
 
 

 

 

 

 

 

 

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

na Slovensku za únor 2013. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly 

uvedeny v předchozích vydáních Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativ-

ním procesem nabyly na významu. 
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Účinnost Nového občanského zákoníku – platí datum 1.1.2014 

Poslanecká směnovna schválila regulaci anonymních akcií 

ÚHOS uložil pokutu za nepovolenou smlouvu o půjčce akcií z roku 
2002 

Nová právna úprava integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania 
životného prostredia na Slovensku 

Mení sa antidiskriminačný zákon 
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Předně bychom chtěli zmínit, že vláda na 

svém zasedání dne 27.2.2013 potvrdila, že 

účinnost Nového občanského zákoníku by 

neměla být odložena. O odložení účinnosti 

NOZ hlasovala počátkem února i poslanecká 

sněmovna na návrh KSČM, která navrhovala 

odložení účinnosti o rok. Poslanci tento 

návrh rovněž odmítli. Nadále se tedy počítá 

s účinností NOZ od 1.1.2014. 

 

1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

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

(autor: DPL) 

Zákon č. 43/2013, kterým se mění zákon 

č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 

a o změně některých zákonů  

Jádrem novely, která vstoupila v účinnost dne 

25.2.2013, je transpozice směrnice 

2011/90/EU, ve které se jedná o úpravě doda-

tečných předpokladů pro výpočet roční pro-

centní sazby nákladů v reakci na neférové prak-

tiky zprostředkovatelů spotřebitelských smluv 

působících na trhu. Ze stejného důvodu novela 

stanoví i povinné náležitosti smlouvy, ve které 

se mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem 

sjednávaná zprostředkování spotřebitelského 

úvěru. 

Povinnými náležitostmi smlouvy o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru jsou písemná forma a uve-

dení informace o právu spotřebitele na odstoupení 

od této smlouvy. V případě, kdy odměnu zpro-

středkovatele platí přímo spotřebitel, musí být v 

této smlouvě obsaženo i ujednání o odměně zpro-

středkovatele. Sankcí za nedodržení povinných 

náležitostí formy je neplatnost této smlouvy. Dále 

se zavádí v zájmu ochrany spotřebitele povinnost 

zprostředkovatele poskytnout spotřebiteli jedno 

vyhotovení smlouvy v listinné podobě nebo na 

jiném trvalém nosiči dat. 

Zavádí se právo spotřebitele odstoupit bez ja-

kékoli sankce od smlouvy o zprostředkování 

spotřebitelského úvěru, pokud ve 14denní lhůtě 

od uzavření této smlouvy nedošlo na jejím zá-

kladě ke sjednání spotřebitelského úvěru. 

 

2. Přijaté právní předpisy 

Kontrola částek Sbírky zákonů č. 12 - 21; od 1.2.2013 do 

28.2.2013 na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

(příp. vyhlášené) 

(autor: DPL) 

V měsíci únoru nebyl přijatý žádný právní před-

pis relevantní pro LegalUpdate.  

 

 

3. Připravované právní předpisy 

(autor: DPL) 

 

3.1. Poslanecká sněmovna: 

 

Sněmovní tisky č. 909 - 928 

od 1.2.2013 do 28.2.2013 

Návrh zákona o opatření ke zvýšení 

transparentnosti akciových společností 

(Sněmovní tisk č. 715) 

Poslanecká sněmovna schválila dne 19.2.2013 

vládní návrh na regulaci anonymních akcií. 

Poslanci předtím zamítli úpravu šéfa rozpočto-

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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vého výboru Pavla Suchánka (ODS), podle níž 

by už vydané anonymní akcie mohly dál existo-

vat. Pokud by se ale společnost s takovými 

akciemi chtěla ucházet o veřejnou zakázku, 

musela by své vlastníky odkrýt.  

Každá akcie na majitele tak bude muset být 

podle návrhu zaknihována u centrálního depo-

zitáře nebo fyzicky uložená u banky. Všechny 

akciové společnosti, které by chtěly mít dál 

akcie na majitele, si budou muset vybrat jednu 

z těchto variant, nebo přistoupit na transformaci 

svých cenných papírů na akcie na jméno. Ta 

bude ze zákona následovat automaticky k 1. 

lednu 2014. 

 

Návrh zákona o investičních společnos-

tech a investičních fondech      (Sněmovní 

tisk č. 896) 

Dne 6.2.2013 poslanecká sněmovna podpořila 

v prvním čtení návrh zákona o investičních 

společnostech a fondech. Cílem zákona je vy-

tvořit systém podmínek, které by po vzoru Lu-

cemburska nebo Švýcarska zatraktivnily české 

právní prostředí pro podnikání jak tuzemských, 

tak zahraničních fondů. Ačkoli objem majetku 

ve správě standardních fondů u nás do roku 

2007 rostl, za poslední čtyři roky spíše stagnu-

je. 

Návrh sleduje materiální příklon k evropským kon-

vencím v oblasti obhospodařování a administrace 

investičních entit - především se musí obracet ke 

standardům států, jejichž právní řády jsou obecně 

považovány pro „fondové podnikání“ za nejpropra-

covanější (v prvé řadě se jedná o úpravu Lucem-

burska a v některých prvcích potom Německa, 

Velké Británie a Irska). Vládní předlohu před dal-

ším schvalováním projedná sněmovní rozpočtový 

výbor. 

 

3.2. 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.ns

f/web/cs?Open&2010 

 

3.2.1. Právní předpisy projednávané 

vládou 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

284/2009 Sb., o platebním styku, ve zně-

ní pozdějších předpisů, a zákon č. 

254/2004 Sb., o omezení plateb v hoto-

vosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků, ve znění poz-

dějších předpisů 

 

Návrh zákona adaptuje český právní řád na 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se 

stanoví požadavky pro úhrady a inkasa v eu-

rech a kterým se mění nařízení (ES) č. 

924/2009 (dále také jen „nařízení o požadav-

cích pro úhrady a inkasa“). Ačkoli je nařízení ze 

své podstaty přímo použitelné, klade na Čes-

kou republiku povinnost přizpůsobit právní řád v 

oblasti sankcí plynoucích z porušení nařízení a 

jasně stanovit pravomoci dohledového orgánu, 

který má dohlížet nad dodržováním povinností 

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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stanovených nařízením.  

