
 

 

 

 

 

 

 

 

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

červen 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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Hlavní témata: 

Vláda projednává zastavení podpory pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů pro nové výrobny energie uvedené do 
provozu po 31.12.2013  
 
Sazba úroků z prodlení se zvyšuje o jeden procentní bod  
 
Senátem prošla novela poštovního zákona 
 
Novela zákona o kolektívnom investovaní 

Mení sa organizácia miestnej štátnej správy 

Njavyšší súd poukazuje na preventívnu funkciu pokút 

 Obsah: 
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V červnovém vydání Legal Update bychom 

měli upozornit předně na připravovanou 

novelu zákona o podporovaných zdrojích 

energie, která pro nové výrobny energie 

uvedené do provozu po 31.12.2013 zastavu-

je podporu. Nařízením vlády se zvyšuje 

sazba úroků z prodlení o jeden procentní 

bod nad referenční sazbu ČNB. Dále sledu-

jeme legislativní proces nové úpravy civil-

ního procesního práva; novela Občanského 

soudního řádu i návrh zákona o zvláštních 

řízeních soudních budou pravděpodobně 

v září projednávány už ve 3. čtení.  

1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

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

(autor: DPL) 

Zákon č. 134/2013 Sb. o některých opatře-

ních ke zvýšení transparentnosti akciových 

společností a o změně dalších zákonů  

Zákon ze dne 7. května 2013 nabývá účinnosti 

k 1. červenci 2013. Blíže jsme o zákonu infor-

movali v květnovém vydání Legal Update.  

Nařízení vlády č. 180/2013 Sb., kterým se 

stanoví výše úroku z prodlení 

Dne 26. června 2013 bylo přijato nařízení vlá-

dy, č. 180/2013 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše 

úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. Nově dochází ke zvýšení zákonného 

úroku z prodlení o jeden procentní bod na osm 

procentních bodů nad referenční sazbou ČNB.  

Novela nařízení vlády implementuje směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze 

dne 16․ února 2011 o postupu proti opoždě-

ným platbám v obchodních transakcích, jejímž 

cílem je zlepšení platební morálky. 

Dále novela zavádí novou minimální výši ná-

kladů spojených s uplatňováním pohledávky, 

která činí 1 200 Kč. Nařízení nabývá účinnosti 

1. července 2013.  

2. Přijaté právní předpisy 

Kontrola částek Sbírky zákonů na 

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

(autor: DPL) 

Zákon č.  155/2013 Sb. ze dne 16. května 

2013, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpi-

sů   

O této novele zákona, která opět chce zavést 

pro určitý okruh pracovníků opakované za-

městnávání na dobu určitou jsme Vás informo-

vali v lednovém vydání Legal Update. Novela 

nabývá účinnosti 1. srpna 2013.       

Zákon č. 160/2013 Sb., kterým se mění zá-

kon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpověd-

nosti za škodu způsobenou provozem vo-

zidla a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Zákon zavádí nový doplňkový způsob financo-

vání činnosti Hasičského záchranného sboru 

ČR, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

a dalších složek integrovaného záchranného 

systému. Pojišťovny budou muset již od příští-

ho roku vyplácet tři procenta (původní návrh 

počítal s 6ti procenty) z povinného ručení hasi-

čům. Hasiči by měli dostat kolem 600 milionů 

korun ročně na lepší vybavení.  

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2013/2013_05_legal_update.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2013/2013_01_legal_update.pdf
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3. Připravované právní předpisy 

(autor: DPL) 

3.1. Senát 

Malá novela poštovního zákona 

Senát dne 20.6.2013 schválil poslanecký ná-

vrh novely zákona o poštovních službách, 

která má za úkol změnit některá ustanovení, 

která nezměnila zásadní novela o liberalizaci 

poštovního trhu. Novela zavádí minimální po-

čet poštovních provozoven držitele poštovní 

licence, který bude určen nařízením vlády na 

návrh Českého telekomunikačního úřadu. 

Provozovatel bude povinen označit poštovní 

zásilku, která byla u něj podána k poskytnutí 

poštovní služby, tak, aby z označení bylo jed-

noznačně zřejmé, u kterého provozovatele 

byla poštovní zásilka podána. Dále bude sní-

žen limit ročních výnosů provozovatelů poš-

tovních služeb, kteří budou považováni za 

plátce do tzv. vyrovnávacího fondu, ze sou-

časných 10 milionů Kč na 3 miliony Kč. Novela 

nyní čeká na podpis prezidenta. 

3.2. Poslanecká sněmovna: 

Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád (Sněmovní tisk č. 932) 

Dne 12. 6. 2013 prošel druhým čtením v Po-

slanecké sněmovně vládní návrh novely ob-

čanského soudního řádu. Návrh tvoří vedle 

nového zákona o zvláštních řízeních soudních 

a novely insolvenčního zákona základ proces-

ní úpravy navazující na rekodifikaci soukromé-

ho práva. Občanský soudní řád bude nadále 

upravovat pouze sporná řízení. Pro nesporná 

řízení a jiná zvláštní řízení se použije subsidi-

árně. O konkrétních změnách v Občanském 

soudním řádu jsme Vás informovali v březno-

vém vydání Legal Update.  

