi hodinovou 

cenou a výkupní cenou a jeho úhrady 

mezi povinně vykupujícím a operátorem 

trhu 

 Vyhláška o zárukách původu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie   

 Vyhláška, kterou se stanoví technicko-

ekonomické parametry obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny a doba ži-

votnosti výroben elektřiny z podporo-

vaných zdrojů 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

(autor:DPL) 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 155 - 190; od 1.12.2012 

do 31.12.2012 na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ 

 

2.1. Přehled přijatých právních 

předpisů 

 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=6&T=535
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_06_legal_%20update.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_07_legal_update.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozem-

kovém úřadu 

S účinností od 1.1.2013 poslanci schválili 

zákon o státním pozemkovém úřadu. Úřad 

bude podle svých kompetencí vystupovat jako 

orgán vykonávající působnost veřejné správy 

v oblasti pozemkových úprav a v oblasti resti-

tucí v souladu se zákonem o půdě, jehož no-

vela je rovněž součástí zákona, a současně 

jako orgán zabývající se správou státního 

zemědělského majetku, včetně jeho prodeje. 

Zákon souvisí s rovněž přijatým zákonem č. 

428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi.  

 

Zákon č. 428/2012. o majetkovém vyrovná-

ní s církvemi a náboženskými společnost-

mi 

 

Dne 5.12.2012 byl vyhlášen zákon o majetko-

vém vyrovnání s církvemi, který po vetu sená-

tu byl schválen poslaneckou sněmovnou a 

prezident jej nepodepsal, ale ani nevrátil zpět 

sněmovně. O jeho obsahu jsme Vás informo-

vali již v srpnovém vydání Legal Update. 

Z8kon nybývá účinnosti k 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 1.12.2012 do 31.12.2012, do 1. schůze 

Senát neprojednával v měsíci prosinci žádný 

právní předpis relevantní pro Legal Update. 

 

3.2. Poslanecká sněmovna: 

 

Sněmovní tisky č. 858 - 888 

od 1.12.2012 do 31.12.2012 

Poslanecká sněmovna neprojednávala 

v měsíci prosinci žádný právní předpis rele-

vantní pro Legal Update.  

 

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 projednávané 

vládou 

 

Návrh zákona o dani z nabytí nemovi-

tých věcí 

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

Hlavním důvodem předložení návrhu zákona 

je potřeba zajistit právní úpravu zdanění naby-

tí nemovitých věcí pro budoucí období, kdy 

v důsledku připravované transformace daně 

dědické a daně darovací pod režim daně 

z příjmu dojde ke zrušení dosavadního záko-

na č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Současně je cílem návrhu zákona 

přizpůsobit právní úpravu daně z nabytí ne-

movitých věcí změnám, vyplývajícím 

z rekodifikace soukromého práva.  

Dochází ke změně osoby poplatníka, jímž má 

http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_08_legal_update.pdf
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
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být  napříště ve všech případech nabyvatel. 

Tato změna má zajistit vyšší efektivitu výběru 

daně, neboť se v jejím důsledku sníží admi-

nistrativní náročnost správy daně. Předmět 

daně se rozšiřuje o změnu ovládající osoby 

obchodních korporací vlastnících přímo či 

prostřednictvím ovládané osoby nemovité 

věci. Dále se například omezuje rozsah pí-

semností, jež musí poplatník přikládat 

k daňovému přiznání, a to pouze na ty, které - 

popř. údaje v nichž obsažené - si nemůže 

správce daně opatřit sám dálkovým přístupem 

z informačních systémů veřejné správy, a 

zavádí se solidární daňová povinnost manželů 

při nabytí nemovité věci do jejich společného 

jmění.  

Výrazně se snižuje rozsah povinnosti poplat-

níků předkládat pro účely stanovení daně 

znalecké posudky o zjištěné ceně podle oce-

ňovacích předpisů. Při nabytí běžně převádě-

ných nemovitých věcí (např. rodinných domů, 

bytů, staveb pro rodinnou rekreaci, garáží, 

některých pozemků – v souhrnu jde o asi 70- 

80 % všech převodů) nebude pro určení zá-

kladu daně nezbytné znát zjištěnou cenu, 

neboť v těchto případech má správce daně 

k dispozici tzv. administrativní cenu, tj. údaj 

vycházející z cen obdobných nemovitých věcí  

v daném místě a čase.  

Návrh zákona dále aktualizuje systém osvo-

bození od daně s ohledem na jejich součas-

nou opodstatněnost. Některá osvobození, jež 

byla do dosavadní právní úpravy zavedena 

v období společenské a ekonomické trans-

formace v 90. letech 20. století a která již 

neodpovídají potřebám současné situace, 

nebyla navrhovaným zákonem převzata, popř. 

byla převzata jen v redukované podobě. Takto 

se ruší – kromě osvobození vkladů do ob-

chodních společností a družstev, kde návrh 

zákona respektuje právní úpravu obsaženou 

již v zákoně č. 458/2011 Sb., který nabývá 

účinnosti 1. ledna 2015 - i např. osvobození 

převodů a přechodů vlastnictví 

k nemovitostem v souvislosti s privatizací 

státního majetku a snižuje se rozsah osvobo-

zení u nových staveb pouze na ty nabývané 

přímo za účelem bydlení.  

Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 

2014. 

 

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.      

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
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781/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru 

- EU - RJ 

22.8. 25.9. 9.11. 7.12.   

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. 6.11.     

662/0 Novela z. o insolvenčních správ-

cích 

11.4. 12.12.     

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. 7.12.   

352/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním 

úřadu 

25.5. 17.6. 2011 24.10.2012 7.12.   