Kromě toho se v zákoně č. 284/2009 Sb., o 

platebním styku, provádějí některé formulační a 

legislativně technické změny a upřesnění, jimiž 

se reaguje na zkušenosti z aplikační praxe.  

Dále se novelizuje zákon o omezení plateb v 

hotovosti, v reakci na rozsudek Nejvyššího 

správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 

23. února 2011, omezující aplikaci tohoto záko-

na jen na případy, kdy se uhrazuje závazek. 

Takové omezení nemá rozumné odůvodnění, a 

proto se text zákona mění tak, aby vyjadřoval 

skutečný úmysl zákonodárce. 

  

 

 

3.3. 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.      

896/0 Vl.n.z. o investičních společnos-

tech a investičních fondech - EU 

17.1. 6.2.     

876/0 Novela z. - zákoník práce 10.1.      

853/0 Novela z. o pojišťovacích zpro-

středkovatelích 

22.11. 6.2.     

844/0 Novela z. o rozpočtovém určení 

daní 

5.11. ZAM     

829/0 Novela z. o České národní bance - 

EU 

11.10. 6.2.     

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

vědnosti - EU 

10.10. 6.2.     

816/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty 

- RJ 

1.10. ZAM     

781/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru 

- EU - RJ 

22.8. 25.9. 9.11. 7.12. 31.1. 20.2. 

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

tastrální zákon) 

22.8.  15.2.     

755/0 Novela z. o poštovních službách 20.7. 6.2.     

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=896&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=896&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  2.7.      

715/0 Vl.n.z.o opatřen. ke zvýšení trans-

parentnosti akciových spol. ( list. 

akcie na jméno) 

18.6. 6.11. 6.2. 19.2.   

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. 6.2. 13.2.   

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. nepřijato  

 

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 1.2 - 28. 2. 2013 

(autor: KVA) 

 

4.1. ČTÚ 

ČTÚ a MPO připravují podporu budování 

sítí nové generace pro vysokorychlostní 

internet 

  

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=10059  

 

Dne 14. února 2013 zveřejnil ČTÚ návrh Programu 

podpory projektů zaměřených na budování přístu-

pových sítí nové generace pro vysokorychlostní 

internet, na kterém spolupracuje s ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Program by měl přispět 

k naplnění projektů státní politiky Digitální Česko a 

Digitální agendy EU. Dne 23.5 2012 přijala vláda 

usnesení č. 370 v souvislosti s projednávaním 

Aukce volných kmitočtů. ČTÚ v rámci jednání do-

poručila část výnosů z Aukce navrátit do budování 

nové optické přístupové infrastruktury, jejíž sou-

částí je i Program pro budování sítí nové generace. 

Tímto by se měla dle slov Pavla Dvořáka, předse-

dy Rady ČTÚ, vrátit část prostředků zpět do sekto-

ru elektronických komunikací. ČTÚ plánuje oslovit 

širokou veřejnost s žádostí o náměty. Soubor otá-

zek k jednotlivým aspektům připravovaného pro-

gramu zveřejnil ČTÚ na svých webových stránkách 

www.ctu.cz. 

 

4.2. ÚOHS 

Úřad uložil pokutu 530 000 Kč za nepovo-

lenou fúzi 

 

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

zpravy/hospodarska-soutez/1581-urad-ulozil-pokutu-530-

000-kc-za-nepovolenou-fuzi.html 

http://www.psp.cz/ff/26/74/c0/0c.htm
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1581-urad-ulozil-pokutu-530-000-kc-za-nepovolenou-fuzi.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1581-urad-ulozil-pokutu-530-000-kc-za-nepovolenou-fuzi.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1581-urad-ulozil-pokutu-530-000-kc-za-nepovolenou-fuzi.html
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Dne 6. února 2013 informoval ÚOHS o uložení 

pokuty ve výši 530 000,- Kč společnosti KAREL 

HOLOUBEK – Trade Group a.s. (KHTG) za 

uskutečnění fúze se společností Karlovarská 

teplárenská a.s., která byla provedena před po-

dáním návrhu na její povolení a před pravomoc-

ným rozhodnutím ÚOHS o povolení takové fúze. 

Úřad povolil spojení na konci října 2010. Avšak 

v rámci správního řízení zjistil, že KHTG již od 

července 2002 na základě smlouvy o půjčce akcií 

kontrolovala 51% podíl na hlasovacích právech 

společnosti Karlovarská teplárenská, které pro-

kazatelně vykonávala až do roku 2010. Zákon 

říká, že v případech, kdy dochází ke spojení sou-

těžitelů, které nejprve musí povolit ÚOHS, nesmí 

být takové spojení uskutečněno, dokud Úřad 

nevydá rozhodnutí, kterým spojení povoluje. Na 

základě smlouvy o půjčce akcií měla KHTG mož-

nost Karlovarskou teplárenskou výlučně kontro-

lovat a tento protiprávní stav tak trval více než 

8,5 roku. Spojení soutěžitelů bez povolení ÚOHS 

porušuje jeden ze základních principů kontroly 

spojování soutěžitelů. Takové porušení může mít 

navíc i negativní dopad na spotřebitele. Avšak 

v dotčeném případě tomu tak nebylo. Soutěžitel 

využil institutu narovnání a uznal svou odpověd-

nost za nelegální chování, za což mu byla sníže-

na sankce o 20%.  