Návrh zákona o zvláštních řízeních soud-

ních. (Sněmovní tisk č. 931) 

Dne 12. 6. 2013 prošel druhým čtením v Po-

slanecké sněmovně vládní návrh zákona o 

zvláštních řízeních soudních. Nový zákon o 

zvláštních řízeních soudních upravuje nespor-

ná řízení a jiná zvláštní řízení. Sporná řízení 

budou upravena v Občanském soudním řádu, 

viz výše. Návrh obsahuje taxativní výčet všech 

nesporných a jiných zvláštních řízení․ Dále 

reaguje na nové instituty v Novém občanském 

zákoníku. Dle důvodové zprávy k návrhu mezi 

hlavní změny patří:  

 podpůrná opatření při narušení schop-

nosti zletilého právně jednat (nový ob-

čanský zákoník rozšiřuje možnosti 

ukládaných opatření oproti současným 

institutům omezení a zbavení způsobi-

losti k právním úkonům), 

 nezvěstnost (nový občanský zákoník 

zavádí institut prohlášení za nezvěst-

ného), 

 zásah do integrity (nový občanský zá-

koník upravuje právo na duševní a tě-

lesnou integritu), 

 svěřenský fond (jde o zvláštní druh 

správy cizího majetku podle nového 

občanského zákoníku). 

3.3. Vláda: 

Právní předpisy projednávané vládou nalezne-

te na: 

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

http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2013/2013_03_legal_update.pdf
http://www.bpv-bp.com/images/Legal_update_2013/2013_03_legal_update.pdf
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Usnesení vlády naleznete na: 

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

sf/web/cs?Open&2010 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 407/2012 Sb., a další souvi-

sející zákony. 

Důvodem připravené novely zákona je zvyšují-

cí se finanční zátěž pro spotřebitele elektřiny a 

potažmo i pro státní rozpočet, způsobená hra-

zením nákladů na podporu energie z obnovi-

telných zdrojů energie v ceně elektřiny. Návrh 

zákona obsahuje tyto hlavní změny:  

Zastavuje podporu pro nové výrobny energie z 

obnovitelných zdrojů uvedené do provozu po 

31. prosinci 2013. Toto opatření se vztahuje na 

elektřinu vyrobenou z biomasy, biometanu, 

biokapalin a ve fotovoltaické elektrárně a bio-

plynové stanici. Větrné elektrárny uvedené do 

provozu do 31.12.2014 a vodní elektrárny 

uvedené do provozu do 31.12.2015 budou 

nadále požívat podporu. Podpora zůstává 

zachována pro výrobu elektřiny z vysokoúčin-

né kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Druhou důležitou změnou je fixace příspěvku 

na podporu OZE. Novela navrhuje zafixovat 

výši poplatku na podporu OZE v ceně elektřiny 

pro konečného spotřebitele na úrovni roku 

2013, tj. 583,- Kč/MWh. Dále novela vyčlení 

poplatky na podporu OZE a ostatních podpo-

rovaných zdrojů mimo ceny za přenos a distri-

buci elektřiny do zvláštní ceny na úhradu ná-

kladů spojených s podporou elektřiny a podpo-

rou tepla. 

3.4. Přehled připravovaných právních předpisů 

(autor: DPL) 

P

S

P 

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

1071/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru 31.5.      

1003/0 Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých 

věcí 

24.4 15.5 18.6.    

998/0 Novela z. o odpadech 24.4. 7.5. - - 16.5. 30.5. 

986/0 Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnic-

kých a fyzických osob 

22.4. 10.5. 12.6.    

932/0 Novela z. - občanský soudní řád 5.3. 19.3. 12.6.    

931/0 Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních 

- EU 

5.3. 19.3. 12.6.    

929/0 Novela z. - insolvenční zákon 5.3. 19.3. 12.6.    

896/0 Vl.n.z. o investičních společnostech 

a investičních fondech - EU 

17.1. 6.2. 10.5. 15.5   

876/0 Novela z. - zákoník práce 10.1. 12.2. 20.3. 27.3. 16.5. 31.5. 

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2010
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1071&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=998&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=986&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=986&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=932&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&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


 

 

 

 

 

 
 

 

LEGAL UPDATE   06/2013 

 

853/0 Novela z. o pojišťovacích zprostřed-

kovatelích 

22.11. 6.2.     

829/0 Novela z. o České národní bance - 

EU 

11.10. 6.2. 10.5. 15.5.   

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

nosti - EU 

10.10. 6.2.     

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

strální zákon) 

22.8.  15.2. 14.5. 17.5.   

755/0 Novela z. o poštovních službách 20.7. 6.2. 7.5. 14.5. 20.6.  

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. VR 31.5. 

712/0 Novela z. o elektronických komuni-

kacích - EU 

14.6.12 11.12.     

595/0 Novela zákona o finanční kontrole  6.2. 14.3. 24.10. 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 1.6. - 30.6. 2013 (au-

tor: KVA) 