 

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 1.12. do 31. 12. 2012 

(autor: KVA) 

4.1. ČTÚ 

 

Evropská komise zaslala ČTÚ připomín-

ky k návrhu nových velkoobchodních 

cen 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-
zpravy.html?action=detail&ArticleId=9833 

Dne 11. prosince 2012 obdržel ČTÚ od Evrop-

ské komise připomínky k návrhům nových vel-

koobchodních cen za ukončené volání v mobil-

ních a pevných sítích. Evropská komise měla 

připomínky vůči tomu, že nově nařízené ceny 

se neuplatní vůči dosud neregulovaným operá-

torům v pevných a mobilních sítích a vyzvala 

ČTÚ k nápravným opatřením. Navrhovaný od-

klad účinnosti komise schválila, avšak podotý-

ká, že by neměl trvat déle než do 1. července 

letošního roku. Evropská komise dále vyjádřila 

pochybnosti, zda systém BU-LRIC dostatečně 

zohledňuje technologie založené na sítích nové 

generace. Zároveň vyzývá ČTÚ, aby nově na-

vrhnované ceny 0,04 Kč, resp. 0,08 Kč/min. 

nepřijímal, neboť jsou dle Evropské komise 

vysoké a mohou vytvářet překážky pro vnitřní 

trh EU. ČTÚ se však hájí, že navržené ceny 

představují oproti současným 75% pokles. 

 

ČTÚ akreditoval druhou cenovou kalku-

lačku mobilních a pevných hlasových a 

vybraných internetových služeb: Tarifon 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-
zpravy.html?action=detail&ArticleId=9850 

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.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9833
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9833
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9850
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9850


 

 

 

Strana 7 LEGAL UPDATE 12/2012 

 

Dne 17. prosince 2012 akreditoval ČTÚ další 

cenovou kalkulačku Tarifon. Ta srovnává tarify 

a ceny předplacených karet mobilních telefon-

ních služeb včetně mobilního přístupu k interne-

tu, pevné telefonní služby a ceny pevného pří-

stupu k internetu u největších poskytovatelů. 

Cenová kalkulačka má sloužit především 

k větší informovanosti a ochraně spotřebitelů, 

získání přehledu a aktuálních informací o vy-

braných službách na trhu elektronických komu-

nikací. Akreditace je udělena jen těm cenovým 

kalkulačkám, které projdou náročným schvalo-

vacím procesem, ve kterém kromě ČTÚ posu-

zuje funkčnost, dostupnost a přesnost výpočtu 

také nezávislý technický auditor. 

Český telekomunikační úřad zveřejňuje 

návrh analýzy relevantního trhu č. 8 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-
zpravy.html?action=detail&ArticleId=9857 

Dne 21. prosince předložila Rada ČTÚ k veřej-

né konzultaci návrh analýzy relevantního trhu 

č.8 přístup a původ volání (ordinace) ve veřej-

ných mobilních telefonních sítích. Při porovná-

vání národního a zahraničních trhů ČTÚ shle-

dal, že hospodářská soutěž stagnuje, a to 

zejména v souvislosti s absencí velkoobchod-

ních nabídek, které by umožnily působení mo-

bilních virtuálních operátorů. Proto již v roce 

2011 ČTÚ zahájil proces, který v dubnu 2012 

vyvrcholil ve stanovení velkoobchodního trhu 

mobilního přístupu a ordinace regulace. Ihned 

poté ČTÚ zahájil zpracování analýzy tohoto 

trhu. Trh je vymezen jako velkoobchodní trh 

služeb přístupu jak k hlasovým, tak k SMS a 

datovým službám, a služeb původu volání (ori-

ginace), zahrnující veškerá mobilní volání (ve-

řejně dostupná telefonní služba) poskytované v 

mobilních sítích GSM a UMTS. ČTÚ trh vymezil 

na celé území České republiky. Jelikož dlouho-

době neexistovaly komerční dohody o vzniku 

mobilních virtuálních operátorů, ČTÚ navrhl 

nápravná opatření zaměřená právě na podporu 

vstupu dalších soutěžitelů na mobilní trh. Při-

pomínky lze uplatnit až do konce ledna 2013. 

 

4.2. ÚOHS 

Kartel v oblasti odpadového hospodář-

ství byl potrestán pokutou téměř 100 

milionů korun 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-
zpravy/hospodarska-soutez/1561-kartel-v-oblasti-
odpadoveho-hospodarstvi-byl-potrestan-pokutou-
temer-100-milionu-korun.html 

Dne 19. prosince 2012 rozhodl ÚOHS o uložení 

pokuty v celkové výši 96 579 000 Kč 

společnostem .A.S.A., spol. s r.o., van 

Gansewinkel, a.s., SITA CZ a.s. a AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. (dále jen ASA, 

AVE, SITA a van Gansewinkel). Společnosti 

působí zejména na trhu odpadového 

hospodářství, který si rozdělovaly 

prostřednictvím manipulace s výběrovými 

řízeními, čímž narušily hospodářskou soutěž. 

Šetření ÚOHS probíhalo v letech 2010 a 2011, 

během něhož úřad zjistil, že soutěžitelé si mezi 

lety 2007 až 2011 (SITA, van Gansewinkel 

v letech 2008 až 2010) prostřednictvím 

vzájemných kontaktů a výměny informací 

rozdělovali zákazníky tak, že koordinovali svůj 

postup ve veřejných zakázkách (tzv. bid 

rigging) v oblasti nakládání s odpady a údržby 

komunikací. Dohody nebyly uzavírány mezi 

všemi účastníky najednou, naopak se jednalo o 

šest dvoustranných dohod, které se vázaly 

k zákazníkům a zadávacím řízením 

v odpadovém hospodářství, v případě ASA a 

AVE i údržby komunikací. ÚOHS provedl 

neohlášenou inspekci v jednotlivých firmách, při 

které zajistil důkazy o vzájemném kontaktování 

soutěžitelů, které postupně přerostlo do 

koordinace postupu vůči zákazníkům, tj. 

protisoutěžního jednání. Společnosti v minulých 

letech podávaly tzv. krycí nabídky do 

výběrových řízení (nabídky, jejichž cílem nebylo 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9857
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9857
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1561-kartel-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstvi-byl-potrestan-pokutou-temer-100-milionu-korun.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1561-kartel-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstvi-byl-potrestan-pokutou-temer-100-milionu-korun.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1561-kartel-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstvi-byl-potrestan-pokutou-temer-100-milionu-korun.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1561-kartel-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstvi-byl-potrestan-pokutou-temer-100-milionu-korun.html
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zakázku získat, ale pouze vytvořit dojem, že 

soutěž o zakázku probíhá) či nepodávaly 

nabídky a neoslovovaly zákazníky konkurence. 