 

 

Společnost REWE dostala pokutu 23,89 

mil. Kč za nesplnění závazků 

  

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-

hospodarske-souteze/1585-spolecnost-rewe-dostala-

pokutu-2389-mil-kc-za-nesplneni-zavazku.html  

 

Dne 11. února zveřejnil ÚOHS informaci o uložení 

pokuty společnosti REWE Zentralfinanz eG ve výši 

téměř 24 mil. korun. ÚOHS povolil v roce 2008 

spojení soutěžitelů REWE Zentralfinanz eG a 

PLUS-DISCOUNT spol. s r.o. pod podmínkou, že 

REWE splní závazky spočívající v odprodeji něko-

lika prodejen na regionálních trzích, kde hrozilo 

narušení hospodářské soutěže. REWE provozuje 

spolu s PLUS-DISCOUNT prodejny Billa, Penny 

Market a Plus. REWE však svým závazkům nedo-

stála, ačkoliv v letech 2009 a 2010 několikrát po-

žádala o odklad a přehodnocení závazků, čemuž 

ÚOHS částečně vyhověl. Na konci roku 2010 však 

ÚOHS zahájil s REWE správní řízení a dospěl 

k závěru, že povinnosti stanovené ve fúzi RE-

WE/PLUS_DISCOUNT nebyly splněny. Výše po-

kuty vycházela z obratu soutěžitele v dotčených 

regionech. 

 

 

Fúze AGROFERT a FARMTEC nebude mít 

negativní dopady na hospodářskou sou-

těž 

  

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

zpravy/hospodarska-soutez/1579-fuze-agrofert-a-farmtec-

nebude-mit-negativni-dopady-na-hospodarskou-

soutez.html  

 
Dne 1.února 2013 povolil ÚOHS fúzi společnosti 

AGROFERT HOLDING, a.s., a  FARMTEC, a.s. 

Společnost FARMTEC je činná zejména 

v zemědělském odvětví – jedná se především o 

projektování a výstavbu staveb pro zemědělství, 

dodávky a montáž technologie jímek a prodej 

speciálních krmiv pro telata. Činnosti společnosti 

AGROFERT a FARMTEC se téměř nepřekrývají, 

naopak AGROFERT využívá technologií, které 

dodává FARMTEC, v živočišné výrobě. 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1585-spolecnost-rewe-dostala-pokutu-2389-mil-kc-za-nesplneni-zavazku.html
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1585-spolecnost-rewe-dostala-pokutu-2389-mil-kc-za-nesplneni-zavazku.html
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1585-spolecnost-rewe-dostala-pokutu-2389-mil-kc-za-nesplneni-zavazku.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1579-fuze-agrofert-a-farmtec-nebude-mit-negativni-dopady-na-hospodarskou-soutez.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1579-fuze-agrofert-a-farmtec-nebude-mit-negativni-dopady-na-hospodarskou-soutez.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1579-fuze-agrofert-a-farmtec-nebude-mit-negativni-dopady-na-hospodarskou-soutez.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1579-fuze-agrofert-a-farmtec-nebude-mit-negativni-dopady-na-hospodarskou-soutez.html
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S ohledem na nízké tržní podíly a téměř se ne-

překrývající aktivity soutěžitelů ÚOHS vyloučil 

možné negativní dopady na hospodářskou sou-

těž a povolil spojení soutěžitelů. 

 

 

5. Právní předpisy EU 

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

zkontrolováno v období 1.2. – 28.2.2013  

dle zveřejnění 

(autor: KVA) 

 

Ve sledovaném období tohoto vydání Legal Up-

date nedošlo k přijetí žádného relevantního před-

pisu. 

 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 28.02.2013 

(autor: MSA) 

 

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia 

 

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

asterID=4243 

  

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia, ktorým sa do právneho 

poriadku SR transponuje  smernica Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2010/75/EU z 24.11.2010. 

Zákon nadobudne účinnosť 15.03.2013.  

Cieľom novej právnej úpravy je obmedziť znečis-

ťovanie životného prostredia v SR priemyselnými 

činnosťami. Za týmto účelom sa zavádzajú sprís-

nené požiadavky na prevádzky podliehajúce 

integrovanému povoľovaniu a ustanovujú sa 

minimálne požiadavky (hraničné emisné limity) 

pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpa-

dov, zariadenia používajúce organické roz-

púšťadlá a pre výrobu oxidu titaničitého.   

Zákon okrem iného ďalej upravuje práva a povin-

nosti osôb na úseku integrovanej prevencie a 

kontroly znečisťovania životného prostredia, 

ustanovuje požiadavky na odbornú spôsobilosť 

na  poskytovanie odborného poradenstva na 

úseku integrovanej prevencie a kontroly znečis-

ťovania životného prostredia a upravuje postupy 

v procese integrovaného povoľovania. 

 

 

Novela antidiskriminačného zákona 

 

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

MasterID=4256  

 

Národná rada SR schválila novelu antidiskrimi-

načného zákona, ktorá nadobudne účinnosť 

01.04.2013. Novela zosúladila slovenskú právnu 

úpravu týkajúcu sa rovnakého zaobchádzania 

a ochrany pred diskrimináciou so smernicou Eu-

rópskeho parlamentu a Rady č. 2004/113/ES zo 

dňa 13.12.2004. 

Novela rozširuje definíciu nepriamej diskriminá-

cie. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa po 

účinnosti novely bude za nepriamu diskrimináciu 

považovať nielen navonok neutrálny predpis, 

rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhod-

ňujú osobu v porovnaní s inou osobou, ale aj 

také, ktoré by ju mohli znevýhodniť.  

Zároveň sa zavádza nové negatívne vymedzenie 

http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
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diskriminácie v súvislosti s vyrovnávacími opa-

treniami, podľa ktorého diskrimináciou nie je pri-

jatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi 

verejnej správy alebo inými právnickými osobami 

smerujúcich k odstráneniu znevýhodnení vyplý-

vajúcich z dôvodov rasového alebo etnického 

pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine 

alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku 

alebo zdravotného postihnutia, ktorých cieľom je 

zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi. 

 

7. Pripravované právné predpisy 

skontrolované do 28.02.2013  

(autor: MSA) 

 

7.1. Vládné návrhy zákonov 

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa 

zákon o pozemkových úpravách, uspo-

riadaní pozemkového vlastníctva, pozem-

kových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách 

 

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

asterID=4349 

 

Dňa 21.02.2013 predložila vláda SR do Národnej 

rady SR návrh novely zákona o pozemkových úpra-

vách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, po-

zemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-

zemkových spoločenstvách s navrhovaným termí-

nom nadobudnutia účinnosti od 01.07.2013. 

