
   

 

 

 

 

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

leden 2013. 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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provozovatele vozidla za povinnosti řidiče, nabyla účinnosti 

 

NS ČR: Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pro 

nabytečnost, i když by mu mohl nabídnout jinou práci 

 

Na Slovensku sa mení výška zákonného úroku z omeškania 
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1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

(autor:DPL) 

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

Na legislativní změny účinné od 1.1.2013 

jsme upozorňovali v předchozím vydání 

Legal Update. 

 

Zákon č. 297/2011 Sb., kterým se mění 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po-

zemních komunikacích a o změnách někte-

rých zákonů (zákon o silničním provozu), a 

o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Pro české řidiče začala dne 19.1.2013 platit 

novela silničního zákona, která přisuzuje u 

přestupků odpovědnost za vozidlo jeho pro-

vozovateli. Dle § 125 se právnická nebo fyzic-

ká osoba dopustí správního deliktu tím, že 

jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 

nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní 

komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče 

a pravidla provozu na pozemních komunika-

cích stanovená zákonem o provozu na po-

zemních komunikacích. 

Ministerstvo dopravy tím reaguje na častou 

praxi řidičů, kteří se vyhýbali sankcím odka-

zem na právo nevypovídat a vymlouvali se na 

tzv. osobu blízkou. Nyní podle úřadu ručí pro-

vozovatel za to, že řidič, kterému auto půjčí, s 

ním bude jezdit podle zákona. Provozovatel 

nyní bude muset zaplatit pokutu, kterou způ-

sobila třetí osoba, body mu ale přiděleny ne-

budou. 

 

Zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění 

zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo ome-

zení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a některé 

další předpisy 

 

S účinností od 1. února 2013 zavádí novela 

vyvlastňovacího zákona tři větší změny. Ta 

první se týká stanovení výše náhrady za od-

ňatý pozemek. Náhrada nově nebude stano-

vena fixně předem, nýbrž bude vyčíslena 

podle aktuálního a skutečného stavu užívání 

v době ocenění pozemku pro vyvlastnění. 

Nově je upraven i postup před samotným 

vyvlastněním. Investor bude nucen nejprve 

prokázat, že z jeho strany došlo ke snaze o 

dohodě na získání pozemků. Lhůta k uzavření 

smlouvy s vyvlastňovaným je prodloužena ze 

60 na 90 dní. Investor bude dále moci navrh-

nout až dvakrát vyšší cenu za požadované 

pozemky, u stavebních parcel bude moci svou 

nabídku navýšit jen o 15 procent. 

Konečně, novela upravuje i procesní stránku 

rozhodnutí o vyvlastnění. Rozhodnutí bude 

rozděleno na dvě části. V první části bude 

rozhodnuto o samotném vyvlastnění a v části 

druhé bude řešena náhrada za pozemek. 

Takto by se neměla zbytečně protahovat říze-

ní, která se často prodlužují právě kvůli určo-

vání výše náhrad. V případě, že se bude vy-

vlastňovaný proti výroku o výši náhrady bránit 

žalobou, zákon zavádí možnost, aby soud 

v odůvodněných mimořádných případech 

stanovil vyšší částku náhrady, než byla stano-

vena vyvlastňovacím úřadem.  

 

2. Přijaté právní předpisy 

(příp. vyhlášené) 

(autor:DPL) 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2012/2012_12_legal_update.pdf
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Kontrola částek Sbírky zákonů č. 1 - 11; od 1.1.2013 do 

1.2.2013 na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

V měsíci lednu nebyl přijatý žádný právní 

předpis relevantní pro LegalUpdate.  

 

3. Připravované právní předpisy 

(autor: DPL) 

 

3.1. Senát 

Kontrola na 

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

ne_tisky.php 

od 1.1.2013 do 31.1.2012, do 1. schůze 

Návrh 30 senátorů na zrušení části 

amnestie  

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková 

podala dne 15.1.2013 návrh skupiny 30 sená-

torů na zrušení části amnestie, která se týká 

zastavení kauz, které trvají déle než osm let a 

hrozí u nich sazba do deseti let vězení. Sená-

toři shledávají, že amnestie prezidenta repub-

liky z 1.1.2013 v tomto bodě porušuje práva 

rovnosti občanů poškozených amnestovanými 

a že poškozeným uzavírá možnost domoci se 

jejich nároků. 

Návrhem senátorů se vzhledem k závažnosti 

návrhu bude zabývat plénum Ústavního sou-

du. Senátoři zároveň zažádali o přednostní 

vyřízení žádosti.  

 

3.2. Poslanecká sněmovna: 

 

Sněmovní tisky č. 888 - 908 

od 1.1.2013 do 31.1.2013 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (Sněmovní tisk č. 876) 

Novela zákoníku práce opět chce zavést opa-

kované zaměstnávání na dobu určitou. Opa-

kované zaměstnávání na dobu určitou bude 

možné pouze pokud budou u zaměstnavatele 

dány vážné provozní důvody nebo důvody 

spočívající ve zvláštní povaze práce. Řetěze-

ní smluv na dobu určitou by mělo tedy platit 

jen pro určitý okruh pracovníků, zejména se-

zonních zaměstnanců v zemědělství a ve 

stavebnictví. V současné úpravě lze uzavřít 

pracovní poměr na dobu určitou o maximální 

délce 3 let let pouze třikrát po sobě a to bez 

vyjímek. 

 

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 

 

Zákon, kterým se mění zákon 

č.165/2012 Sb., o podporovaných zdro-

jích energie a o změně některých zá-

konů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. 

(Sněmovní tisk č. 900) 

Návrh zákona zjednodušuje a zlevňuje celý 

systém transferu prostředků na úhradu části 

ceny elektřiny pro zákazníky a části ceny tep-

la pro konečné spotřebitele ze státního roz-

počtu operátorovi trhu a to ze čtvrtletní frek-

vence na frekvenci měsíční.  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tisky.php
http://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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Dále se administrativně zjednodušuje celý 

systém transferu příslušné státní dotace, který 

je nastaven přímo v zákoně.  