Během správního řízení byl na žádost 

společností ASA a AVE použit tzv. leniency 

program. Výměnou za poskytnutí podstatných 

důkazů jim byly sankce sníženy na 50%, resp. 

30%. Všechny společnosti navíc požádaly o 

narovnání, v rámci něhož uznaly skutkový stav i 

právní kvalifikaci ÚOHS, za což jim byla 

snížena sankce o 20%. Sankce, které byly 

vypočítány z obratu účastníku na jednotlivých 

trzích, činí: A.S.A., spol. s r.o. - 24 289 000 Kč, 

van Gansewinkel, a.s. - 10 870 000 Kč, SITA 

CZ a.s. - 19 753 000 Kč, AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. - 41 667 000 Kč. 

 

 

5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1.12. – 31.12.2012  

dle zveřejnění 

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

(autor: KVA) 

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU)  č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 

2012, kterým se provádí posílená spoluprá-

ce v oblasti vytvoření jednotné patentové 

ochrany 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:36

1:0001:0008:CS:PDF 

Dne 17. prosince 2012 bylo v Úředním věstníku 

EU zvěřejněno nařízení, které zavádí jednotnou 

patentovou ochranu v rámci vnitřního trhu nebo 

jeho části. Tímto nařízením dojde ke snížení 

nákladů na patenty v rámci EU až o 80%, což 

zvýší jejich konkurenceschopnost vůči USA a 

Japonsku. Nařízení upravuje zejména otázky 

jednotného patentu, jazykového režimu a 

jednotného patentového soudu. 

Nový patent bude méně nákladný a hlavně 

účinnější v ochraně vynálezů oproti 

současnému stavu. Nařízení zavádí 

automatickou jednotnou patentovou ochranu ve 

všech 25 zemích EU, které se jí účastní. Unijní 

patent bude tak stát 4 727 EUR oproti dnešním 

36 000 EUR. O vydání jednotného patentu 

bude vynálezce moci zažádat u Evropské 

patentové organizace. Patent bude vydáván v 

angličtině, francouzštině či němčině. Pokud 

bude předložen v jiném jazyce, bude třeba 

předložit i překlad do jednoho z výše 

uvedených jazyků. Avšak malým a středním 

podnikům, neziskovým organizacím, 

univerzitám a veřejným vědeckým organizacím 

v EU budou náklady na překlad propláceny. 

Jednotný patentový soud bude ustaven 

mezinárodní dohodou 1. lednu 2014 nebo poté, 

co dohodu ratifikuje třináct ze smluvních států, 

přičemž mezi těmito státy musí být Velká 

Británie, Francie a Německo. Španělsko spolu 

s Itálií se nového režimu neúčastní, avšak 

mohou se kdykoliv připojit. 

  

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 31.12.2012 

(autor: MSA) 

 

Novela zákona o zdravotnom poistení 

 

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

on&MasterID=4183  

 

Národná rada SR schválila novelu zákona o 

zdravotnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 

01.01.2013.  

 

Podľa novely budú odvodom na zdravotné pois-

tenie podliehať i príjmy dosahované na základe 
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dohôd o prácach vykonávaných mimo pracov-

ného pomeru.  

 

Z platenia odvodov zostávajú vyňaté príjmy do-

sahované na základe dohody o brigádnickej 

práci študentov, dohody o vykonaní práce a 

dohody o pracovnej činnosti u poberateľov vý-

sluhového dôchodku z výsluhového zabez-

pečenia policajtov a vojakov, ktorí dovŕšili dô-

chodkoví vek, poberateľov invalidného výsluho-

vého dôchodku z výsluhového zabezpečenia 

policajtov a vojakov, poberateľov starobného 

dôchodku alebo poberateľov invalidného dô-

chodku. 

 

Novela zároveň zavádza zmenu vo výpočte 

vymeriavacieho základu na poistné pre samo-

statne zárobkovo činné osoby (SZČO). Do vy-

meriavacieho základu na poistné na verejné 

zdravotné poistenie SZČO sa po účinnosti no-

vely bude k základu dane z príjmov fyzickej 

osoby dosiahnutého v rozhodujúcom období, 

ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na ve-

rejné zdravotné poistenie, pripočítavať aj poist-

né na nemocenské poistenie, dôchodkové pois-

tenie, povinný príspevok na starobné dô-

chodkové sporenie, poistné do rezervného fon-

du solidarity a poistné na poistenie v neza-

mestnanosti, pričom výsledná suma sa vydelí 

príslušným koeficientom, ktorý sa v priebehu 

rokov 2013–2015 bude postupne znižovať zo 

súčasnej hodnoty 2,14 na hodnotu  1,9 pre rok 

2013, 1,6 pre rok 2014 a 1,486 pre rok 2015. 

 

Mení sa tiež výška minimálneho ročného vyme-

riavacieho základu pre SZČO zo 44,2% na 50% 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom 

SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchá-

dza rozhodujúcemu obdobiu. Maximálny ročný 

vymeriavací základ SZČO sa mení z 36-

násobku na 60-násobok priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej 

Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, kto-

rý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdo-

biu. Novela ďalej mení výšku maximálneho 

preddavku na poistné na verejné zdravotné po-

istenie z trojnásobku až na päťnásobok prie-

mernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospo-

dárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za 

kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roz-

hodujúcemu obdobiu. 

   

Od 01.01.2013 sa za platiteľa poistného na ve-

rejné zdravotné poistenie bude považovať aj 

platiteľ dividend, ktorým je právnická osoba so 

sídlom na území SR vyplácajúca dividendy. 