4.1. ČTÚ 

Aukce volných kmitočtů: ČTÚ zveřejňuje 

vypořádání připomínek 

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

zpravy.html?action=detail&ArticleId=10464 

ČTÚ dne 24. června 2013 zveřejnil podrobné 

vypořádání připomínek z veřejné konzultace o 

podmínkách aukce kmitočtů digitální dividen-

dy. Připomínky týkající se především podmí-

nek ČTÚ pro vstup nového mobilního operáto-

ra na trh, struktury nabídky kmitočtů a podmí-

nek pro rychlý rozvoj nových sítí podalo cel-

kem 17 subjektů. Na vypořádání připomínek se 

podílely 2 poradenské společnosti - Grant Tho-

rnton Advisors a Pierstone. Výsledky připo-

mínkového řízení se opíraly zejména o cíle 

aukce, mezi které patří zejména podpora hos-

podářské soutěže, rozvoj nových služeb mo-

bilního vysokorychlostního broadbandu a zajiš-

tění efektivního využívání přidělených kmi-

točtů. Na základě uvedených cílů tak ČTÚ 

nevyhověl návrhům na zrušení vyhrazení dvou 

bloků o velikosti 2x10 MHz v pásmu 800 MHz 

pro nové zájemce o vstup na trh a zároveň 

nevyhověl omezení možnosti stávajících ope-

rátorů soutěžit o ucelený blok o velikosti 2x 

15,8 MHz v pásmu 1800 MHz. ČTÚ však přijal 

připomínky ohledně navrženého spektrálního 

limitu pro nabídky v pásmu 800 MHz a snížil jej 

tak, aby podpořil vznik alespoň tří 4G sítí. Zá-

jemci o trh budou mít nadále možnost využití 

služeb národního roamingu ve 2G a 3G sítích 

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=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/ff/04/16/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/04/16/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/4a/13/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/26/74/c0/0c.htm
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=712&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=712&CT1=0
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
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stávajících operátorů. Doba jejich poskytování 

však byla zkrácena tak, aby byla přiměřená 

očekávanému rozvoji nových sítí. Úřad záro-

veň vyhověl dalším technickým a procedurál-

ním návrhům. Konečný návrh podmínek aukce 

projedná ČTÚ s ÚOHS. Úřad předpokládá, že 

aukci zahájí do konce července letošního roku. 

4.2. ÚOHS 

ÚNILEVER může převzít značky SAVO a 

Biolit 

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

zpravy/hospodarska-soutez/1630-unilever-muze-

prevzit-znacky-savo-a-biolit.html 

Dne 28.května 2013 povolil ÚOHS spojení 

soutěžitelů UNILEVER ČR, spol. s r.o. a Ho-

meBrands, a.s. Skupina UNILEVER, která je 

nadnárodním výrobcem a prodejcem rychloob-

rátkového spotřebního zboží a v ČR dodává 

zejména čisticí prostředky pro domácnost, 

potraviny a prostředky péče o osobní hygienu, 

tak získá obchodní značky Biolit, Diffusil a 

SAVO. Společnost HomeBrands se věnuje 

výrobě a prodeji např. známých univerzálních 

čisticích prostředků, WC čističů a čističů odpa-

dů SAVO, insekticidů Biolit či repelentů Diffusil. 

HomeBRands byla před spojením výhradně 

kontrolována společností BOCHEMIE. Tímto 

spojením dochází k sjednocení dvou nejvý-

znamnějších soutěžitelů na českém relevant-

ním trhu univerzálních čisticích prostředků. 

Nový subjekt bude mít významný tržní podíl, 

který však bude vyrovnávat vysoká vyjednáva-

cí síla obchodních řetězců, které na trhu vy-

stupují v pozici nezbytného odběratele. ÚOHS 

konstatoval, že ani přes vysoký tržní podíl 

nedojde k narušení hospodářské soutěže, 

neboť na relevantním trhu se pohybují soutěži-

telé s celosvětovou působností, kteří mají vel-

kou hospodářskou a finanční sílu. Podobně 

tomu bude i na relevantním trhu WC čističů, 

kdy UNILEVER bude čelit konkurenci ze strany 

společnosti HENKEL ČR, která bude mít ve-

doucí postavení i po spojení dotčených soutě-

žitelů. Relevantní trh čističů odpadů v rámci 

ČR má další dva silné konkurenty BOLTON 

CZECHIA a Reckitt Benckiser, takže ani zde 

nedojde k narušení soutěžního prostředí. Roz-

hodnutí již nabylo právní moci. 

5. Právní předpisy EU 

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

zkontrolováno v období 1.6. - 30.6. 2013 dle 

zveřejnění 

(autor: KVA) 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 

2013, o řešení spotřebitelských sporů on-

line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a 

směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spo-

třebitelských sporů on-line) 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201

3:165:0001:0012:CS:PDF 

Dne 18. června 2013 bylo v Úředním věstníku 

EU zveřejněno Nařízení Evropského parla-

mentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 

května 2013, o řešení spotřebitelských sporů 

on-line. Cílem nařízení je, aby spotřebitelé 

získali větší důvěru v nakupování zboží a po-

skytování služeb přes internet a mohli lépe 

využívat jejich výhod a případné spory, aby 

byly vyřešeny rychle, efektivně a s co nejniž-

šími náklady, a to i v rámci zahraničního náku-

pu a prodeje. Nařízení se vztahuje i na mi-

mosoudní řešení sporů zahájených spotřebiteli 

s bydlištěm v EU a namířených proti obchodní-

kům usazeným v EU, na které se vztahuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
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2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alterna-

tivním řešení spotřebitelských sporů. 

Řešení sporů on-line bude probíhat přes spe-

ciální interaktivní internetové stránky, které 

nabídnou jednotné místo, kam se mohou ob-

racet spotřebitelé i obchodníci usilující o mi-

mosoudní řešení sporů vzniklých z on-line 

transakcí. Internetové stránky budou poskyto-

vat obecné informace o mimosoudním řešení 

sporů a zároveň budou umožňovat podání 

stížnosti prostřednictvím elektronického formu-

láře, který bude dostupný ve všech jazycích 

EU. Stížnosti pak budou postoupeny přísluš-

nému subjektu alternativního řešení sporů. 

Elektronická správa případů bude bezplatná. 

Internetové stránky nabídnou i nezbytné infor-

mace pro řešení sporu, a to i v přeložené po-

době či případně za pomoci překladatele. Zá-

roveň budou uvádět i kontaktní místa, kde 

bude možno požádat o řešení sporů on-line. 