 
 
Vyhláška o některých charakteristi-
kách zvukové složky reklam, teleshop-
pingu a označení sponzora v televiz-
ním vysílání a o způsobu měření hlasi-
tosti zvukové složky reklam, teleshop-
pingu a označení sponzora v televiz-
ním vysílání  

Vyhláška zpracovává příslušná Doporučení 

Evropské vysílací unie. Jejím cílem je stanovit 

technickou specifikaci pro hladinu hlasitosti 

zvukové složky reklamy, teleshoppingu a 

označení sponzora a pravidla jejího měření 

pomocí veličin, které mají korelaci se subjek-

tivní hlasitostí reklamy, teleshoppingu a ozna-

čení sponzora tak, aby bylo možno zjistit, zda 

vysílání reklam, teleshoppingu a označení 

sponzora odpovídá požadavkům nového 

ustanovení zákona.  

Na tuto vhlášku bude odkazovat Zákon č. 

406/2012 Sb.,který je prvním opatřením v 

oblasti regulace hlasitosti zvuku obchodních 

sdělení v televizním vysílání. Vyhláška počítá 

s účinností k 1.6.2013. 

 

 

 

 

3.4. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor:DPL) 

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

900/0 Novela z. o podporovaných zdro-

jích energie - RJ 

18.1.      

876/0 Novela z. - zákoník práce 10.1.      

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. 7.12. 31.1.  

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

tastrální zákon) 

22.8.       

755/0 Novela z. o poštovních službách 20.7.      

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=900&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=900&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=876&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=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
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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.     

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. ZAM  

352/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním 

úřadu 

25.5. 17.6. 2011 24.10.2012 7.12. ZAM  

 

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

 

 

4. ÚOHS, ČTÚ 

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

zpravy 

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

zkontrolováno v období 1.1 - 31. 1. 2013 

 (autor: KVA) 

4.1. ČTÚ 

 

BEREC potvrdil správnost postupu ČTÚ 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9976 

 

Dne 29. ledna 2013 podpořilo Sdružení evrop-

ských regulačních orgánů BEREC postup ČTÚ 

týkající se výpočtu velkoobchodních cen za 

ukončené volání v pevných sítích. Stalo se tak 

zveřejněním stanoviska na webových stránkách 

BEREC, kterým sdružení podpořilo ČTÚ a ohra-

dilo se proti připomínkám Evropské komise. Sta-

novisko souhlasí s využitím nákladového modelu 

pro výpočet cen za fixní terminaci, tj. cen, které si 

mezi sebou platí operátoři při volání do cizí sítě. 

Stanovisko se soustředí i na tři části nákladového 

modelu, které by před vydáním finálního rozhod-

nutí pro společnost Teleónica Czech Republic, 

a.s., měly být znovu prověřeny. Jedná se zejmé-

na o vyčíslení nákladů terminace, stanovení po-

měru cen ve špičce a mimo špičku a ověření 

vlivu zahrnutí či nezahrnutí terminace meziná-

rodních příchozích hovorů. Tyto části bude ČTÚ 

dáke konzultovat s Evropskou komisí. 

 

 

ČTÚ: dodržování postupů při přenášení 

čísel se výrazně zlepšilo 

 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=9954 

 

Během posledních dvou měsíců loňského roku 

provedl ČTÚ kontrolu, zda operátoři dodržují 

pravidla přenositelnosti telefonních čísel. ČTÚ 

dospěl k závěru, že se situace v roce 2012 

podstatně zlepšila oproti roku 2011. V té době 

evidoval úřad stížnosti ohledně přenosu tele-

fonních čísel v 707 případech. Za rok 2012 

jejich počet výrazně klesnul, a to na pouhých 

174. ČTÚ posuzoval celkem 101 případů 

v listopadu loňského roku, z nichž 61 byly stíž-

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=9976
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9976
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9954
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9954
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nosti a 40 případů bylo náhodně vybráno. K 

pochybení na straně operátora pak došlo v 

jedenácti případech. V 31 případech se jednalo 

o neprávněné stížnosti ze strany účastníků, kdy 

operátoři dodrželi stanovené postupy, avšak 

účastník se dopustil porušení či pochybení ve 

smluvním vztahu, zejména při jeho ukončení. 

Informace o samotném procesu přenesení čísla 

operátoři uchovávají pouze po dobu, kdy lze 

uplatnit reklamaci, tj. dva měsíce. Pokud účast-

ník včas nepodal reklamaci na přenesení čísla, 

pak v mnoha případech nelze objektivní stav 

skutečně zjistit. 

 

4.2. ÚOHS 

 

Fúze rozhlasových sítí HEY a Kiss byla 

povolena 

 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-

zpravy/hospodarska-soutez/1574-fuze-rozhlasovych-siti-

hey-a-kiss-byla-povolena.html 

 

Dne 22.ledna 2013 zveřejnil ÚOHS informaci o 

povolení převzetí soutěžitelů, společnosti MII 

Praha, s.r.o., a Radio Investments s.r.o., společ-

ností RADIO UNITED a.s, která je provozovate-

lem televizní stanice TV Prima a rádia HEY!. 

Společnost RADIO UNITED a.s. patří do podni-

katelské skupiny GES, která mimojiné působí 

v oblasti inzerce v rozhlasovém a televizním vysí-

lání. Společnosti MII Praha, s.r.o. a Radio Inves-

tments s.r.o. provozují rozhlasovou stanici Kiss. 

Úrad se domnívá, že spojení soutěžitelů nepove-

de k narušení hospodářské soutěže, neboť v 

oblasti poskytování reklamního prostoru 

v rozhlase či televizi nedosahují tržní podíly sou-

těžitelů na celostátní ani na lokální úrovni hranice 

25%. ÚOHS dodává, že v rámci krajů i celé ČR 

jsou soutěžitelé vystaveni vysokému konkurenč-

nímu tlaku. Posuzovaná fúze tedy nevzbuzuje 

obavy z narušení hospodářské soutěže. 