Podľa návrhu má Slovenský pozemkový fond získať 

možnosť nadobudnúť pozemky, ktoré boli predme-

tom úveru a následne nimi disponovať, predovšet-

kým na účely reštitučných plnení.  

Zároveň sa navrhuje vytvoriť podmienky pre nákup 

poľnohospodárskej pôdy fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré na nej hospodária. Za týmto účelom 

sa navrhuje   vytvoriť produkt „Moja pôda“, v rámci 

ktorého má Slovenská záručná a rozvojová banka 

poskytovať úvery na nákup poľnohospodárskej pôdy 

poľnohospodármi za zvýhodnených podmienok. 

 Predložený návrh má zároveň zamedziť špekulatív-

nym nákupom pôdy, ku ktorým dochádza pri predaji 

založenej pôdy v rámci dobrovoľných dražieb, alebo 

v exekučných konaniach. Za týmto účelom sa navr-

huje, aby pri realizácii predaja pôdy v rámci uvede-

ných konaní mohli byť založené spoluvlastnícke 

podiely odpredané priamo Slovenskému pozemko-

vému fondu bez toho, aby ich záložný veriteľ musel 

prednostne ponúknuť na predaj existujúcim podielo-

vým spoluvlastníkom tak, ako to vyžaduje § 140 

Občianskeho zákonníka.  

 

Poslanecký návrh novely zákona 

o spotrebiteľských úveroch a o iných úve-

roch a pôžičkách pre spotrebiteľov  

 

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

asterID=4377 

 

Dňa 22.02.2013 bol Národnej rade SR predlože-

ný poslanecký návrh novely zákona 

o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch 

a pôžičkách pre spotrebiteľov s navrhovaným 

termínom nadobudnutia účinnosti od 01.06.2013. 

Predkladatelia navrhujú sprísniť požiadavky na in-

formácie obsiahnuté v reklame alebo akejkoľvek inej 

ponuke spotrebiteľského úveru. V súvislosti s tým 

navrhujú zavedenie povinnosti výrazne odlíšiť údaj o 

ročnej percentuálnej miere nákladov v pomere k 
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celej reklame alebo k akejkoľvek ponuke o spotrebi-

teľskom úvere, a to predovšetkým pokiaľ ide o 

veľkosť a tvar písma. Veľkosť písma má podľa návr-

hu zaberať čo najväčšiu časť plochy reklamy alebo 

akejkoľvek ponuky o spotrebiteľskom úvere a má 

byť pre spotrebiteľa čitateľná voľným okom. 

   

 

 

7.2. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 28.02.2013  

(autor: DTI) 

 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

277 
Novela zákona o integrovanej 
prevencii a kontrole znečis-
ťovania životného prostredia 

9.11 18.12. 31.1. 31.1. 19.2. 

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

7.12. 18.12. 29.1. 29.1. 15.2. 

271 
Novela zákona o dani z príj-
mov 

24.10 5.2.    

279 
Novela zákona o potravinách 
 

6.11 18.12. 5.2. 5.2.  

276 
Novela antidiskriminačného 
zákona 

9.11 18.12. 5.2. 5.2. 15.2. 

352 
Novela zákona o pobyte 
cudzincov 

11.1. 31.1.    

357 
Novela zákona o investičnej 
pomoci  

11.1. 30.1.    

374 
Novela zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám  

11.1. 14.2.    

281 
Novela zákona o správnych 
poplatkoch 

7.11. 18.12. 5.2 5.2. 15.2. 

406 
Novela zákona o pozemko-
vých úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, po-
zemkovom fonde a o pozem-
kových spoločenstvách  

21.2.     
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425 
Novela zákona o spotrebiteľ-
ských úveroch a o iných 
úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov  

22.2.     

 

8. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 28.02.2013  

(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 28.02.2013  

(autor: MSA) 

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá 

pre fungovanie vnútorného trhu 

s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s plynom 

Predmetná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťo-

vých odvetví nadobudla účinnosť 01.02.2013. 

Predmetom je úpravy je najmä prístup do sústa-

vy a siete a k akumulácii plynu, cezhraničná 

výmena elektriny, pripojenie do sústavy a siete, 

prenos elektriny a preprava plynu, distribúcia 

elektriny a plynu, uskladňovanie plynu a ponú-

knutie nevyužitej uskladňovacej kapacity, do-

dávka elektriny vrátane dodávky regulačnej 

elektriny a dodávka plynu, poskytovanie pod-

porných služieb v elektroenergetike, poskytova-

nie systémových služieb v elektroenergetike, 

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie vyso-

ko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a 

tepla a elektriny z domáceho uhlia, prevzatie 

zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s 

elektrinou a účastníkov trhu s plynom, vyhodno-

covanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok a 

regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu 

a odchýlok sústavy a siete, ako aj mnohé ďalšie 

aspekty týkajúce sa vnútorného trhu s elektrinou 

a plynom. 

 

 

10. Judikatura ČR 

10.1. Judikatura Nejvyššího správního 

soudu 

zkontrolováno do 28.2.2013, Databáze NSS na 

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

endedSearch 

(autor: JKE) 

 

 

K neuvedení údajů, které má správce 

daně k dispozici 

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0020_9

Ans_12_20130219092826_prevedeno.pdf 

 

Nejvyšší správní soud vydal dne 7.2.2013 roz-

sudek 9 Ans 20/2012-44 v němž judikoval právní 

větu, která objasňuje následky neuvedení infor-

mací na podání, pokud má správce daně přístup 

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.urso.gov.sk/
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0020_9Ans_12_20130219092826_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0020_9Ans_12_20130219092826_prevedeno.pdf
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k těmto informacím.  