Řešení sporů on-line nebude vyžadovat fyzic-

kou přítomnost stran sporu ani jejich zástupců 

před subjektem alternativního řešení sporů, 

ledaže tuto fyzickou přítomnost procesní pravi-

dla připouštějí a strany sporu s tím souhlasí. 

Internetové stránky pro řešení sporu on-line 

budou zveřejněny na portálu „Vaše Evropa“. 

Nařízení nabyde účinnosti 9.1.2016. 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 30.06.2013 

(autor: MSA) 

Novela zákona o kolektívnom investovaní a 

zákona o cenných papieroch a investičných 

službách 

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

asterID=4411 

Národná rada SR schválila vládny návrh záko-

na, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných 

papieroch a investičných službách a zákon o 

kolektívnom vyjednávaní, cieľom ktorého je 

implementovať smernicu Európskeho parla-

mentu a rady 2011/61/EÚ o správcoch alterna-

tívnych investičných fondov („smernica 

AIFMD“).  

Smernica AIFMD zavádza právne záväzný 

režim povoľovania a dohľadu pre subjekty, 

ktoré v Európskej únii riadia alternatívne inves-

tičné fondy. Platí, že tento režim sa uplatňuje 

bez ohľadu na právny domicil riadeného sub-

jektu. V smernici sú ďalej upravené podmien-

ky, ktoré musia splniť správcovia alternatív-

nych investičných fondov, aby mohli pôsobiť v 

Európskej únii. 

V nadväznosti na zmeny uskutočnené v záko-

ne o kolektívnom investovaní došlo aj k zmene 

zákona o cenných papieroch v súvislosti s 

inštitútom ponuky majetkových hodnôt, ktorý 

stratil opodstatnenie a bol prispôsobený reži-

mu alternatívnych investičných fondov.  

Novela zákona nadobudne účinnosť dňa 22. 

júla 2013. 

Zákon o núdzových zásobách ropy a rop-

ných výrobkov a o riešení stavu ropnej 

núdze 

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

asterID=4437 

Dňa 25. 06. 2013 bol prijatý vládny návrh zá-

kona o núdzových zásobách ropy a ropných 

výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.  

Zákon upravuje povinnosti osôb/podnikateľov, 

ktorých predmetom činnosti je ťažba, výroba, 

obchodovanie, skladovanie alebo preprava 

ropy a ropných výrobkov, mení požiadavku na 
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objem udržiavaných núdzových zásob, obsta-

rávania núdzových zásob ropy, nakladanie s 

nimi a zavádza opatrenia riešenia stavu rop-

nej núdze. 

Podľa predmetného zákona prevezme správu 

núdzových zásob ropy Agentúra pre núdzové 

zásoby ropy a ropných výrobkov, ktorú založí 

ako jeden zo zakladateľov Správa rezerv, ale-

bo právnická osoba, v ktorej má Správa rezerv 

majetkovú účasť.  

Cieľom zákona je okrem iného aj transpozícia 

Smernice Rady 2009/119/ES, ktorou sa člen-

ským štátom Európskej únie ukladá povinnosť 

udržiavať núdzové zásoby ropy a/alebo rop-

ných výrobkov. 

Zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013. 

Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 

Dňa 19.6.2013 bol schválený vládny návrh 

zákona o organizácii miestnej štátnej správy.  

Cieľom zákona je vytvoriť jednotnú sústavu 

miestnych orgánov štátnej správy. Zrušujú sa 

ním obvodné úrady životného prostredia, ob-

vodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné 

pozemkové úrady a správy katastra a ich pô-

sobnosť sa má presunúť na integrovaný 

miestny orgán štátnej správy s novým názvom 

okresný úrad, ktorý sa odvíja od názvu územia, 

na ktorom vykonáva štátnu správu. 

V súlade so zákonom o územnom plánovaní a 

správnom usporiadaní SR sa ustanovujú 

okresné úrady so sídlami v 72 okresoch. 

V Bratislave a v Košiciach sa navrhuje pone-

chať po jednom okresnom úrade s územnou 

pôsobnosťou pre všetky okresy týchto miest.  

Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. októbra 

2013. 

7. Pripravované právne predpisy 

skontrolované do 30.06.2013  

(autor: MSA) 

Poslanecký návrh novely zákona o Najvy-

ššom kontrolnom úrade a zákona o rokova-

com poriadku Národnej rady Slo-venskej 

republiky. 

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

asterID=4528 

Dňa 31.5.2013 bol Národnej rade Slovenskej 

republiky predložený poslanecký návrh novely 

zákona o Najvyššom kontrolnom úrade a zá-

kona o rokovacom poriadku Národnej rady 

Slovenskej republiky. 

V predloženej novele sa navrhujú dve podstat-

né zmeny. Prvou je zmena volebného mecha-

nizmu predsedu a podpredsedu Najvyššieho 

kontrolného úradu, ktorá má byť podľa predlo-

ženého zákona diferencovaná, pričom pod-

predsedu by volila NR SR z kandidátov navrh-

nutých niektorým z poslancov NR SR. Návrh 

na voľbu podpredsedu predkladá príslušnému 

výboru zvolený predseda do 7 dní po ujatí sa 

funkcie.  