 

 

United Energy může výlučně kontrolovat 

PRVNÍ MOSTECKOU 

 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-

zpravy/hospodarska-soutez/1577-united-energy-muze-

vylucne-kontrolovat-prvni-mosteckou.html 

 

Dne 24.ledna 2013 povolil ÚOHS společnosti 

United Energy, a.s. převzetí výlučné kontroly 

nad PRVNÍ MOSTECKOU a.s. Společnost 

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. je distributorem tepla 

na území města Most, kde byla kontrolována 

United Energy spolu s dalšími subjekty. Spo-

lečnost United Energy náleží do Energetického 

a průmyslového holdingu. ÚOHS nepovažuje 

fúzi za podstatné porušení hospodářské soutě-

že, neboť PRVNÍ MOSTECKÁ již před spoje-

ním nabývala teplo výhradně od United Energy, 

takže převzetím nedochází k podstatným změ-

nám na tomto trhu. 

 

 

5. Právní předpisy EU: 

zkontrolováno v období 1.1. – 31.1.2013  

dle zveřejnění 

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

(autor: KVA) 

 

Ve sledovaném období tohoto vydání Legal 

Update nedošlo k přijetí žádného relevantního 

předpisu. 

 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 31.01.2013 (autor: MSA) 

 

Novela zákona o podpore obnoviteľných 

zdrojov energie a vysoko účinnej kombi-

novanej výroby 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1574-fuze-rozhlasovych-siti-hey-a-kiss-byla-povolena.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1574-fuze-rozhlasovych-siti-hey-a-kiss-byla-povolena.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1574-fuze-rozhlasovych-siti-hey-a-kiss-byla-povolena.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1577-united-energy-muze-vylucne-kontrolovat-prvni-mosteckou.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1577-united-energy-muze-vylucne-kontrolovat-prvni-mosteckou.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1577-united-energy-muze-vylucne-kontrolovat-prvni-mosteckou.html
http://www.nsoud.cz/
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http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&Mast

erID=4286 

  

Národná rada SR schválila novelu zákona o pod-

pore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 

účinnej kombinovanej výroby, ktorej predklada-

teľom bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Novela 

nadobudne účinnosť od 01.03.2013 s výnimkou 

niektorých ustanovení, ktoré sa stanú účinnými 

od 01.07.2013.  

 

Podpora sa od účinnosti novely nebude vzťaho-

vať na zariadenia výrobcov elektriny využívajú-

cich ako zdroj vodnú energiu s celkovým inštalo-

vaným výkonom nad 5 MW. 

 

Zároveň sa obmedzuje podpora pri zariadeniach 

výrobcov elektriny využívajúcich ako zdroj slneč-

nú energiu. Po účinnosti novely sa podpora bude 

vzťahovať len na strešné fotovoltaické inštalácie 

s výkonom do 30 kW namiesto pôvodných 100 

kW.  

 

Navrhovaná zmena spočívajúca v rozšírení pod-

pory pre výrobcov elektriny s vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným 

výkonom do 300 MW nebola schválená a preto 

sa podpora bude i naďalej vzťahovať na zari-

adenia výrobcov elektrickej energie s celkovým 

inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je elektri-

na vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou vý-

robou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov 

energie v palive je vyšší ako 20 %.  

 

Nariadenie vlády SR, ktorým sa vykoná-

vajú niektoré ustanovenia Obchodného 

zákonníka 

 

www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=371632  

 

Vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa vyko-

návajú niektoré ustanovenia Obchodného zákon-

níka. Nariadenie nadobudlo účinnosť 01.02.2013. 

 

Nariadenie bolo prijaté v súvislosti s minuloroč-

nou novelou Obchodného zákonníka, ktorou sa 

s účinnosťou od 01.02.2013 zaviedla maximálna 

60-dňová lehota splatnosti faktúr v rámci dodáva-

teľsko-odberateľských vzťahov. Pre orgány ve-

rejnej moci sa stanovila maximálna lehota splat-

nosti peňažných záväzkov z dodania tovaru ale-

bo poskytnutia služieb v trvaní 30 dní odo dňa 

doručenia výzvy alebo poskytnutia riadneho pl-

nenia zo strany veriteľa.  

 

Vláda týmto nariadením stanovila sadzbu zákon-

ných úrokov z omeškania v obchodnoprávnych 

vzťahoch, ktorá sa má rovnať základnej úrokovej 

sadzbe ECB platnej k prvému dňu omeškania s 

plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť 

percentuálnych bodov. Namiesto takto určených 

úrokov z omeškania môže veriteľ požadovať 

úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná zá-

kladnej úrokovej sadbe ECB platnej k prvému 

dňu príslušného kalendárneho polroka omeška-

nia zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Tak-

to určená sadba úrokov z omeškania sa použije 

počas celého kalendárneho polroka omeškania. 

 

Novo určené zákonné sadzby úrokov 

z omeškania sa uplatnia pri omeškaní v záväzko-

vých vzťahoch, ktoré vznikli po 31.01.2013. Ak 

záväzkový vzťah vznikol pred 01.02.2013, riadi 

sa výška zákonných úrokov z omeškania aj za 

dobu omeškania po 31.01.2013 nariadením vlády 

SR č. 87/1995 Z.z. účinným k 31.01.2013. 

 

Nariadenie zároveň zaviedlo jednorazový popla-

tok vo výške 40,- EUR ako paušálnu náhradu 

nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, 

ktorú bude musieť dlžník v omeškaní zaplatiť 

veriteľovi. Paušálna náhrada má veriteľovi pokryť 

náklady spojené s uplatnením jeho pohľadávky, 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4286
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4286
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=371632
http://openiazoch.zoznam.sk/produkty/kl/detail.asp?TID=KLECB
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tzv. administratívne interné monitorovacie nákla-

dy vzniknuté v súvislosti s kontrolou dodržiavania 

zmluvných záväzkov. Paušálnu náhradu nákla-

dov si v prípade omeškania s plnením peňažné-

ho záväzku budú môcť uplatniť veritelia 

v záväzkových vzťahoch, ktoré vznikli po 

31.01.2013.  