Nejvyšší správní soud judikoval následující: 

„Neuvede-li daňový subjekt v podání údaje, kte-

ré má správce daně k dispozici v jím vedené 

evidenci daní, potom pouze absence těchto 

údajů bez dalšího nezpůsobuje vady podání ve 

smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňového řádu, které by znemožňovaly jeho 

projednání.“ 

 

10.2. Judikatura Nejvyššího soudu  

zkontrolováno do 28.2.2013, Databáze NS na 

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

bSpreadSearch 

(autor: JKE) 

 

K započtení na pohledávku zaměstnance 
na mzdu po 1. 1. 2007 

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

earch/70CAA8D657A30E47C1257B1D003C0997?openDo

cument&Highlight=0, 

Dne 19.2.2013 judikoval Nejvyšší soud ČR roz-

sudek 21 Cdo 3330/2011, ve kterém řešil otázku 

možnosti započtení pohledávky zaměstnavatele 

vůči mzdě zaměstnance. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v pracovně-

právních vztazích může závazek (dluh) zaměst-

nance nebo zaměstnavatele zaniknout - na roz-

díl od právní úpravy účinné do 31.12.2006 - 

rovněž započtením. Započtení je možné, i když 

jedna ze vzájemných pohledávek nepochází z 

pracovněprávních vztahů. Uvedené platí i tehdy, 

představuje-li jedna ze vzájemných pohledávek 

právo zaměstnance na mzdu, plat nebo odměnu 

z dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. 

Dále Nejvyšší soud dovodil, že ze subsidiárního 

užití ustanovení § 581 odst. 1 věty druhé a § 

580 odst. 3 obč. zák. v pracovněprávních vzta-

zích vyplývá, že započtení není - s výjimkou 

dohody účastníků - přípustné proti pohledáv-

kám, které nelze postihnout výkonem rozhodnu-

tí. Proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z 

dohody o pracovní činnosti a na další příjmy z 

pracovněprávního vztahu uvedené v ustanovení 

§ 299 odst. 1 občanského soudního řádu tedy 

není jednostranné započtení ze strany zaměst-

navatele přípustné v té části, která odpovídá tzv. 

základní nepostižitelné částce (§ 278 občanské-

ho soudního řádu) a jedné třetině zbytku čisté 

mzdy, platu, odměny z dohody o pracovní čin-

nosti nebo příjmů uvedených v ustanovení § 299 

odst. 1 občanského soudního řádu (§ 279 odst. 

1 občanského soudního řádu). 

K podání dovolání jménem osoby, jež 
nemá způsobilost být účastníkem řízení 

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

earch/B584CA32F8043302C1257B10002C1BA6?openDoc

ument&Highlight=0, 

Dne 31.1.2013 vydal Nejvyšší soud ČR rozsu-

dek 29 ICdo 36/2012, v němž řešil otázku podá-

ní dovolání jménem osoby, jež nemá způsobilost 

být účastníkem řízení a zároveň rozhodl o tom, 

kdo je povinen k náhradě nákladů za neopráv-

něné podání dovolání. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že  pokud bylo 

dovolání podáno jménem osoby, která již ke dni 

zahájení dovolacího řízení neměla ve smyslu § 

19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem takového 

řízení, jde o takový nedostatek podmínky dovo-

lacího řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší 

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/70CAA8D657A30E47C1257B1D003C0997?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/70CAA8D657A30E47C1257B1D003C0997?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/70CAA8D657A30E47C1257B1D003C0997?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B584CA32F8043302C1257B10002C1BA6?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B584CA32F8043302C1257B10002C1BA6?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B584CA32F8043302C1257B10002C1BA6?openDocument&Highlight=0,
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soud řízení o dovolání zastaví podle § 104 odst. 

1 věty první o. s. ř., ve spojení s ustanovením § 

243c odst. 1 o. s. ř.  

Procesní zavinění ohledně nákladů, jež v dovo-

lacím řízení vynaložila (tím, že se k dovolání 

vyjádřila) druhá strana, nelze přičítat „dovolateli“, 

nýbrž tomu, kdo ve věci jednal (podal dovolání) 

bez řádného zmocnění. Takovou osobou je v 

dané věci tvrzený zástupce „dovolatele“, jemuž 

lze ve smyslu § 147 odst. 1 o. s. ř. uložit, aby 

hradil náklady dovolacího řízení, jež by bez to-

hoto jeho zavinění nevznikly (vzhledem k tomu, 

že více než měsíc po výmazu „dovolatele“ z 

příslušného rejstříku měl tvrzený zástupce vě-

dět, že zastoupení zaniklo). 

 

 

10.3. Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno do 28.2.2013 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: JKE) 

 

 

Nesplnění smluvní informační povinnosti 

vůči pojišťovně 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-3162-

12_1 

Ústavní soud dne 24.1.2013 vydal nález sp. zn. 

III.ÚS 3162/12, v němž se zabýval nesplněním 

smluvní informační povinnosti vůči pojišťovně. 

 Ústavní soud ve svém rozhodnutí stanovil, že v 

souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 168/1999 

Sb., je pojištěný povinen bez zbytečného odkla-

du písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke 

škodné události s uvedením skutkového stavu 

týkajícího se této události, přičemž podle ust. § 

10 odst. 1 písm. e) cit. zákona má pojistitel proti 

pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho 

plnil, jestliže prokáže, že pojištěný bez zřetele 

hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8 

odst. 1, 2 a 3 a v důsledku toho byla ztížena 

možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 

odst. 3. Odmítnutí uvedení skutkového stavu 

včetně určení totožnosti osoby, která vozidlo v 

době dopravní nehody řídila, s odvoláním se na 

to, že v okamžiku dopravní nehody vozidlo řídila 

osoba blízká dle čl. 37 odst. 1 Listiny, nelze 

považovat za důvodné odmítnutí splnění této 

povinnosti. Občanskoprávní důsledky plynoucí 

pro pojištěného z nesplnění jeho povinnosti in-

formovat pojistitele o skutkovém stavu škodné 

události (včetně toho, kdo řídil vozidlo), musí 

nést sám pojištěný. Zásada rovnosti smluvních 

stran vylučuje, aby jedna ze smluvních stran 

byla privilegována tím, že nesplnění její smluvní 

informační povinnosti jí bude tolerováno s odka-

zem na princip nemo tenetur; takový postup by 

vedl ke znevýhodnění druhé smluvní strany. 

 

 

Zadostiučinění za průtahy v (šikanózním) 

exekučním řízení 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-3115-

12_1 

Ústavní soud dne 21.1.2013 vydal nález sp. zn. 