Platiteľ dividend je od januára povinný vykazo-

vať zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplate-

ných dividend a preddavky na poistné, a to do 

ôsmich dní od vyplatenia dividend. Preddavok 

na poistné z vyplatených dividend je platiteľ di-

vidend povinný vypočítať a odviezť za pois-

tenca, ktorý má príjem z dividend. Sadzba po-

istného na verejné zdravotné poistenie z divi-

dend sa zvýšila z pôvodných 10 na 14%. Ma-

ximálna výška preddavku na poistné na verejné 

zdravotné poistenie z vyplatených dividend je 

určená sadzbou 14% zo 120-násobku priemer-

nej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodár-

stve SR zistenej Štatistickým úradom SR za ka-

lendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozho-

dujúcemu obdobiu. Zdravotná poisťovňa ná-

sledne vykoná ročné zúčtovanie poistného po-

istencom, ktorí majú príjem z dividend.  

 

Uvedený spôsob platenia preddavkov z divi-

dend sa uplatní až pri dividendách vyplatených 

zo zisku dosiahnutého za rok 2013.   

 

Novela zákona o sociálnom poistení 

 

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

on&MasterID=4179  

 

Národná rada SR schválila novelu zákona o 

sociálnom poistení účinnú od 01.01.2013, ktorá 

prináša predovšetkým nasledovné zmeny: 

 

Mení sa výška minimálneho vymeriavacieho 

základu na platenie poistného na sociálne pois-

tenie pre povinne poistené SZČO a pre dobro-

voľne poistené osoby, ktorá sa podľa schvále-

ného znenia novely zvýši z pôvodných 44,2% 

na hodnotu 50% jednej dvanástiny všeobecné-

ho vymeriavacieho základu za kalendárny rok, 

ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, 
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za ktorý sa platí poistné. Minimálny vymeriavací 

základ na poistné na sociálne poistenie sa teda 

od 01.01.2013 zvýši zo sumy 339,89 EUR na 

sumu 393,- EUR. 

 

Maximálny vymeriavací základ na platenie po-

istného na sociálne poistenie sa od 01.01.2013 

stanovuje na hodnotu 5-násobku jednej dva-

nástiny všeobecného vymeriavacieho základu, 

ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 

platí poistné na sociálne poistenie. Maximálny 

vymeriavací základ na platenie poistného na 

sociálne poistenie teda od 01.01.2013 predsta-

vuje sumu 3.930,- EUR. 

 

Novela okrem iného mení výšku vymeriavacie-

ho základu, z ktorého štát platí poistné na dô-

chodkové poistenie za vybraných poistencov a 

spôsob výpočtu minimálnej hodnoty vymeriava-

cieho základu pre dodatočné zaplatenie poist-

ného na dôchodkové poistenie. Novela zároveň 

zavádza povinnosť platiť odvody na sociálne 

poistenie u osôb dosahujúcich príjmy na zákla-

de dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-

covného pomeru.     

 

Novela zákona o dani z príjmov 

 

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

on&MasterID=4203 

 

Národná rada SR schválila novelu zákona o 

dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť 

01.01.2013. 

 

Novela zvýšila sadzbu dane z príjmov pre práv-

nické osoby z pôvodných 19 na 23%. Na príjem 

fyzických osôb sa použije dvojaká sadzba dane 

19 a 25%, pričom vyššia sadzba sa uplatní u 

fyzických osôb, ktorých hrubý mesačný príjem 

prekročí sumu 3.311,- EUR.  

 

Na základe novely sa živnostníkom obmedzí 

možnosť uplatnenia 40%-ných paušálnych vý-

davkov. Podľa novely si budú môcť uplatniť 

paušálne výdavky maximálne vo výške 5.040,- 

EUR ročne, t.j. 420,- EUR mesačne.   

 

Novela Daňového poriadku 

 

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

on&MasterID=4195  

 

Národná rada SR schválila novelu Daňového 

poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2013. 

 

Novela okrem iného predlžuje lehotu na vyda-

nie súhlasu správcu dane so zápisom obchod-

ných spoločností do obchodného registra z pô-

vodných 3 na 5 pracovných dní od podania žia-

dosti daňového subjektu. Správca dane podľa 

novely vydá súhlas so zápisom spoločnosti do 

obchodného registra, ak daňový subjekt nemá 

daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle, ok-

rem prípadu, ak by výška daňového nedoplatku 

a nedoplatku na cle nepresahovala v úhrne 

sumu 170,- EUR.   

 

 

 

Novela Obchodného zákonníka 

 

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

on&MasterID=4185  

 

Národná rada SR schválila novelu Ob-

chodného zákonníka, ktorou do slovenského 

právneho poriadku implementovala smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/7/EÚ 

zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným 

platbám v obchodných transakciách. Novela 

nadobudne účinnosť od 01.02.2013.  

 

Pre orgány verejnej moci sa zavádza ma-

ximálna lehota splatnosti peňažných záväzkov 

z dodania tovaru alebo poskytnutia služieb v 

trvaní 30 dní odo dňa doručenia výzvy alebo 

poskytnutia riadneho plnenia zo strany veriteľa. 

Zmluvné strany sa podľa schváleného znenia 

novely môžu dohodnúť i na dlhšej lehote splat-

nosti, nie však viac ako 60 dní, za podmienky, 

že dlhšia lehota splatnosti bude odôvodnená 

povahou predmetu plnenia záväzku a nebude v 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4203
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4203
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hrubom nepomere k právam a povinnostiam ve-

riteľa záväzkového vzťahu. 

  

Pre záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi sa 

zavádza maximálna lehota splatnosti peňaž-

ných záväzkov v trvaní najviac 60 dní odo dňa 

doručenia výzvy alebo odo dňa, kedy veriteľ pl-

nil. Podľa schváleného znenia novely si podni-

katelia budú môcť dojednať i dlhšiu lehotu 

splatnosti peňažného záväzku pod podmien-

kou, že takéto dojednanie nebude značne ne-

výhodné pre veriteľa. 