 

Novela nariadenia vlády SR, ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Ob-

čianskeho zákonníka 

 

www.zbierka.sk/sk/predpisy/20-2013-z-z.p-35044.pdf 

 

Vláda SR ďalej schválila novelu nariadenia, kto-

rým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občian-

skeho zákonníka. Nariadenie bolo zmenené 

v dôsledku schválenia vlastného vykonávacieho 

predpisu k Obchodnému zákonníku a nadobudlo 

účinnosť 01.02.2013. 

 

Znižuje sa výška zákonných úrokov z omeškania 

v občianskoprávnych vzťahoch, ktorá je po nove-

le nariadenia určená ako základná úroková sad-

zba ECB platná k prvému dňu omeškania 

s plnením peňažného dlhu plus päť namiesto 

pôvodných ôsmych percentuálnych bodov.  

 

Nová výška zákonných úrokov z omeškania sa 

uplatní pri záväzkových vzťahoch vzniknutých po 

31.01.2013. Ak záväzkový vzťah vznikol pred 

01.02.2013, výška úrokov z omeškania sa riadi 

týmto nariadením účinným k 31.01.2013 aj za 

dobu omeškania po 31.01.2013. 

7. Pripravované právné predpisy 

zkontrolované do 31.01.2013 

7.1. Poslanecké návrhy zákonov 

Poslanecký návrh ústavného zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR 

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

sterID=4322 

Dňa 11.01.2013 bol Národnej rade SR predlože-

ný poslanecký návrh na vydanie ústavného zá-

kona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej re-

publiky s navrhovaným termínom nadobudnutia 

účinnosti od 01.05.2013. 

Predkladatelia navrhujú, aby sa zaviedol alterna-

tívny ústavný mechanizmus vymenovania navrh-

nutej, resp. zvolenej osoby do funkcie generálne-

ho prokurátora, sudcu, predsedu alebo podpred-

sedu Najvyššieho súdu SR, v zmysle ktorého, ak 

prezident SR do 60 dní odo dňa podania návrhu 

nevymenuje navrhnutú resp. zvolenú osobu do 

príslušnej funkcie alebo ak prezident v tejto leho-

te neoznámi, že navrhnutú resp. zvolenú osobu 

nevymenuje, považuje sa táto osoba za vymeno-

vanú dňom nasledujúcim po dni uplynutia vyššie 

uvedenej lehoty. 

 

Poslanecký návrh novely zákona 

o sociálnom poistení 

 

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

sterID=4319 

 

Dňa 11.01.2013 bol do Národnej rady SR doru-

čený poslanecký návrh novely zákona o sociál-

nom poistení s navrhovaným termínom nadobu-

dnutia účinnosti od 01.04.2013. 

 

Navrhuje sa zavedenie povinnosti štátu platiť 

poistné na dôchodkové poistenie za osoby vyko-

návajúce prácu v pracovnom pomere, na základe 

dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného 

pomeru alebo za samostatne zárobkovo činné 

osoby, ktoré sú na materskej alebo rodičovskej 

dovolenke, starajú sa o deti s dlhodobo ne-

priaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, ale-

bo dostávajú finančný príspevok na vykonávanie 

osobnej asistencie pre osoby s ťažkým zdravot-

ným postihnutím.  

. 

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/20-2013-z-z.p-35044.pdf
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4322
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4322
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4319
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4319


 

 

 

Strana 9 LEGAL UPDATE 1/2013 

 

  

7.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

zkontrolované do 31.01.2013 (autor: DAB) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

277 
Novela zákona o integrova-
nej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného 
prostredia 

9.11 18.12. 31.1. 31.1.  

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

7.12. 18.12. 29.1. 29.1.  

271 
Novela zákona o dani z príj-
mov 

24.10     

279 
Novela zákona o potravinách 
 

6.11 18.12.    

302 
Novela zákonníka práce 

7.11.     

258 
Novela exekučného poriadku 

5.10.     

352 
Novela zákona o pobyte 
cudzincov 

11.1.     

357 
Novela zákona o investičnej 
pomoci  

11.1.     

374 
Novela zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám  

11.1.     

281 
Novela zákona o správnych 
poplatkoch 

7.11. 18.12.    

 

 

8. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 31.01.2013 (autor: MSA) 

 

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 31.01.2013 (autor: MSA) 

 

 V sledovanom období Úrad pre reguláciu sie-

ťových odvetví nevydal žiadnu relevantnú vy-

hlášku pre účely Legal Updatu. 

 

 

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.urso.gov.sk/
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10. Judikatura ČR 

10.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

zkontrolováno do 31.1.2013, Databáze NSS na 

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

xtendedSearch 

(autor: JKE) 

 

K nemožnosti aplikace institutu účinné 

lítosti na přestupky a odpovědnost ob-

chodníka s cennými papíry za své za-

městnance  

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0017

_8Afs_120_20130124155429_prevedeno.pdf 

 

Nejvyšší správní soud vydal dne 17.1.2013 

rozsudek 8 Afs 17/2012 - 375 v němž judikoval 

několik právních vět které objasňují odpověd-

nost obchodníka s cennými papíry za své za-

městnance a zároveň se vyjádřil k aplikaci 

účinné lítosti na přestupky. 

Nejvyšší správní soud dovodil, že Obchodník s 

cennými papíry poruší povinnost obezřetného 

poskytování investičních služeb a naplní skut-

kovou podstatu správního deliktu podle § 157 

odst. 3 ve spojení s § 12 písm. a) zákona č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, pověří-li výkonem některé ze základních 

funkcí řídicího a kontrolního systému (tj. funkcí 

compliance, vnitřního auditu nebo řízení rizik) 

odborně nezpůsobilou osobu nebo je-li pově-

řený pracovník na pracovišti dlouhodobě nepří-

tomen a také že obchodník s cennými papíry 

se dopustí správního deliktu podle § 157 odst. 