IV.ÚS 3115/12, ve kterém se zabýval otázkou 

zadostiučinění za průtahy v (šikanózním) exe-

kučním řízení.  

 

Ústavní soud se v této věci vyjádřil následovně: 

„Exekutorem zvolený způsob exekuce prakticky 

na celý majetek povinného pro částku 5 075 Kč 

byl prima facie šikanózní, neproporcionální a tím 

http://www.concourt.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-3162-12_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-3162-12_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-3115-12_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-3115-12_1
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i nezákonný a neústavní, zjevně nasvědčující 

zásahu do základního práva na ochranu vlast-

nictví zaručeného čl. 11 Listiny základních práv 

a svobod, resp. na pokojné užívání majetku dle 

čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, jakož i zá-

kladního práva na soukromý život zaručeného 

čl. 10 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod.“ 

 

  

 

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 28.02.2013 

(autor: MSA) 

 

11.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

V sledovanom období Ústavný súd SR nevydal 

žiadne rozhodnutie relevantné na účely Legal 

Updatu. 

 

11.2. Najvyšší súd SR 

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

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky zo dňa 13.10.2011, sp. zn. 4 
MCdo 5/2010 
 
Výpoveď daná viacerým zamestnancom 

a ponuková povinnosť v prípade iba jed-

ného voľného pracovného miesta 

 
http://www.supcourt.gov.sk/data/files/526.pdf 

 

Najvyšší súd SR v predmetnom uznesení skon-

štatoval, že splnenie tzv. ponukovej povinnosti 

zamestnávateľa pri výpovedi danej z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. 1 písm. a/ až c/ Zákonní-

ka práce je hmotnoprávnou podmienkou plat-

nosti výpovede v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka 

práce. Predmetné ustanovenie dáva zamestná-

vateľovi dve alternatívy. Po prvé, ak nemá mož-

nosť zamestnanca naďalej zamestnávať, čo 

treba vykladať tak, že nemá pre zamestnanca 

žiadnu prácu (ide tu o tzv. absolútnu nemožnosť 

zamestnanca ďalej zamestnávať), ponukovú 

povinnosť nemá. Po druhé, ak má pre zamest-

nanca také voľné pracovné miesto, ktoré je pre 

neho vhodné, je povinný predtým, než dá za-

mestnancovi výpoveď, túto prácu zamestnanco-

vi ponúknuť, inak nie je splnená podmienka 

uvedená v § 63 ods. 2 písm. b/ Zákonníka práce 

a výpoveď je preto neplatná. To, či zamestnáva-

teľ má alebo nemá možnosť zamestnanca ďalej 

zamestnávať, treba posudzovať podľa stavu 

existujúceho v čase dania výpovede. 

 

Najvyšší súd SR ďalej dospel k záveru, že ak sa 

v rámci organizačnej zmeny súčasne stali nad-

bytočnými viacerí zamestnanci, má zamestnáva-

teľ ponukovú povinnosť (§ 63 ods. 2 písm. b/ 

Zákonníka práce) voči každému z nich osobitne. 

Pokiaľ má voľné len jedno pracovné miesto, 

nemá oprávnenie vybrať si zamestnanca, kto-

rému voľné miesto ponúkne, ale je ho povinný 

ponúknuť všetkým do úvahy prichádzajúcim 

zamestnancom. K zmene pracovnej zmluvy v 

zmysle § 54 Zákonníka práce dôjde v prípade 

toho zamestnanca, ktorý prijal ponuku voľného 

pracovného miesta ako prvý. 

 

 

12. Judikatura ESD 

http://www.concourt.sk/
http://www.supcourt.gov.sk/data/files/526.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs 

zkontrolováno od 1.1. do 31.1.2013  

(autor: KVA) 

 

Rozsudek soudního dvora ze dne 26. 

února 2013 ve věci C-11/11, Air France 

SA proti Heinz-Gerke Folkerts a Luz-

Tereza Folkerts, jehož předmětem je 

žádost o rozhodnutí o předběžné otázce 

týkající se pomoci cestujícím v letecké 

dopravě v případě odepření nástupu na 

palubu, zrušení nebo významného zpož-

dění letů 

 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:620

11CJ0011:CS:HTML  

 

Dne 26. února 2013 vydal ESD další 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 letecká 

společnost Air France SA a paní Luz-Tereza 

Folkerts, která měla v květnu 2006 zarezervova-

ný let z Brém do Asunciónu v Paraguayi 

s přestupem v Paříži a Sao Paulu. Bohužel hned 

první letadlo z Brém do Paříže mělo zpoždění 

2,5 hodiny, a tak paní Folkerts nestihla navazu-

jící let do Sao Paula a do cílové destinace, 

Asunciónu, dorazila s 11 hodinovým zpožděním. 

Dle nařízení č. 261/2004 čl. 6 a 7 má cestující, 

jehož let byl opožděn o více než 3 hodiny, nárok 

na náhradu škody až do výše 600 euro 

v závislosti na délce letu. Nárok na náhradu 

škody je možno uplatnit i v případech, kdy zpož-

dění nebylo způsobeno mimořádnými okolnost-

mi. Paní Folkerts se obrátila s žalobou na ná-

hradu škody k německému soudu a žádala od-

škodnění za způsobené zpoždění. Soud žalobě 

vyhověl a nařídil společnosti Air France zaplatit 

paní Folkerts 600 euro. Aerolinie se však proti 

rozhodnutí německého soudu odvolaly a ně-

mecký odvolací soud se obrátil na ESD 

s rozhodnutím o předběžné otázce, zda jsou 

aerolinie povinny k náhradě škody i v případě, 

kdy jejich let měl zpoždění pouhé 2,5 hodiny, ale 

cestující se do cílové destinace vlivem tohoto 

zpoždění dostal o 11 hodin později. ESD se 

vyslovil pro povinnost aerolinií zaplatit cestují-

cím, jejichž let s mezipřistáním byl při odletu 

zpožděn v rozsahu nedosahujícím prahových 

hodnot stanovených v článku 6 uvedeného naří-

zení, kteří však dosáhli cílového místa určení tři 

nebo více hodin po plánovaném čase příletu, 

nárok na náhradu škody na základě článku 7 

nařízení č. 261/2004, v tomto případě 600 euro, 

neboť uvedená náhrada škody není podmíněna 

zpožděním při odletu, a tudíž se neváže na spl-

nění podmínek stanovených ve výše uvedeném 

článku 6. 