Druhá zmena sa týka podmienok voliteľnosti 

orgánov úradu. Podmienky sú taxatívnym spô-

sobom vymenované a okrem tradičných pod-

mienok zvoliteľnosti do NR SR sa vyžaduje aj 

prejavenie súhlasu s kandidatúrou, nakoľko 

kandidát vstupuje do volebného procesu na 

základe návrhu poslanca NR SR. Ďalšou oso-

bitosťou sú zúžené kritériá týkajúce sa vzdela-

nia, tj. Je potrebné vysokoškolské právnické 

vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškol-

ské ekonomické vzdelanie druhého stupňa a 
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zároveň najmenej 15 rokov odbornej praxe, z 

toho najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funk-

cii. 

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. november 

2013.

 

7.1. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

skontrolované do 30.06.2013 

 (autor: DTI) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

463 Novela zákona o informačných 

systémoch verejnej správy  

17.4. 17.6. 19.6. 19.6.  

476 Návrh zákona o organizácii miestnej 

štátnej správy  

26.4. 14.5. 19.6.. 19.6.  

483 Návrh zákona o núdzových záso-

bách ropy a ropných výrobkov a o 

riešení stavu ropnej núdze 

26.4. 17.6. 25.6. 25.6.  

462 Novela o zákona o kolektívnom 

investovaní a zákona o cenných 

papieroch  a investičných službách 

18.4. 15.5. 19.6. 19.6.  

468 Novela zákona o spotrebnej dani 

z minerálneho oleja 

23.4. 29.5. 25.6. 25.6.  

416 Novela zákona o kolektívnom vyjed-

návaní 

30.5.     

589 Novela Trestného zákona 11.6. 19.6. 25.6. 25.6.  

458 Návrh novely zákona o autorskom 

práva a o právach súvisiacich 

s autorským právom 

11.4. 17.6. 21.6. 21.6.  

 

8. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 30.06.2013   

(autor: MSA) 

V sledovanom období Protimonopolný úrad SR 

nevydal žiadne rozhodnutie relevantné pre 

účely Legal Updatu.   

9. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 

http://www.urso.gov.sk 

skontrolované do 30.06.2013  

(autor: MSA) 

V sledovanom období URSO nevydal žiadnu 

vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu. 

10. Judikatura ČR 

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.urso.gov.sk/
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zkontrolováno do 30.6.2013 

(autor: JKE) 

10.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

Databáze NSS na: 

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

K povinnosti nevydat rozhodnutí o správ-

ním vyhoštění správním orgánem 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0118
_8As__120_20130320143253_prevedeno.pdf 

Nejvyšší správní soud vydal dne 5.3.2013 

rozsudek 8 As 118/2012-45 v němž judikoval 

právní větu, která stanovuje povinnost správ-

ního orgánu nevydat rozhodnutí o vyhoštění v 

případě, kdy je takové rozhodnutí nepřimě-

řeným zásahem do rodinného nebo soukro-

mého života. 

Nejvyšší správní soud judikoval následující: 

„Přestože pojem „nepřiměřený zásah do rodin-

ného nebo soukromého života“ obsažený v § 

119a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky, patří do 

kategorie neurčitých právních pojmů, naplnění 

obsahu tohoto pojmu s sebou přináší povin-

nost správního orgánu rozhodnout způsobem, 

který právní norma předvídá. Dojde-li proto 

správní orgán k závěru, že správní vyhoštění 

by bylo nepřiměřeným zásahem do práva na 

respektování rodinného a soukromého života 

cizince, nemá žádný prostor pro úvahu, jak 

dále postupovat, a je povinen rozhodnutí o 

správním vyhoštění nevydat. Uložení správní-

ho vyhoštění proto nespadá do rámce správ-

ního uvážení. 

10.2. Judikatura Nejvyššího soudu 

Databáze NS na  

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

K posuzování zaměnitelnosti ochranných 

známek 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Se-
arch/B08A2BC0FD880682C1257B8A00384D90?openDo
cument&Highlight=0, 

Dne 30.5.2013 judikoval Nejvyšší soud ČR 

rozsudek 23 Cdo 971/2011, ve kterém se za-

býval zaměnitelností ochranných známek. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že posuzování 

zaměnitelnosti označení je otázkou právní a 

nelze k tomuto zjištění použít např. znaleckého 

dokazování. 

K obnovení nájemního vztahu podle usta-

novení § 676 odst. 2 obč. zák. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Se-
arch/C47F510CF391AEB9C1257B91002C3129?openDo
cument&Highlight=0, 

Dne 11.6.2013 vydal Nejvyšší soud ČR rozsu-

dek 26 Cdo 1250/2012, v němž řešil otázku 

obnovení nájemního vztahu. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že pokud jsou 

smlouvou o nájmu upraveny dočasně vztahy 

mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby 

tak, že si vlastník stavby pronajme pozemky, 

pak jestliže vlastník neodstraní stavbu po 

uplynutí sjednané doby nájmu, vždy „uží-

vá“ předmět nájmu (pozemky) i nadále. Domá-

há-li se pronajímatel v takovém případě ve 

stanové lhůtě ochrany svých práv žalobou na 

odstranění stavby, jde rovněž o vlastnickou 

žalobu, a proto i taková žaloba je způsobilá 

zamezit prodloužení nájmu ve smyslu ust. § 

676 odst. 2 obč. zák.  

Je totiž zjevné, že i v takovém případě je 
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úmyslem pronajímatele ukončit vztah s nájem-

cem, zabránit mu v užívání předmětu nájmu a 

domoci se jeho vrácení. Je-li smyslem ustano-

vení § 676 odst. 2 obč. zák. upravit užívání 

věci i po skončení nájmu sjednaného na dobu 

určitou v případech, kdy ji nájemce dále užívá 

a pronajímatel se tomu nebrání, pak není ro-

zumný důvod vycházet jen z formálního výkla-

du jazykového vyjádření předpokladů zamezu-

jících obnovení nájmu a omezovat pronajíma-

tele na možnost podání jen jednoho z typů 

vlastnických žalob. 