4 ve spojení s § 14 zákona č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu, nezajistí-li, aby 

jeho zaměstnanci znali postupy a předpisy 

nezbytné pro plnění svých povinností. 

K otázce aplikace účinné lítosti na přestupky 

stanovil Nejvyšší správní soud následující: Ve 

správním trestání neexistuje institut účinné 

lítosti a nelze použít ani analogicky úpravu 

obsaženou v trestním zákoně, protože účinnou 

lítost je možné uplatnit jen u taxativně vyme-

zeného okruhu trestných činů (viz § 33 trestní-

ho zákoníku z roku 2009 a § 66 trestního zá-

kona z roku 1961). 

 

10.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 31.1.2013, Databáze NS na 

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

ebSpreadSearch 

(autor: JKE) 

 

Ke sjednání placení kupní ceny „při 
podpisu smlouvy“ 
 

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

Search/E63D0617D385ABE5C1257AFB002C6192?open

Document&Highlight=0, 

Dne 15.1.2013 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 23 Cdo 403/2011, ve kterém řešil 

otázku platnosti a určitosti kupní smlouvy. 

V této souvislost se musel vypořádat s dobou 

splatnosti závazku u smluvního ustanovení „při 

podpisu smlouvy“. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není-li doba 

plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn 

požadovat plnění závazku ihned po uzavření 

smlouvy a dlužník je povinen závazek splnit 

bez zbytečného odkladu po té, kdy byl věřite-

lem o plnění požádán, a zjišťovat, zda došlo k 

výzvě ke splnění závazku. Ujednání o tom, že 

kupní cena bude uhrazena „při podpisu 

smlouvy“ je nutné vyložit tak, že ve smlouvě 

byla sjednaná doba plnění, a to při podpisu 

smlouvy. Nebyla-li kupní cena uhrazena při 

podpisu smlouvy, pak se dnem následujícím 

po podpisu smlouvy dostal dlužník do prodlení 

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0017_8Afs_120_20130124155429_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0017_8Afs_120_20130124155429_prevedeno.pdf
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E63D0617D385ABE5C1257AFB002C6192?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E63D0617D385ABE5C1257AFB002C6192?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E63D0617D385ABE5C1257AFB002C6192?openDocument&Highlight=0
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s plněním své povinnosti uhradit kupní cenu. 

Pro vznik prodlení dlužníka v tomto případě 

není nezbytná výzva k plnění podle § 340 odst. 

2 obch. zák. 

 

K výpovědi zaměstnanci podle § 52 
písm. c) zákoníku práce 
 

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

eb/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_O

OK___Zamestnavatel_muze_dat_zamestnanci_vypove

d_podle___52_Zakoniku_prace__i_kdyz_by_mu_mohl

_nabidnout_jinou_praci~?openDocument&lng=CZ 

Dne 10.1.2013 vydalo občanskoprávní a ob-

chodní kolegium Nejvyššího soudu ČR sjedno-

cující stanovisko 23 Cdo 403/2011, v se zabý-

valo sjednocením a vyjasněním výkladu na-

bídkové povinnosti zaměstnavatele při výpo-

vědi z důvodu nadbytečnosti. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že podle právní 

úpravy pracovněprávních vztahů účinné ode 

dne 1. 1. 2007 může zaměstnavatel dát za-

městnanci výpověď z pracovního poměru pod-

le ustanovení § 52 c) zák. práce, i když má 

možnost ho dále zaměstnávat v místě, které 

bylo sjednáno jako místo výkonu práce, a i 

kdyby mu mohl nadále přidělovat jinou práci, 

která by odpovídala sjednanému druhu práce 

a která by pro něho byla vhodná. 

 

Nejvyšší soud své rozhodnutí zdůvodnil pře-

devším tím, že právní úprava pracovněpráv-

ních vztahů účinná ode dne 1. 1. 2007 institut 

tzv. nabídkové povinnosti - jak vyplývá ze zá-

kona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zně-

ní pozdějších předpisů - nepřevzala.  

 

10.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 31.1.2013 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: JKE) 

 

 

Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana 

veřejného zájmu 

http://nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx 

Ústavní soud dne 13.12.2012 vydal nález sp. 

zn. III.ÚS 298/12 v němž se řeší oznamovací 

povinnost zaměstnance v souvislosti se zása-

dou loajality zaměstnance k zaměstnavateli. 

Ústavní soud vycházel především z toho, že 

dle článku 18 Listiny základních práv a svobod 

má ve věcech veřejného nebo jiného spole-

čenského zájmu každý právo obracet se na 

státní orgány a orgány územní samosprávy s 

žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

Dále ústavní soud uvádí, že idea právního 

státu vychází z principu, že stát a občan nej-

sou v zásadním sporu, ale stát má sloužit ob-

čanům, občané jsou loajální k zájmům státu, 

participují na plnění úkolů státu; z práva obča-

na obracet se na státní orgány s podněty lze 

dovodit, že občané mají právo podílet se na 

chodu veřejných záležitostí, upozorňovat na 

nesprávnosti či nespravedlnosti. 