 

Novela Obchodného zákonníka zároveň definu-

je, kedy je dlžník v omeškaní. Podľa schvále-

ného znenia zákona je dlžník v omeškaní, ak 

nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do 

doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do do-

by, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Dlž-

ník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom pl-

není, je podľa novely v omeškaní, ak nesplní 

svoj záväzok riadne a najneskôr do 30 dní odo 

dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa 

poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý 

z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevy-

plýva iná lehota splatnosti. Dlžník je v omeškaní 

až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo 

do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. 

Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže 

plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania verite-

ľa. 

 

Novela ďalej zavádza inštitút „nekalých zmluv-

ných podmienok“ a „nekalej obchodnej praxe“.  

 

Nekalou zmluvnou podmienkou je podľa znenia 

novely také zmluvné dojednanie týkajúce sa 

splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z 

omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov 

spojených s uplatnením pohľadávky, ktoré je v 

hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre verite-

ľa bez toho, aby preň existoval spravodlivý dô-

vod. Nekalá zmluvná podmienka je sankciono-

vaná neplatnosťou.  

 

Novela ďalej zakazuje obchodnú prax, ktorú si 

strany medzi sebou zaviedli, týkajúca sa splat-

nosti peňažného záväzku, sadzby úroku z 

omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov 

spojených s uplatnením pohľadávky, ktorá za-

kladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach 

vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu pre veri-

teľa bez toho aby pre ňu existoval spravodlivý 

dôvod. 

 

7. Pripravované právné predpisy 

skontrolované do 31.12.2012 

 

7.1. Vládne návrhy zákonov 

 

Novela zákona o podpore obnoviteľných 

zdrojov energie a vysoko účinnej kom-

binovanej výroby 

 

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

sterID=4286   

 

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do Ná-

rodnej rady SR návrh zákona o podpore obno-

viteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby. Navrhovaný termín na-

dobudnutia účinnosti bol stanovený na 

01.01.2013 s výnimkou niektorých ustanovení, 

ktoré mali nadobudnúť účinnosť od 01.04.2013. 

Nakoľko však návrh zákona doposiaľ neschváli-

la Národná rada SR, bude sa prekladať i navr-

hovaný termín nadobudnutia účinnosti, ktorý 

zatiaľ nebol zverejnený. 

 

Podľa priloženej dôvodovej správy je cieľom 

návrhu novely tohto zákona obmedzenie neka-

lých praktík niektorých výrobcov elektriny a zní-

ženie negatívnych dopadov rastúcich cien elek-

trickej energie na koncového odberateľa elek-

triny. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa pod-

pora vzťahovala už len na strešné fotovoltaické 

inštalácie do 30 kW namiesto pôvodných 100 

kW. Návrh zároveň mení spôsob určenia výko-

nu fotovoltaickej inštalácie.  

. 
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7.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 31.12.2012 (autor: DTI) 

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

308 
Novela zákona o zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú 
pri výkone verejnej moci 

9.11 12.9. 27.11. 27.11. 12.12. 

313 
Novela zákona o účtovníctve 

9.11.     

334 
Novela zákona  o podpore 
obnoviteľných zdrojov ener-
gie a vysoko účinnej kombi-
novanej výroby 
 

7.12. 18.12.    

225 
Novela o liekoch a zdravot-
níckych pomôckach 
 

28.9. 16.10. 5.12. 5.12. 27.12. 

276 
Novela antidiskriminačného 
zákona 

9.11.     

258 
Novela exekučného poriadku 

5.10.     

239 
Novela Zákona o dani 
z príjmu 

28.9. 24.10. 4.12. 4.12. 14.12. 

238 
Novela Daňového poriadku  

28.9. 23.10. 5.12. 5.12. 19.12. 

229 
Novela Obchodného zákon-
níka  

28.9. 17.10. 18.12. 18.12. 27.12. 

226 
Novela zákona o zdravotnom 
poistení 

28.9. 16.10. 29.11. 29.11. 12.12 

 

8. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 31.12.2012 (autor: MSA) 

 

V sledovanom období Protimonopolný úrad SR 

nevydal žiadne relevantné rozhodnutie pre 

účely Legal Update. 

 

http://www.antimon.gov.sk/
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9. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 

 

http://www.urso.gov.sk 

skontrolované do 31.12.2012 (autor: MSA) 

 

Dňa 31.12.2012 bola schválená vyhláška Úra-

du pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa 

ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra posky-

tovania meraných údajov o spotrebe na od-

bernom mieste odberateľa elektriny a ich 

uchovávanie. Vyhláška nadobudne účinnosť 

15.01.2013. 

 

 

 

Predmetom úpravy tejto vyhlášky je spôsob, 

rozsah a štruktúra poskytovania meraných 

údajov o spotrebe na odbernom mieste odbe-

rateľa elektriny prevádzkovateľom prenosovej 

sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sús-

tavy a zároveň spôsob uchovávania meraných 

údajov o spotrebe elektriny. 

 

Podľa schváleného znenia vyhlášky majú byť 

merané údaje za koncových odberateľov, ktorí 

preniesli zodpovednosť za odchýlku na dodá-

vateľa poskytované za každé odberné miesto 

odberateľa elektriny jednotlivo a v štruktúre, na 

základe ktorej dodávateľ elektriny spracuje pre 

koncového odberateľa jasne zrozumiteľnú a 

úplnú faktúru za dodávku a distribúciu elektri-

ny. 

 

10. Judikatura ČR 

10.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

zkontrolováno do 31.12.2012, Databáze NSS na 

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

xtendedSearch 

(autor: JKE) 

 

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

dedSearch  

Dne 3.12.2012 vydal Nejvyšší správní soud 

České republiky rozhodnutí uznání viny 14 Kse 

12/2012 – 87 v němž stanovil právní větu: 

„Nerespektuje-li exekutor závazný právní názor 

Ústavního soudu v téže věci, aniž zmíní, z 

jakého důvodu tak činí, jde o kárné provinění.“ 

 

10.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

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

ebSpreadSearch  

(autor: JKE)  

K předchozímu užívání označení dle § 

10 odst. 2 zák. o ochranných známkách 

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

Search/741D583F3864E6B8C1257AD10052B820?open

Document&Highlight=0, 

Dne 27.11.2012 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 23 Cdo 2542/2010, v němž se zabý-

val posuzováním užívání ochranných známek 

dle autorského a soutěžního práva. 