K přípustnosti dovolání od 1. ledna 2013 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Se-
arch/2FCE2AFE45123F96C1257B860036A1F9?openDo
cument&Highlight=0, 

Dne 30.5.2013 vydal Nejvyšší soud ČR rozsu-

dek 29 Cdo 1172/2013, v němž řešil otázku 

přípustnosti odvolání od 1.1.2013. 

Nejvyšší soud judikoval, že přípustnost dovo-

lání ve smyslu § 237 o. s. ř. není od 1. ledna 

2013 budována na kritériu „zásadní právní 

významnosti“ napadeného rozhodnutí (uplat-

něném dovolatelem). 

Jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyře-

šení otázky hmotného nebo procesního práva:  

 při jejímž řešení se odvolací soud od-

chýlil od ustálené rozhodovací praxe 

dovolacího soudu nebo  

 která v rozhodování dovolacího soudu 

dosud nebyla vyřešena nebo  

 která je dovolacím soudem rozhodo-

vána rozdílně anebo  

 která má být dovolacím soudem (jako 

dříve vyřešená právní otázka) posou-

zena jinak,  

pak je dovolání (s výjimkami dle § 238 o. s. ř.) 

přípustné bez dalšího. 

Nejvyšší soud dále stanovil, že podmínka, aby 

napadené rozhodnutí bylo rozhodnutím odvo-

lacího soudu, „kterým se odvolací řízení kon-

čí“ (§ 237 o. s. ř.), již nezahrnuje požadavek, 

aby šlo o rozhodnutí odvolacího soudu „ve věci 

samé“, takže za podmínek uvedených v usta-

novení § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné (s 

přihlédnutím k omezením dle § 238 o. s. ř.) též 

proti akcesorickým výrokům rozhodnutí odvo-

lacího soudu, jímž se odvolací řízení končí.  

Nejvyšší soud také dospěl k tomu, že peněžité 

plnění přiznané výrokem o nákladech řízení 

nelze označit pro účely posouzení přípustnosti 

dovolání za plnění ze vztahu ze spotřebitelské 

smlouvy, z pracovněprávního vztahu nebo z 

věci uvedené v § 120 odst. 2 o. s. ř. (§ 238 

odst. 1 písm. d/ o. s. ř.), ani když je výrok o 

nákladech řízení akcesorickým výrokem v roz-

hodnutí, jež se (co do „merita“) takového 

„vztahu“ nebo takové „věci“ týkalo (ve výroku o 

nákladech řízení se zvláštní povaha těchto 

vztahů a věcí dovolující prolomení stanovené-

ho limitu nijak neprojevuje). 

10.3. Judikatura Ústavního soudu 

Databáze ÚS na 

http://www.concourt.cz 

K zásadám výkladu restitučních zákonů 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=794

24&pos=1&cnt=1&typ=result 

Ústavní soud dne 25.5.2013 vydal nález sp. 

zn. IV.ÚS 1088/12, v němž se zabýval zása-

dami výkladu restitučních zákonů. 
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Ústavní soud ve svém rozhodnutí stanovil, že 

smyslem a účelem restitučních zákonů je sna-

ha alespoň částečně zmírnit následky minulých 

majetkových a jiných křivd, přičemž ke splnění 

účelu a cíle restitucí je zejména nutné, aby 

obecné soudy interpretovaly restituční zákony 

ve vztahu k oprávněným osobám co nejvstříc-

něji. 

Ústavní soud dále stanovil, že cena náhradní-

ho pozemku má být ekvivalentní ceně pozem-

ku, který byl oprávněné osobě odebrán; pokud 

byl odebrán zemědělský pozemek, jakým je 

role, louka, pastvina apod., náleží náhrada 

odpovídající charakteru, který měl v době pře-

chodu na stát, i když se cena vypočítává podle 

cenového předpisu platného ke dni účinnosti 

zákona o půdě, přičemž ve prospěch oprávně-

né osoby nelze počítat s navýšením ceny po-

zemku, k němuž došlo po změně jeho charak-

teru v důsledku jeho zastavění po přechodu na 

stát nebo právnickou osobu bez přičinění pů-

vodního vlastníka. Analogické použití těchto 

zásad na případ zákonem nijak nezohledňo-

vané změny územního uspořádání obcí je 

však příkladem jejich ústavně nepřípustné 

mechanické aplikace. Zatímco samotným 

úředním aktem přeměny zemědělského po-

zemku na stavební se skutečná hodnota (tržní 

cena) pozemku reálně zvýší, pouhým adminis-

trativním aktem začlenění obce do města se 

hodnota pozemků zvýší pouze imaginárně, 

úředně, ale nikoli reálně. Hodnotu pozemku 

neurčuje administrativní velikost obce, ale její 

poloha, dopravní dostupnost od velkého měs-

ta, občanská vybavenost apod., které jsou na 

takovém administrativním aktu zcela nezávislé. 