 

Rozsudek soudního dvora ze dne 21. 

února 2013 ve věci C-472/11, Banif Plus 

Bank Zrt proti Csabovi Csipaiovi a 

Viktórii Csipai, jehož předmětem je žá-

dost o rozhodnutí o předběžné otázce 

týkající se výkladu článků 6 a 7 směrnice 

Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 

o nepřiměřených podmínkách [zneužíva-

jících klauzulích] ve spotřebitelských 

smlouvách  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:620

11CJ0472:CS:HTML 

 

Dne 21. února 2013 vydal ESD rozhodnutí o 

předběžné otázce týkající se výkladu článků 6 

http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0011:CS:HTML%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0011:CS:HTML%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0011:CS:HTML%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0472:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0472:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0472:CS:HTML
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a 7 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 

1993 o nepřiměřených podmínkách (zneužívají-

cích klauzulích) ve spotřebitelských smlouvách. 

Dotčenými stranami byla banka Banif Plus Bank 

Zrt a manželé Csipaiovi ve věci úhrady částek 

dlužných na základě smlouvy o úvěru v případě 

předčasného vypovězení této smlouvy úvěrovou 

institucí z důvodu jednání přičitatelného dlužní-

kovi. Dne 16.6.2006 uzavřel pan Csipai smlouvu 

o úvěru s Banif Plus Bank s koncem splatnosti 

v červnu 2012. Článek 29 této smlouvy stanovil, 

že pokud by tato smlouva byla vypovězena před 

koncem její platnosti v důsledku nedodržení 

smlouvy dlužníkem nebo z jakéhokoliv jiného 

důvodu vyplývajícího z jednání, které mu lze 

přičíst, musí tento dlužník kromě úroků 

z prodlení a nákladů uhradit všechny zbývající 

dlužné splátky. Dlužné splátky zahrnovaly, 

kromě jistiny, úroky z úvěru a pojistné. Pan 

Csipai však uhradil poslední splátku v únoru 

2008. Banif Plus Bank poté vypověděla smlouvu 

a v souladu s článkem 29 požadovala po 

dlužníkovi, aby uhradil zbývající dlužné částky. 

Vzhledem k tomu, že C. Csipai tomuto 

požadavku nevyhověl, podala Banif Plus Bank 

proti němu a na základě pravidel rodinného 

práva i proti jeho manželce žalobu. Obvodní 

soud se však vyslovil s názorem, že článek 29 

výše uvedené smlouvy je zneužívající a 

rozhodnutím z 6. července 2010 uložil panu 

Csipaiovi, aby uhradil Banif Plus Bank částku 

vypočítanou bez použití článku 29. Banif Plus 

Bank podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. 

Za těchto podmínek se odvolací soud rozhodl 

přerušit řízení a obrátit se na Soudní dvůr s 

předběžnou otázkou. Z rozhodnutí ESD vyplývá, 

že vnitrostátní soud, který i bez návrhu zjistil, že 

smluvní klauzule má zneužívající charakter, není 

k tomu, aby vyvodil z tohoto zjištění důsledky, 

povinen čekat na to, až spotřebitel, navrhne 

zrušení uvedené klauzule. ESD v souvislosti 

s tímto odkazuje i na zásadu kontradiktornosti, 

která ukládá soudu, který i bez návrhu zjistil, že 

smluvní klauzule má zneužívající charakter, aby 

o tom informoval účastníky řízení a umožnil jim, 

aby se k tomu kontradiktorně vyjádřili 

způsobem, který stanoví vnitrostátní procesní 

pravidla. 

 

13. Právní časopisy 

(autor: NNE, DAB) 

 

13.1. Právní rádce 

02/2013 

Zohledněna vydání do 28.02.2013 

(autor: NNE) 

 

Lze odložit účinnost či podmínit usnesení 

valné hromady? 

Autor: Petr Čech 

Právní úprava ani judikatura nedávají zcela jas-

nou odpověď, přesto však lze odklad účinnosti 

usnesení valné hromady k určitému budoucímu 

datu či její vázání na splnění podmínky dovodit 

výkladem.  

Odklad účinnosti či její podmínění umožňuje 

společníkům přijmout konečné rozhodnutí i v 

situaci nejistoty ohledně budoucího vývoje a 

reagovat předem na tento vývoj, aniž by museli 

rozhodnutí odložit na dobu, než se věc vyjasní. 

Tím se správa společnosti zrychluje i zlevňuje. 

Základní nejistota ohledně dovolenosti odkladu 

účinnosti či podmínění zde plyne z toho, že 

obecné právo občanské jak časové určení, tak 



  

 

 

 
 
 

                                        16 
 

LEGAL UPDATE   02/2013 

 

podmínky upravuje jako vedlejší, tzv. nahodilé 

složky právních úkonů, přičemž usnesení valné 

hromady dle ustálené judikatury právním úko-

nem není.  

Nicméně judikatura postupně dovozuje, že vy-

jma zvláštní koncepce neplatnosti usnesení 

valné hromady lze na tato usnesení analogicky 

použít většinu pravidel pro právní úkony. 

Autor je přesvědčen, že usnesení valné hroma-

dy lze vázat i na splnění rozvazovací podmínky, 

nezakazuje-li to zákon či neplyne-li nedovole-

nost z právních zásad. 

Stále však platí, že valná hromada nesmí zrušit 

usnesení, které založilo nevratné právní účinky 

anebo jehož zrušením by došlo k podstatnému 

zásahu do práv třetích osob. 

 

13.2. Právní rozhledy 

02/2013 

Zohledněna vydání do 28.02.2013 

(autor: NNE) 

O velkých senátech a judikatorních odklo-

nech vysokých soudů 

Autor: Zdeněk Kühn 

Oba české nejvyšší soudy běžně nevystupují 

jako jednotný soud, ale jako relativně volné 

uskupení malých, zpravidla tříčlenných senátů. 