Především z výše zmíněného dovodil ústavní 

soud, že soukromoprávní požadavek na dodr-

žování smluv, princip pacta sunt servanda, 

resp. smluvní volnost a převzatý závazek za-

městnance být loajální ke svému zaměstnava-

teli nemůže apriorně vyloučit jiný významný 

veřejnoprávní zájem, a to zájem na tom, aby 

se též zaměstnanci mohli obracet na státní 

orgány v situacích, kdy ze strany zaměstnava-

tele hrozí ohrožení významných společen-

ských zájmů, jako je ochrana zdraví občanů, 

ochrana životního prostředí, či ochrana čistoty 

vody nebo kdy dokonce dojde k porušení těch-

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_OOK___Zamestnavatel_muze_dat_zamestnanci_vypoved_podle___52_Zakoniku_prace__i_kdyz_by_mu_mohl_nabidnout_jinou_praci~?openDocument&lng=CZ
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_OOK___Zamestnavatel_muze_dat_zamestnanci_vypoved_podle___52_Zakoniku_prace__i_kdyz_by_mu_mohl_nabidnout_jinou_praci~?openDocument&lng=CZ
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_OOK___Zamestnavatel_muze_dat_zamestnanci_vypoved_podle___52_Zakoniku_prace__i_kdyz_by_mu_mohl_nabidnout_jinou_praci~?openDocument&lng=CZ
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_OOK___Zamestnavatel_muze_dat_zamestnanci_vypoved_podle___52_Zakoniku_prace__i_kdyz_by_mu_mohl_nabidnout_jinou_praci~?openDocument&lng=CZ
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_OOK___Zamestnavatel_muze_dat_zamestnanci_vypoved_podle___52_Zakoniku_prace__i_kdyz_by_mu_mohl_nabidnout_jinou_praci~?openDocument&lng=CZ
http://www.concourt.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx
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to veřejných statků. Dohoda mezi zaměstnan-

cem a zaměstnavatelem nemůže zasahovat do 

veřejnoprávních vztahů, narušovat zájem spo-

lečnosti na tom, aby každý občan v demokra-

tickém právním státě mohl být nápomocen 

státu při odhalování nedostatků, a v případě 

potřeby na nedostatky upozornil.  

 V souzené věci při rozhodování o tom, zda za 

důvod k okamžitému zrušení pracovního po-

měru zaměstnance pro zvlášť hrubé porušení 

pracovní kázně lze pokládat odeslání dopisu, 

upozorňujícího státní orgány na to, že zaměst-

navatel - čistírna odpadních vod nedodržuje 

provozní předpisy a ohrožuje životního pro-

středí, obecné soudy dostatečně nevyhodnotily 

a neporovnaly veřejný zájem na ochraně ži-

votního prostřední a zdraví občanů na straně 

jedné se zájmem na dodržování smluv a loaja-

litou zaměstnance vůči zaměstnavateli na 

straně druhé. 

  

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 31.01.2013 (autor: MSA) 

 

11.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk Dňa 16.01.2013 vydal 

Ústavný súd SR nález č. I. ÚS 434/2012-44 vo 

veci porušenia práva na prerokovanie veci bez 

zbytočných prieťahov a na vybavenie veci 

v primeranej lehote, v ktorom Ústavný súd SR 

skonštatoval, že došlo k porušeniu práva navr-

hovateľa na prejednanie jeho záležitosti 

v primeranej lehote.  

 

11.2. Najvyšší súd SR 

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

Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 
13.10.2011, sp. zn.: 3 Cdo 146/2011 
 
Postup exekučného súdu pri skúmaní 

vykonateľnosti rozsudku rozhodcov-

ského súdu 

 
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/13005_subor.pdf 

Podľa uvedeného uznesenia Najvyššieho súdu 

SR je exekučný súd oprávnený a zároveň po-

vinný skúmať, či rozhodcovské konanie pre-

behlo na základe uzavretej rozhodcovskej 

zmluvy, v prípade ak oprávnený v návrhu na 

vykonanie exekúcie označí za exekučný titul 

rozsudok rozhodcovského súdu. Ak totiž 

k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy nedošlo, 

nemohol spor prejednať rozhodcovský súd 

a v takom prípade ani nemohol vydať rozhod-

covský rozsudok. 

Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok 

vydal rozhodcovský súd s právomocou prejed-

nať daný spor, nie je exekučný súd viazaný 

tým, ako túto otázku vyriešil rozhodcovský súd. 

Najvyšší súd SR zároveň uviedol, že ak pri 

preskúmaní žiadosti o udelenie poverenia na 

vykonanie exekúcie vyjde najavo existencia 

relevantnej okolnosti, so zreteľom na ktorú je 

nútený výkon rozhodnutia neprípustný, je exe-

kučný súd povinný zamietnuť žiadosť súdneho 

exekútora o vydanie poverenia na vykonanie 

exekúcie. 

12. Judikatura ESD 

zkontrolováno od 1.1. do 31.1.2013 

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

(autor: KVA) 

 

Rozsudek soudního dvora ze dne 31. 

ledna 2013 ve věci C-12/11, Denis 

McDonagh proti Ryanair Ltd, jehož 

předmětem je žádost o rozhodnutí 

o předběžné otázce týkající se pomoci 

http://www.concourt.sk/
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/13005_subor.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
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cestujícím v letecké dopravě v případě 

odepření nástupu na palubu, zrušení 

nebo významného zpoždění letů 

 

http://eur-

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

2011CJ0012:CS:HTML 

 

Dne 31. ledna 2013 vydal ESD rozhodnutí o 

předběžné otázce týkající se pomoci cestují-

cím v letecké dopravě v případě odepření ná-

stupu na palubu, zrušení nebo významného 

zpoždění letů. Dotčenými stranami byla nízko-

nákladová letecká společnost Ryanair Ltd a 

paní Denisa McDonagh, irská občanka, která v 

dubnu 2010 trávila dovolenou v Portugalsku. V 

té době se však na Islandu probudila k životu 

sopka nacházející se pod ledovcem 

Eyjafjallajökull. Oblak popela, který vysílala 

několik dní po sobě do ovzduší, byl shledán 

nebezpečným pro leteckou dopravu a letecký 

vzdušný prostor byl uzavřen. Množství letec-

kých spojů bylo zrušeno a miliony lidí uvázly 

na letištích po celém světě. Paní Mc Donagh 

byla nucena v Portugalsku strávit další týden a 

po svém návratu požadovala po společnosti 

Ryanair kompenzaci nákladů vynaložených 

během doby, kdy se nemohla vrátit zpět do 

vlasti, ve výši 1129,41 EUR s odůvodněním, že 

společnost Ryanair jí v době od 17. do 24. 

dubna 2010 neposkytla péči podle podmínek 

upravených v čl.5 odst. 1 písm b) a čl. 9 naří-

zení č. 261/2004. Paní McDonagh se domáha-

la vynaložených nákladů u irského soudu, 

který se obrátil s předběžnou otázkou na ESD. 