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 30.06.2013 

(autor: DAB) 

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 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky zo dňa 30.5.2012, sp. zn. 2 

Sžp/16/2011 

Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške poku-

ty za správny delikt 

http://www.supcourt.gov.sk/data/files/646_stanoviska_rozh

odnutia_2_2013.pdf 

Najvyšší súd SR sa v predmetnom uznesení 

zaoberal otázkou voľnej úvahy správneho or-

gánu pri rozhodovaní o výške pokuty za 

správny delikt. Najvyšší súd SR vyjadril názor, 

že rozhodovanie o výške pokuty je myšlienko-

vý proces, v rámci ktorého má správny orgán 

zvažovať závažnosť porušenia právnych pred-

pisov a to vo vzťahu ku každému zisteniu pro-

tiprávneho konania. Podľa tohto uznesenia je 

správny orgán zároveň povinný skúmať ná-

sledky protiprávneho konania a dobu proti-

právnosti, aby uložená sankcia mala nielen 

represívnu funkciu, ale aj preventívny účel. 

12. Judikatura ESD 

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

zkontrolováno v období 1.6. - 30.6. 2013 (au-

tor: KVA) 

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁT-

KY ELEANOR SHARPSTON před-

http://www.concourt.sk/
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
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nesené dne 6. června 2013 ve věci C-

269/11, Evropská komise proti České 

republice, jehož předmětem je DPH a 

zvláštní režim pro cestovní kanceláře 

http://eur-

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

2011CC0269:CS:HTML 

Dne 6. června  2013 vydal ESD stanovisko 

generální advokátky Eleanor Sharpston ve 

věci předpisů o dani z přidané hodnoty (DPH) 

vztahující se na cestovní kanceláře. Komise 

podala v této věci žalobu nejen proti České 

republice, ale zároveň proti dalším sedmi člen-

ským státům. Všechny tyto státy dle Evropské 

komise řádně netransformovali do své legisla-

tivy ustanovení ohledně cestovních kanceláří, 

které nabízejí tzv. „soubor služeb“, u nás zná-

mé spíše jako „balíčky služeb“. Evropská ko-

mise shledávala problém v tom, že režim DPH 

pro cestovní kanceláře byl použit nejen u slu-

žeb pro cestující, ale vztahoval se i na další 

osoby, což odporovalo evropským směrnicím, 

které říkají, že zvláštní režim DPH pro cestovní 

kanceláře může být použit pouze pokud je 

cestovní služba poskytována přímo cestující-

mu. Generální advokátka však s touto argu-

mentací nesouhlasila s odůvodněním, že „ces-

tující“ a „zákazník“ nemají jasné vymezení ve 

směrnicích. Z tohoto důvodu navrhuje, aby 

výraz „cestující“ byl používán obecněji a zahr-

noval nejen fyzické osoby, ale i další zákazní-

ky, jakými jsou další cestovní kanceláře. 

13. Právní časopisy 

06/2013 

Zohledněna vydání do 30.06.2013 

13.1. Právní rádce 

06/2013 

Co přinese systémová novela insolvence? 

 

Autor: Pavlína Beránková, Petr Švepeš 

Autoři se zaměřují na změny, které má přinést 

velká systémová novela insolvenčního práva, 

kterou v současnosti projednává Parlament 

České republiky. 

Ve způsobu určování insolvenčních správců 

dochází ke změně tzv. nominačního systému 

na rotační, což znamená, že výběr insolvenč-

ních správců jmenovaných soudem již nebude 

zcela v diskreci příslušného soudce, ale uplat-

ní se rotace všech insolvenčních správců za-

psaných v seznamu daného soudu. 

Dále návrh zákona zvyšuje kvórum potřebné 

pro přenesení pravomocí věřitelského výboru 

na schůzi věřitelů, čímž by měla být omezena 

častá zneužívající jednání ze strany zajištěné-

ho věřitele spočívající v atrakci pravomocí 

věřitelského výboru touto schůzí, kterou ovlá-

dá. Podle nových pravidel budou také moci 

věřitelé s popřenými pohledávkami hlasovat 

v rozsahu popření jen v případech, kdy se na 

tom usnese schůze věřitelů nebo kdy o hlaso-

vacím právu rozhodne soud. 

Zákonně se zakotvuje, že prohlášení úpadku 

bude mít za následek přerušení stávajících 

řízení o pohledávkách týkajících se majetkové 

podstaty, nemožnost o takových pohledávkách 

rozhodnout v jiných řízeních, jakož i nemož-

nost taková řízení iniciovat. 

Novinkou je i zavedení institutu společného 

oddlužení manželů. 

13.2. Právní rozhledy 
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06/2013 

Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní 

neúčinnosti) podle nového občanského 

zákoníku 

Autor: JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. 

Nový občanský zákoník (NOZ) v § 589 a násl. 

upravuje odpůrčí právo mimo insolvenční říze-

ní, čímž nahrazuje úpravu odporovatelnosti, 

obsaženou v § 42a Občanského zákoníku 

(OZ). Autor příspěvku se snaží čtenáře pře-

svědčit o nesprávnosti několika zásadních 

závěrů judikatury a varuje před jejich převze-

tím. 

Dle ustanovení § 42a odst. 4 OZ  se věřitel 

může domáhat uspokojení z toho, co odporo-

vatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova 

majetku. To je judikaturou vykládáno jako 

zmenšení dlužníkova majetku zcizením věci, 

nikoliv však např. zatížením dlužníkovy věci 

zřízením práva druhé straně, byť se tím zmen-

šuje hodnota majetku. Dojde-li totiž 

k exekučnímu prodeji a bude-li zatížená věc 

prodejná, dostane se věřiteli z prodeje méně. 

Judikatura taktéž zpravidla preferuje (relativní) 

neplatnost před odporovatelností, tj. je-li právní 

jednání neplatné, nemá žádné účinky, a tudíž 

je odporem nelze žádných účinků zbavovat. 