Jednotnou judikaturu pak napomáhají udržovat 

velké senáty Nejvyššího soudu (NS), resp. roz-

šířené senáty Nejvyššího správního soudu 

(NSS). 

Dle Ústavního soud je odchýlení se od právního 

názoru vrcholného soudu za situace, kdy nebyla 

věc předložena velkému/rozšířenému senátu, 

porušením ústavního práva na zákonného 

soudce. 

Judikatorním rozporem se pak rozumí situace, 

kdy malý senát NS/NSS při svém rozhodování 

dospěje k právnímu názoru, který je odlišný od 

právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí 

NS/NSS. 

Povinnost předložit věc velkému/rozšířenému 

senátu ale nevzniká, pokud jde o konflikt právní-

ho názoru malého senátu s názorem vyjádře-

ným ve stanovisku NS či NSS či pokud dojde ke 

zrušení či změně interpretovaného zákona. Tuto 

povinnost dále nemá malý senát NS, jde-li o 

právní názor o procesním právu, ledaže by měl 

dle celého malého senátu zásadní význam. 

Na druhou stranu, týká-li se rozpor právního 

názoru vysloveného jen nad rámec věci (obiter 

dictum), tak dle judikatury NSS i část rozhodnutí 

vyřčená jako obiter dictum musí zachovávat 

jednotnost. 

Finální slovo, zda je dána pravomoc rozhodnout 

věc, v praxi určí sám velký/rozšířený senát. 

 

13.3. Bulletin advokacie 

02/2013 

Zohledněna vydání do 28.02.2013 

(autor: NNE) 

Všeobecné obchodní podmínky v Německu – 

ochranná právní bariéra v podnikatelských 

vztrazích 

Autor: prof. Dr. Friedrich Graf von Westpha-
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len 

Německý právní řád je v současné době jedi-

ným, který aplikaci všeobecných obchodních 

podmínek už podrobuje ve větším rozsahu 

soudní kontrole z hlediska obsahu i v obchod-

ních a podnikatelských vztazích. 

Legitimita soudní kontroly obsahu doložek těch-

to podmínek musí být zdůvodněna na základě 

ústavněprávních norem, konkrétně zdůvodněna 

ochranou ohrožených základních práv, tj. jde o 

situace, kdy má některá smluvní strana takovou 

převahu, že jsou smluvní úpravy fakticky jedno-

stranné, a druhá strana je tak ovlivněna a po-

drobena „cizí vůli“. Smyslem této kontroly je 

zajistit, aby obě smluvní strany byly schopné 

prosadit své zájmy v rámci smlouvy dle vlastních 

představ. 

Proto při aplikaci doložek ke všeobecným ob-

chodním podmínkám nemůže být individuální 

smlouva uznána na základě „projednání“, nýbrž 

pouze na základě „vyjednání“, tj. je-li smluvní 

strana skutečně ochotná z vlastní vůle ke změně 

podmínek a toto dala při uzavření smlouvy na 

vědomí obchodnímu partneru. 

Neúčinné jsou tak doložky všeobecných ob-

chodních podmínek, pokud natolik omezují prá-

va a povinnosti uživatele, že se tím ohrozí dosa-

žení účelu smlouvy (tzn., pokud při nesplnění 

práv a povinností odpadne účel smlouvy a za-

nikne nárok poškozeného na náhradu škody, 

vzniklé v důsledku tohoto nesplnění). Tato úpra-

va míří především vůči doložkám vylučujícím či 

omezujícím ručení (tak např. je účinná doložka 

omezující ručení při porušení povinnosti z ne-

dbalosti, pokud se vztahuje k typickým předvída-

telným škodám, zatímco vyloučení ručení je 

neúčinné, pokud je porušení povinností založe-

no na úmyslném jednání uživatele všeobecných 

obchodních podmínek). 

Při neúčinnosti doložky pak zásadně platí dispo-

ziční právo dle občanského zákoníku. 

 

13.4.  Zo súdnej praxe 

4/2013 

zohľadnené do 28.02.2013 

(autor: DAB) 

 

Právo na obhajobu a porušenie pracovnej 

disciplíny zamestnanca 

 

Autor : Kurilovská, L.; Kordík M.  

 

Autori sa vo svojom príspevku zaoberajú otáz-

kou, či v prípade porušenia pracovnej disciplíny 

má zamestnanec právo, aby pri podávaní vy-

svetlenia nadriadenému resp. inej internej zlož-

ke bol prítomný aj jeho právny zástupca. V praxi 

sa totiž podľa autorov často stáva, že zamest-

návateľ preveruje prostredníctvom vlastných 

organizačných útvarov, či došlo k porušeniu 

pracovnej disciplíny na určitom skutkovom zá-

klade a či sa ho dopustil určitý zamestnanec. 

Uvedené preverovanie je podľa autorov často 

spojené s formou podania vysvetlenia príp. vy-

jadrenia nadriadenému alebo inému útvaru, 

ktorý je príslušný na takéto konanie (napr. ško-

dová komisia, disciplinárna komisia, atď.). 

Prostredníctvom parciálnych otázok a platných 

právnych predpisov autori došli k záveru, že 

zamestnávateľ je oprávnený odmietnuť účasť 

právneho zástupcu zamestnanca na takomto 

úkone a taktiež nahliadnuť do spisu tomuto 
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právnemu zástupcovi. Nemožno však zamest-

nancovi uprieť právo žiadať o právnu radu oso-

bu, ktorá je na to spôsobilá (napr. advokáta).  

Autoři: DPL, NNE, JKE, KVA, MSA, DAB, 

DTI 
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Tento materiál je rozesílán obchodním part-

nerům a pracovníkům firmy. Další distribuce 

nebo kopírování jakýchkoliv částí bez před-

chozího souhlasu není dovoleno. 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 

profesionální služby k uvedeným informa-

cím a společnost nepřebírá jakoukoliv od-

povědnost za konání nebo zdržení se koná-

ní na základě informací obsažených v tomto 

materiálu. 
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