Nejvyšší soud stanovil že, podle § 10 odst. 2 

zákona o ochranných známkách je vlastník 

ochranné známky v obchodním styku povinen 

strpět užívání shodného či podobného ozna-

čení, jestliže práva k tomuto označení vznikla 

před podáním přihlášky a užívání tohoto ozna-

čení je v souladu s právem České republiky. 

Případné užívání díla v rozporu s autorským 

právem přitom nelze považovat za užívání 

označení v souladu s právem České republiky 

ve smyslu uvedeného ustanovení. 

Nejvyšší soud České republiky dále dospěl 

k závěru, že soudy  musí nahlížet na porušo-

vání práva užívání ochranných známek, jak v 

http://www.urso.gov.sk/
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
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souvislosti s porušováním soutěžního práva, 

tak v souvislosti s porušováním práv vyplývají-

cích z autorského zákona. 

 

10.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.12.2012  

Databáze ÚS  

 

http://www.concourt.cz  

 (autor: JKE)  

Ve sledovaném období nevydal Ústavní soud 

žádné relevantní rozhodnutí pro účely Legal 

Update. 

 

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 31.12.2012 

(autor: MSA) 

 

11.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

V sledovanom období Ústavný súd SR vydal 

dva nálezy vo veci porušenia práva na prero-

kovanie veci bez zbytočných prieťahov a na 

vybavenie veci v primeranej lehote, ktorými 

Ústavný súd SR vyhovel navrhovateľom, pri-

kázal kompetentným štátnym orgánom, aby 

konali bez zbytočných prieťahov a navrhovate-

ľom priznal za porušenie ich základných ľud-

ských práv primerané finančné zadosťučinenie 

11.2. Najvyšší súd SR 

http://www.supcourt.gov.sk/data/files/544.pdf  

 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky z 19. januára 2012, sp. zn. 8 Sžp 

6/2011 

 

Námietky občianskoprávnej povahy v 

územnom konaní 

Podľa uvedeného rozsudku Najvyššieho súdu 

SR, ak sa stavebné orgány v rámci územného 

konania nevysporiadajú s občianskoprávnou 

námietkou týkajúcou sa vecného bremena 

súvisiaceho s pozemkom, na ktorom sa má 

uskutočniť stavba, v súlade s § 137 ods. 1 a 2 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákona) v zne-

ní neskorších predpisov, rozhodnutie o umies-

tnení stavby je v rozpore so zákonom. 

 

12. Judikatura ESD 

 

zkontrolováno od 1.12. do 31.12.2012 

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

(autor: KVA) 

 

Rozsudek soudního dvora (SDEU) ze 

dne 19. prosince 2012 ve věci C-149/11, 

Leno Merken BV proti Hagelkruis Be-

heer BV, jejímž předmětem je žádost 

o rozhodnutí o předběžné otázce na 

základě článku 267 SFEU 

http://eur-

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

2011CJ0149:CS:HTML 

 

Dne 19. prosince 2012 vydal ESD rozhodnutí o 

předběžné otázce týkající se výkladu čl. 15 

odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 

26. února 1993 o ochranné známce Společen-

ství. Tato žádost byla předložena v rámci spo-

ru mezi společnostmi Leno Merken BV (dále 

jen „Leno“) a Hagelkruis Beheer BV (dále jen 

http://www.concourt.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0149:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0149:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0149:CS:HTML
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„Hagelkruis“), jehož předmětem jsou námitky 

podané společností Leno, majitelkou ochranné 

známky Společenství ONEL, proti přihlášce 

k zápisu ochranné známky Beneluxu OMEL 

podané společností Hagelkruis.  Spor 

o užívání dané ochranné známky Společenství 

byl rozhodnutím ze dne 15. ledna 2010 zamít-

nut úřadem Beneluxu s odůvodněním, že spo-

lečnost Leno neprokázala, že svoji ochrannou 

známku ONEL skutečně užívala v období pěti 

let před datem oznámení napadené přihlášky. 

Společnost Leno podala proti tomuto rozhod-

nutí žalobu k Gerechtshof te ’s-Gravenhage. 

Podle předkládacího soudu je mezi účastni-

cemi řízení nesporné, že jsou obě ochranné 

známky podobné a jsou zapsány pro totožné 

nebo podobné služby a že užíváním ochranné 

známky OMEL vzniká u veřejnosti nebezpečí 

záměny. Neshodují se však na výkladu pojmu 

„skutečné užívání“ ve smyslu článku 15 naří-

zení č. 207/2009, a konkrétně na územním 

rozsahu takového užívání a proto se obrátily 

s předběžnou otázkou na SDEU. Soudní dvůr 

dovodil, že článek 15 odst. 1 nařízení Rady 

(ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 1993 

o ochranné známce Společenství musí být 

vykládán tak, že posuzování požadavku „sku-

tečného užívání ve Společenství“ ve smyslu 

tohoto ustanovení je třeba provádět in abstrac-

to a k hranicím území jednotlivých členských 

států vůbec nepřihlížet. Územní rozsah užívání 

tak označil za jeden z více faktorů při zohled-

ňování určení, zda je užívání ochranné znám-

ky skutečné. Zároveň však vyloučil užívání této 

ochranné známky mimo Společenství ve tře-

tích zemích. SDEU se vyjádřil i k ochranné 

známce ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení 

č. 207/2009, kdy ochranná známka je „skuteč-

ně užívána“, je-li užívána v souladu se svou 

hlavní funkcí a za účelem udržení nebo získání 

podílu na trhu v Evropském společenství pro 

výrobky nebo služby označené uvedenou 

ochrannou známkou. Ochranná známka Spo-

lečenství, která není užívána, může bránit 

hospodářské soutěži, jelikož omezuje škálu 

označení, která si třetí osoby mohou zapsat 

jako ochranné známky, a připravuje konkuren-

ty o možnost užívat tuto nebo podobnou 

ochrannou známku, když uvádějí na vnitřní trh 

výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo 

podobné těm, na které se vztahuje daná 

ochranná známka. Neužívání ochranné znám-

ky Společenství tedy může rovněž omezit vol-

ný pohyb zboží a služeb. Předkládajícímu 

soudu proto přísluší posoudit, zda jsou tyto 

podmínky ve věci v původním řízení splněny, 

přičemž musí zohlednit všechny relevantní 

skutečnosti a okolnosti, jako jsou zejména 

vlastnosti dotčeného trhu, povaha výrobků 

nebo služeb chráněných dotčenou ochrannou 

známkou, územní a kvantitativní rozsah užívá-

ní, jakož i jeho četnost a pravidelnost. 