Podle autora by však mělo být věřiteli dáno na 

výběr mezi dovoláním se neplatnosti a odpo-

rem, neboť věřitel může vědět velmi málo o 

záležitostech mezi dlužníkem a druhou stra-

nou, a tím by pro něj dovolání se neplatnosti 

bylo obtížnější než odpor. 

13.3. Bulletin advokacie 

06/2013 

Základní principy mediace (z právního i 

neprávního pohledu) 

Autor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Autor se věnuje základním principům mediace, 

které ji jako takovou charakterizují. 

V první řadě musí být u mediace zachován 

princip dobrovolnosti. Je charakterizován jako 

právo stran dobrovolně se rozhodnout mediaci 

využít, ale také jako právo stran kdykoliv medi-

aci ukončit, o čemž musí mediátor strany vždy 

před zahájením mediace poučit. Mediace není 

stanovena jako obligatorní metoda pro žádnou 

oblast sporů, neboť ani nařízené první setkání 

s mediátorem dle občanského soudního řádu 

není zahájením mediace ve smyslu zákonné 

úpravy. 

Princip důvěrnosti spočívá v tom, že zaprvé 

vylučuje veřejnost z mediace, ledaže by k ní 

strany výslovně svolily, a zadruhé povinuje 

mediátora k mlčenlivosti o skutečnostech, o 

kterých se dozvěděl v souvislosti s přípravou a 

výkonem mediace, a to i pro případ, kdy mezi 

stranami a mediátorem nebyla uzavřena 

smlouva o provedení mediace. 

Klíčová pro mediaci je i nestrannost a neutrali-

ta mediátora. Nestranností se rozumí zejména 

absence jakékoliv vazby mediátora ke stranám 

konfliktu nebo k předmětu sporu. Neutralita je 

pak vnímána jako mediátorovo specifické vněj-

ší praktické působení na klienty. 

Princip neformálnosti odlišuje mediaci od pro-

cesu, neboť pro mediaci nejsou rozhodující 

formální procesní pravidla. 

Princip sebeurčení bývá definován jako 

schopnost účastníků vytvářet vlastní dobrovol-

né a informované rozhodnutí. Na tento princip 
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navazuje princip převzetí zodpovědnosti, dle 

kterého jsou za výsledek mediace odpovědné 

pouze strany sporu, mediátor je pouze jejich 

prostředníkem. 

Mediace v kontextu občanského soudního 

řízení 

Autor: Mgr. Šárka Hájková 

Zákon o mediaci přinesl do českého právního 

řádu formalizaci jednoho z hlavních mi-

mosoudních procesů řešení sporů. 

Právní zakotvení mediace by mohlo posílit 

důvěru potencionálních účastníků soudních 

sporů v mediaci jako takovou. Část sporů by 

se pak vyřešila ještě před zahájením soudního 

řízení, což by snížilo počet nově napadlých 

případů. Taktéž by mohl narůst počet smírných 

vyřešení soudních sporů v průběhu soudních 

řízení. To vše by v důsledku vedlo k uvolnění 

kapacity soudů. 

Civilní soudní řízení budou také ovlivňovat jak 

účinky smlouvy o provedení mediace, kterou 

při zahájení mediace dochází mimo jiné ke 

stavění, resp. přerušení běhu promlčecích a 

prekluzivních lhůt, tak účinky mediační dohody. 

Ta má ryze soukromoprávní charakter, tj. není 

přímo vykonatelná, ale její vykonatelnosti lze 

dosáhnout jejího schválení soudem.  

Zákon nově zavádí institut prvního setkání 

s mediátorem nařízeným účastníkům soudem, 

který má naplnit povinnost soudu přivést 

účastníky ke smírnému vyřešení sporu. Tento 

institut pak má soud použít vždy, kdy je to 

vhodné a účelné zejména vzhledem 

k předmětu sporu, motivaci a vzájemným vzta-

hům sporných stran. 

13.4. Bulletin slovenskej advokácie 

5/2013 

zohľadnené do 30.06.2013 

(autor: MSA)  

Uchovanie a vydanie počítačových údajov v 

trestnom konaní 

Autor : JUDr. Michal Rampášek 

Autor vo svojom článku analyzoval inštitút 

uchovania a vydania počítačových údajov pod-

ľa § 90 Trestného poriadku vo vzťahu k Doho-

voru Rady Európy o počítačovej kriminalite, 

ktorý je výsledkom európskej kooperácie v 

oblasti boja proti počítačovej kriminalite. Jeho 

hlavným cieľom bolo porovnanie rozsahu a 

správnosti implementácie  vybraných usta-

novení Dohovoru a aktuálnej právnej úpravy v 

Slovenskej republike a zároveň posúdiť apli-

káciu platných ustanovení vzťahujúcich sa na 

uchovanie a vydanie počítačových údajov v 

trestnom konaní. 

V závere článku autor konštatuje, že imple-

mentácia Dohovoru bola vykonaná nesprávne 

a miestami až v rozpore s účelom jednotlivých 

ustanovení Dohovoru. 

Autoři:  

DPL, NNE, JKE, KVA, MSA, DAB, DTI 

 



 

 

 

 

 

bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Prague 1 

 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

Tento materiál je rozesílán obchodním partne-

rům a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo 

kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího 

souhlasu není dovoleno. Naším úmyslem je upo-

zornit na témata, která jsou v daný okamžik 

zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou analýzu 

těchto témat.  

 

Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné pro-

fesionální služby k uvedeným informacím a spo-

lečnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 

konání nebo zdržení se konání na základě infor-

mací obsažených v tomto materiálu. 

 

 