ESD shledal Ryanair odpovědným dle nařízení 

č. 261/2004 čl. 5 odst. 1 písm b)a dle čl. 9. 

Soud uvádí, že zmíněné nařízení ukládá letec-

kému dopravci povinnost poskytnout cestují-

cím péči a nezbavuje dopravce odpovědnosti 

ani za mimořádných okolností, jakými je vý-

buch sopky, čímž vyzdvihuje povinnost se o 

cestující postarat. Avšak ESD tím popřel čl. 5 

odst 3 výše zmíněného nařízení, které zproš-

ťuje dopravce odpovědnosti za zrušení letu, 

jestliže může prokázat, že zrušení bylo způso-

beno mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo 

možno zabránit. Odvolává se na odlišnou ka-

tegorii tzv. „obzvláště mimořádných“ událostí, 

které by mohly dopravce zprostit všech jeho 

povinností postarat se o cestující. Konkrétní 

příklad však neuvádí. Ryanair vyplatil postiže-

ným pasažérům kompenzace převyšující 26 

milionů euro. ESD dále uvádí, že cestující 

mohou žádat pouze takové kompenzace, které 

se prokážou jako nutné, přiměřené a rozumné 

k nahrazení selhání leteckého dopravce při 

poskytnutí péče uvedenému cestujícímu. O 

nich však rozhodují soudy v příslušných ze-

mích.  

-------------------------------------------------------------- 

 Dle internetového portálu 

www.ceskenoviny.cz se CEO Ryanairu Micha-

el O’Leary obrátil na Evropskou komisi a par-

lament, aby změnil stávající nařízení, neboť 

dle jeho slov současná úprava diskriminuje 

aerolinie, neboť v železniční, autobusové a 

trajektové dopravě se v případě neuskutečnění 

cesty proplácí jen původní cena jízdenky. 

 

Rozsudek tribunálu ze dne 22. ledna 

2013 ve spojených věcech T-225/06, T-

255/06, T-257/06 a T-309/06, Budějovic-

ký Budvar, národní podnik, proti Úřadu 

pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) 

jehož předmětem je žaloba zabraňující 

zápisu ochranné známky „BUD“ pro 

pivo americké společnosti Anheuser-

Busch (dnes pivovar AB InBev) 

 

http://eur-

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

2006TJ0225(01):CS:HTML 

 

Dne 22. ledna 2013 zamítl tribunál žalobu spo-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0012:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0012:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0012:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006TJ0225(01):CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006TJ0225(01):CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006TJ0225(01):CS:HTML
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lečnosti Českobudějovický Budvar, kterou chtěl 

zabránit zápisu ochranné známky „BUD“ pro 

pivo amerického pivovaru InBev. Pivovaru 

InBev se tímto verdiktem potvrdilo právo zápi-

su ochranné známky „BUD“ v celé Evropské 

unii. Českobudějovický Budvar má v současné 

době zaregistrovanou ochrannou známku v 

ČR, na Slovensku, ve Velké Británii, Francii, 

Beneluxu a Bulharsku. Spory mezi oběma 

pivovary se táhnou již od druhé poloviny 19. 

století. Poslední však začal roku 1996, kdy 

americký pivovar požádal OHIM o zaregistro-

vání ochranné známky „BUD“ pro širokou šká-

lu výrobků včetně piva. Budvar se proti regis-

traci ohradil, neboť jeho ochranná známka 

„bud“ již byla zaregistrována v několika zemích 

EU. OHIM však dovodil, že registrace ochran-

né známky „BUD“ nebrání českému pivovaru 

užívat označení „bud“ v dotčených zemích. 

Budvar se však obrátil na evropskou justici v 

roce 2008 a rozhodnutí OHIM bylo anulováno. 

Společnost Anheuser-Busch se však odvolala 

a ve větší míře s odvoláním uspěla. Tribunál 

pak žalobu v plném rozsahu zamítl, avšak proti 

rozsudku je stále možné se odvolat k Evrop-

skému soudnímu dvoru (ESD). Zajímavostí je, 

že v letech 2000 až 2011 bylo skončeno 124 

soudních sporů a správních řízení mezi pivo-

vary. Budvar vyhrál 88 případů, osm sporů 

skončilo smírem. V Americe tak Českobudějo-

vický Budvar prodává své pivo pod značkou 

Czechvar. Američané zas vozí do Rakouska 

pivo pod značkami Bud a American Bud. 

 

13. Právní časopisy 

(autor: NNE, DAB) 

13.1. Právní rádce 

01/2013 

Zohledněna vydání do 31.01.2013 

Jak se bránit v řízení před inspektorátem 

práce 

 

Autor: JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš 

Liškutín 

Existují případy, kdy inspektoráty práce za 

nelegální práci označí činnost, která se za ni 

považovat nedá (např. bezúplatná výpomoc 

rodinných příslušníků).   

Dle předpisů mohou inspektoráty zahájit kon-

trolu i bez podnětu. O výsledku kontroly in-

spektor pořídí protokol, jehož stejnopis předá 

kontrolované osobě. Ta může do pěti pracov-

ních dnů písemně požádat o přezkum protoko-

lu. Nedojde-li přezkoumáním k nápravě, může 

následně do 15 dnů podat proti výsledku pře-

zkumu námitky k vedoucímu inspektorovi. 

Na základě výsledků kontroly často oblastní 

inspektoráty uloží pokutu formou příkazu, kde 

jako podklad postačí protokol o provedené 

kontrole. Proti příkazu může být do 8 dnů po-

dán odpor, čímž se příkaz ruší a dojde k zahá-

jení správního řízení, kde se správní orgán 

musí ve svém rozhodování opřít o vše, co 

vyjde v řízení najevo. 