 

13. Právní časopisy 

(autor: NNE, MSA) 

13.1. Právní rádce 

12/2012 

Zohledněna vydání do 31.12.2012 

Lze opustit cenné papíry? 

 

Autor: Libor Němec 

Podle platné právní úpravy má každý vlastník 

právo opustit svou věc, přičemž derelikce jako 

právní úkon sestává z úmyslu vzdát se vlast-

nického práva a pozbytí držby. Dle zákona o 

cenných papírech se na cenné papíry vztahují 

ustanovení o věcech movitých, pokud zákon 

nestanoví jinak. Z toho podle autora vyplývá, 

že pokud zákon mlčí o opuštění cenných papí-

rů, je třeba dovodit, že lze opustit jak listinné, 

tak zaknihované cenné papíry. 



 

 

 

 

Page 16  LEGAL UPDATE 12/2012 

 

 

U zaknihovaných cenných papírů dochází k 

jejich opuštění jednostranným právním úko-

nem vlastníka takových cenných papírů, kte-

rým projevuje svou vůli nebýt již nadále vlast-

níkem těchto cenných papírů. Tento právní 

úkon musí splňovat veškeré náležitosti právní-

ho úkonu, zejména musí být právním úkonem 

dovoleným, který je v souladu se zákonem, ani 

zákon neobchází a který neodporuje dobrým 

mravům. Tento právní úkon by měl být adreso-

ván osobě, která vede příslušnou evidenci 

cenných papírů (v případě zaknihovaných 

cenných papírů v českém právu centrálnímu 

depozitáři). 

K zániku vlastnického práva opouštějícího 

vlastníka dojde k okamžiku projevu vůle 

opouštějícího vlastníka. Obcí, která v důsledku 

opuštění nabude derelinkvované zaknihované 

cenné papíry, bude obec, na jejímž území se 

nachází příslušná evidence zaknihovaných 

cenných papírů. 

 

13.2. Právní rozhledy 

23 - 24/2012 

Zohledněna vydání do 31.12.2012 

K připravovaným změnám v civilním proce-

su (kritické a jiné poznámky) 

 

Autor: Prof. JUDr. Alena Winterová 

Do připomínkového řízení Ministerstvo spra-

vedlnosti předkládá dva zákony, jež mají re-

flektovat dosavadní směřování právní úpravy 

civilního procesu ke stále větší procesní odpo-

vědnosti sporných stran a formálnosti řízení.  

Jeden z těchto zákonů představuje novelizaci 

občanského soudního řádu („OSŘ“), který má 

být napříště oproštěn od ustanovení, jež jsou 

výjimkami pro nesporná řízení, a má spravovat 

výlučně sporná řízení.  

Druhým je nový zákon, tzv. zákon o zvláštním 

řízení soudním („ZŘS“), podle něhož se mají 

spravovat řízení svou povahou nesporná, tzv. 

řízení zvláštní. Z toho plyne, že obecným civil-

ním procesem je proces sporný a „ZŘS“ má 

být speciálním zákonem vůči „OSŘ“.  

V prvé části „ZŘS“ jsou obecná ustanovení 

společná všem nesporným řízením. Druhá, 

zvláštní část upravuje jednotlivá řízení. Třetí 

část reguluje řízení ve věcech rodinněpráv-

ních. 

Řízení spravovaná v třetí části „ZŘS“ však 

podle autorky článku vyvolávají pochybnosti, 

zda úprava většiny z nich vůbec má patřit do 

zvláštního zákona, neboť jednoznačně ne-

sporné povahy jsou v této třetí části pouze 

řízení ve věcech osvojení a péče soudu o ne-

zletilé.  

 

13.3. Bulletin advokacie 

12/2012 
Zohledněna vydání do 31.12.2012 

Zásadní změny v exekučním řízení 

 

Autor: Mgr. Lenka Doležalová 

Od 1.1.2013 nabude účinnosti novela 

č. 396/2012, kterou se mění občanský soudní 

řád (dále jen o.s.ř.), exekuční řád a další sou-

visející předpisy a která zavádí řadu podstat-

ných změn.  

Takovou změnou je především zrušení dvojko-

lejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce. Nově se 

oprávněný při vymáhání povinností v exekuč-

ních titulech musí obrátit pouze na soudního 

exekutora. Správní orgány si budou moci vy-

brat jen mezi soudním exekutorem či správní 
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exekucí. Soud bude moci provádět výkon roz-

hodnutí pouze pro rozhodnutí v § 251 odst. 2 

o.s.ř. 

Mimoto se zavádí sekvestratura, tj. správa 

nemovitosti postihující požitky plynoucí z ne-

movitosti, jako nový způsob neinvazivního 

výkonu rozhodnutí pro případy, kdy pro vymá-

hání pohledávky není nutné ihned přikročit k 

prodeji nemovitosti povinného. 

Dále se zavádí tzv. soupis od stolu, kdy v rám-

ci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věci 

se do soupisu uvedou i takové věci, o jejichž 

existenci není pochyb, neboť jsou zavedeny do 

veřejných databází či jiných seznamů. 

Stanovuje se povinnost věřitele informovat 

dlužníka o dluhu a vyzvat jej k dobrovolnému 

splnění min. 7 dnů před podáním žaloby, jinak 

hrozí, že mu soud v nalézacím řízení nepřizná 

náhradu nákladů řízení. 