Nesouhlasí-li účastník řízení s postupem 

správního orgánu, může do 15 dnů podat od-

volání prostřednictvím oblastního inspektorátu 

ke Státnímu úřadu inspekce práce v Opavě.  

Pokud odvolání nedopadne ve prospěch 

účastníka, může podat správní žalobu ke kraj-

skému soudu do 2 měsíců od doručení roz-

hodnutí. Žalobu, která zpravidla nemá odklad-

ný účinek, lze podat pouze, pokud účastník 

vyčerpal všechny opravné prostředky.  

Při zamítnutí žaloby lze podat kasační stížnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu. 
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13.2. Právní rozhledy 

01/2013 

Zohledněna vydání do 31.01.2013 

Zásady poctivého obchodního styku 

Autor: Mgr. Jan Lokajíček 

Zásady poctivého obchodního styku (§ 265 

ObchZ) vnášejí prvky spravedlnosti do ob-

chodněprávních vztahů. Jejich aplikaci však 

ztěžuje neurčitost pojmu a absence definice v 

zákoně.  

Tyto zásady plní normativní funkci jakéhosi 

korektivu. Jsou právní normou s relativně ne-

určitou hypotézou. Užití těchto zásad je ome-

zeno jen na situace, kdy k výkonu práva do-

chází s hlavním úmyslem poškodit druhého, či 

kdy výkon práva vede k nepřijatelným důsled-

kům mezi účastníky právního vztahu nebo na 

straně jednoho z nich. Představují tak hranice 

smluvní volnosti, neboť při jejich překročení 

bude právo nevymahatelné (byť ne neplatné).  

Dle většinové judikatury nelze na základě zá-

sad poctivého obchodního styku založit nové 

právo. Taktéž je nutné se rozporu s těmito 

zásadami vždy dovolat.  

Porovnáme-li dobré mravy a zásady poctivého 

obchodního styku, lze říci, že zákonná ochrana 

prostřednictvím zásad je méně intenzivní.  

V rozporu se zásadami může být pouze výkon 

práva, nikoliv právní úkon sám, z něhož je 

právo uplatňováno (neboť ten může pouze 

odporovat dobrým mravům). Pokud by byl 

posuzován samotný obchodněprávní úkon dle 

kritéria dobrých mravů, je v tomto případě tře-

ba dobré mravy vykládat tak, aby obsahově 

odpovídaly zásadám poctivého obchodního 

styku.  

 

13.3. Bulletin advokacie 

01/2013 
Zohledněna vydání do 31.01.2013 

Obchodní rejstřík a jiné rejstříky právnic-

kých osob od 1. ledna 2014 

Autor: JUDr. Tomáš Plíhal 

V souvislosti s přijetím nového občanského 

zákoníku (dále „NOZ“) bude zapotřebí se nově 

vypořádat s úpravou rejstříků právnických 

osob, protože v současnosti je tato úprava 

obsažena v obchodním zákoníku, který však k 

31. prosinci 2013 pozbývá platnosti.  

NOZ zakotvuje obecně veřejné rejstříky práv-

nických osob a základní údaje, které v nich 

musí být zapsány. Dále zakotvuje zásadu ma-

teriální publicity těchto rejstříků. 

Nedávno byl předložen k připomínkovému 

řízení návrh zákona o veřejných rejstřících 

osob právnických i fyzických, který spojuje jak 

hmotněprávní, tak procesněprávní úpravu do 

jednoho předpisu. 

Návrh počítá s vytvořením obchodního, na-

dačního rejstříku, rejstříku ústavů a rejstříku 

společenství vlastníků jednotek. 

Nově bude možné provést zápis do veřejných 

rejstříků i prostřednictvím notáře, který sepsal 

podkladový notářský zápis. Novinkou bude i 

tzv. předregistrace názvu obchodní korporace, 

navrhnou-li to všichni zakladatelé. 

Nově se do rejstříků bude zapisovat počet 

členů statutárního orgánu či jiné důležité sku-

tečnosti, o jejichž zápis požádají zapsané oso-

by, mají-li na takovém zápisu právní zájem. 

Již zapsaná osoba bude muset do 6 měsíců 

od účinnosti zákona přizpůsobit svůj zápis v 



 

 

 

 

Page 16  LEGAL UPDATE 1/2013 

 

 

rejstříku tomuto zákonu. Neučiní-li tato osoba 

nápravu ani na výzvu rejstříkového soudu, 

bude možné zapsanou osobu zrušit a nařídit 

její likvidaci.  

 

13.4. Právna revue 

10-12/2012 

zohľadnené do 31.01.2013 

(autor: DAB)  

 

Zvýšenie odvodov u dohodárov - Začne 

odvodová turistika ? 

 

Autor : Píry, M.  

 

Autor sa vo svojom príspevku venuje proble-

matike legislatívnych zmien v platení odvodov 

na zdravotné a sociálne poistenie u tzv. „do-

hodárov“. Poukazuje predovšetkým na dopady 

nedávnej odvodovej reformy, ktoré sa negatív-

ne dotknú zamestnávateľov, ale aj samotných 

dohodárov. Autor v článku ďalej upozorňuje na 

tzv. „diery v zákone“, ktoré umožňujú účastní-

kom pracovnoprávnych vzťahov legálne ob-

chádzať odvodové povinnosti stanovené odvo-

dovou reformou. Autor v predmetnom článku 

ďalej porovnáva odvodové a daňové zaťaženie 

dohodárov a ich zamestnávateľov v Slovenskej 

a Českej republike. 

 

Autoři: DPL, NNE, JKE, KVA, MSA, DAB 
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Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 

a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopírování 

jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu není do-

voleno. Naším úmyslem je upozornit na témata, která 

jsou v daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout 

úplnou analýzu těchto témat.  

 

Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profesio-

nální služby k uvedeným informacím a společnost 

nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání nebo 

zdržení se konání na základě informací obsažených v 

tomto materiálu. 
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