Při podání exekučního návrhu musí oprávněný 

přiložit originál či úředně ověřenou kopii exe-

kučního titulu opatřeného potvrzením o jeho 

vykonatelnosti či stejnopis notářského zápisu 

se svolením k vykonatelnosti. 

Nově se také zavádí tzv. předražek, kdy do 15 

dnů od zveřejnění usnesení o příklepu může 

kdokoliv navrhnout přeplacení vydražitele, 

přičemž předražek musí být min. o 25% vyšší 

než nejvyšší podání a zároveň v této lhůtě 

musí být zaplacen na účet toho, kdo dražbu 

provádí. 

Dále je nově možné v dražbě prodat podíl v 

obchodní společnosti (s výjimkami) či členství 

v družstvu. 

 

13.4. Bulletin slovenskej advokácie 

zohľadnené vydania do 31.12.2012 

Doktrína „piercing the corporate veil“ a 

zodpovednosť materských obchodných 

spoločností – Exkurz svetovými právnymi 

systémami a možná aplikácia na Slovensku 

(1. časť) 

Autor: Hováthová, A., 

Autorka sa vo svojom článku venuje problema-

tike zodpovednosti materských spoločností za 

záväzky dcérskych spoločností prostredníc-

tvom tzv. doktríny „odkrytia závoja obchodnej 

spoločnosti“. 

Cieľom príspevku je predstaviť uvedený kon-

cept a formu jeho fungovania v rozličných sve-

tových právnych systémoch. Autorka zároveň 

analyzuje možnú aplikáciu tejto doktríny v rôz-

nych oblastiach slovenského práva. 

 

13.5. Lexforum.sk 

http://www.lexforum.cz/429 

zohľadnené do 31.12.2012   

(Ne-)Prípustnosť dovolania proti roz-

hodnutiam, ktorým sa vyslovuje nepri-

jateľnosť zmluvnej podmienky v spot-

rebiteľskej zmluve 

Autor: Csach, K. 

Autor v príspevku reaguje na uznesenie Naj-

vyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 302/2012 z 

12.11.2012, ktorým Najvyšší súd SR vyslovil 

dôležitý právny názor o podmienkach prípus-

tnosti dovolania v zmysle § 238 ods. 3 Občian-

skeho súdneho poriadku (OSP) vo vzťahu k 

rozhodnutiam, ktorými bola vo výroku vyslove-

ná neplatnosť neprijateľných zmluvných pod-

mienok v spotrebiteľských zmluvách. 
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V uvedenom prípade sa telekomunikačný ope-

rátor domáhal voči spotrebiteľovi zaplatenia 

čiastky 879,73 EUR, pričom súd prvého stupňa 

vyhovel jeho návrhu v časti 215,85 EUR a vo 

zvyšku, tj. 663,89 EUR žalobu zamietol. Žalob-

ca sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal v časti, 

v ktorej bol jeho návrh zamietnutý. Keďže od-

volací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého I. 

stupňa, žalobca proti nemu podal dovolanie. 

Najvyšší súd SR odmietol dovolanie ako ne-

prípustné, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil 

tým, že na jednej strane je dovolanie proti roz-

sudku odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd 

potvrdil rozsudok súdu I. stupňa, ktorým bola 

vo výroku vyslovená neplatnosť zmluvnej 

podmienky podľa § 238 ods. 3 OSP prípustné, 

na strane druhej však podľa § 238 ods. 5 OSP 

dovolanie nie je prípustné vo veciach, v kto-

rých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie 

odvolacieho súdu o peňažnom plnení nepre-

vyšujúcom  trojnásobok minimálnej mzdy (v 

roku 2012 predstavoval trojnásobok mini-

málnej mzdy v SR sumu 923,10 EUR). Na-

koľko dovolanie smerovalo proti rozhodnutiu 

odvolacieho súdu o peňažnom plnení vo výške 

663,98 EUR, nebola podľa Najvyššieho súdu 

SR splnená podmienka prípustnosti dovolania 

podľa § 238 ods. 5 OSP.  

Z odôvodnenia Najvyššieho súdu SR podľa 

autora vyplýva, že prípustnosť dovolania proti 

rozhodnutiu odvolacieho súdu potvrdzujúceho 

rozhodnutie súdu I. stupňa, ktorý vo výroku 

vysloví neplatnosť zmluvnej podmienky, v pl-

nom rozsahu závisí od sumy peňažného plne-

nia, o ktoré v napadnutom rozhodnutí ide. 

Napriek tomu, že cieľom § 238 ods. 5 OSP je 

zabrániť tomu, aby Najvyšší súd SR riešil ba-

gateľné veci, podľa autora by však Najvyšší 

súd SR v tomto prípade mal brať do úvahy 

celkové ekonomické dôsledky právoplatného 

rozsudku, vo výroku ktorého sa zmluvná pod-

mienka prehlasuje za neprijateľnú a nielen 

hodnotu peňažného plnenia v danom prípade. 

Podľa autora by hodnota peňažného plnenia 

mala byť určená nasledovne: počet zmlúv x 

hodnota plnenia x percento prípadov, kedy 

bude chcieť podnikateľ zmluvnú podmienku 

uplatniť.  

Autor zároveň upozorňuje na skutočnosť, že 

ak by v uvedenej veci inicioval spor spotrebiteľ 

a nie telekomunikačný operátor, nežaloval by 

na peňažné plnenie, ale na určenie neplatnosti 

zmluvnej podmienky. Pri splnení podmienok § 

238 ods. 3 OSP možno predpokladať, že by 

dovolanie spotrebiteľa v uvedenej veci bolo 

prípustné, nakoľko by nesmerovalo proti roz-

sudku odvolacieho súdu o „peňažnom plnení“ 

ale o „určení neplatnosti zmluvnej podmienky“. 

Autoři: DPL, NNE, JKE, KVA, MSA, DTI 

 

 

 

 

 

 

bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Prague 1 

 

 

 

 

 

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.  
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Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

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. 

 

 


