
 

 

 

 

 

 

 

 

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

říjen 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: 

Senát schválil návrhy zákonných opatření z daňové oblasti 

 

Senát schválil zákonné opatření na zjednodušení zadávání 

veřejných zakázek 

 

ÚOHS vydal podrobný popis postupu u leniency programu 

 

Na Slovensku bola schválená novela Obchodného zákonníka - 

Splácanie peňažných vkladov pred vznikom spoločnosti 

v hotovosti k rukám správcu vkladov viac nebude možné 
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Ve dnech 9. a 10. 10. 2013 Senát schválil 

zákonná opatření v oblasti daňového práva, 

která reagují na situaci, kdy dne 12. 9. 2013 

Senát zamítl návrhy zákonů z této oblasti. 

Vzhledem k rozpuštění Poslanecké 

sněmovny legislativní proces těchto návrhů 

skončil. Původní návrhy zákonů byly ve 

sporných bodech pozměněny, jak jsme Vás 

informovali v zářijovém vydání Legal 

Update. Všechna zákonná opatření Senátu 

budou projednávána novou Poslaneckou 

sněmovnou na její první schůzi, která je 

plánována na 26. 11. 2013. Nová 

Poslanecká sněmovna musí tato zákonná 

opatření na své první schůzi schválit, jinak 

pozbydou platnosti. 

1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

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

(autor: DPL) 

Ve sledovaném období nenabyl účinnosti 

žádný předpis relevantní pro účely Legal 

Update. 

2. Přijaté právní předpisy 

Kontrola částek Sbírky zákonů na 

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

(autor: DPL) 

Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., 

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se 

mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

O tomto zákonném opatření, které má snížit 

administrativní zátěž a finanční náklady 

zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek 

v oblasti stavebnictví jsme Vás informovali 

v zářijovém vydání Legal Update. Zákonné 

opatření Senátu bude projednáváno novou 

Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi, 

která je plánována na 26. 11. 2013.  

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. o 

změně daňových zákonů v souvislosti s 

rekodifikací soukromého práva a o změně 

některých zákonů 

O tomto zákonném opatření, které reaguje na 

rekodifikaci soukromého práva (terminologicky 

i věcně) jsme Vás informovali v zářijovém 

vydání Legal Update.  

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o 

dani z nabytí nemovitých věcí 

O tomto zákonném opatření, které řeší osobu 

poplatníka daně, jsme Vás informovali v 

zářijovém vydání Legal Update. 

Nařízení vlády, kterým se provádějí některá 

ustanovení právních předpisů soukromého 

práva 

Dne 16. 10. 2013 vláda schválila rekodifikační 

nařízení vlády, které upravuje mimo jiné: 

 výši úroku z prodlení (výše repo sazby 

zvýšené o 8 procentních bodů) 

a minimální výši nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky mezi 

podnikateli (1 200 Kč), 

 způsob určení odměny a výpočet 

náhrady hotových výdajů likvidátora, 

jehož odměnu určí soud na základě 

výše likvidačního zůstatku 

 způsob vydávání a vedení 

Obchodního věstníku 

 rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve 

veřejném rejstříku 

 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonrswo2ltnrqxi2lwnzuv64dsn5rwk4y
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
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3. Připravované právní předpisy 

(autor: DPL) 

3.1. Poslanecká sněmovna 

Ve sledovaném období se nekonala žádná 

schůze poslanecké sněmovny. 

3.2. Vláda 

Nařízení vlády o vzorovém poučení o 

možnosti odstoupení od smluv uzavřených 

distančním způsobem nebo mimo obchodní 

prostory a formuláři pro odstoupení od 

těchto smluv 

Nařízení, které bylo schváleno 30.10.2013 

provádí § 1820 odst. 1 písm. f) a § 1820 odst. 

2 NObčZ., které kladou na podnikatele 

požadavek informovat spotřebitele o řadě 

vyjmenovaných informacích. Ke zjednodušení 

informační povinnosti jsou jako příloha 

nařízení připojeny vzorové poučení o právu na 

odstoupení od smlouvy  a vzorový formulář k 

odstoupení od smlouvy.  

Poučení obsahuje zejména informaci o právu 

odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání 

důvodu, o postupu, jakým to lze udělat, a o 

důsledcích s tím spojených. Cílem vzorů je 

dále usnadnit spotřebiteli postup při 

uplatňování jeho práva na odstoupení od 

smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo 

obchodní prostory podnikatele. Využití 

vzorového formuláře bude dobrovolné.  

3.3. Přehled připravovaných právních předpisů 

Vzhledem k zásadě diskontinuity Poslaneckých sněmoven, návrhy zákonů, které dnes již rozpuštěná 

Poslanecká sněmovna nestihla schválit, nebude moct nově zvolená Poslanecká sněmovna dále 

projednávat, legislativní proces pro ně končí. V tabulce jsou zvýrazněny červeně. 

(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. 8.8. ZAM  

986/0 Vl.n.z.o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob 

22.4. 10.5. 12.6. 8.8. 12.9. 17.9. 

932/0 Novela z. - občanský soudní řád 5.3. 19.3. 12.6. 8.8. 12.9. 17.9. 

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

- EU 

5.3. 19.3. 12.6. 8.8. 12.9. 17.9. 

929/0 Novela z. - insolvenční zákon 5.3. 19.3. 12.6. 8.8. 12.9. 17.9. 

853/0 Novela z. o pojišťovacích 

zprostředkovatelích 

22.11. 6.2.     

821/0 Vl.n.ústav.z. o rozpočtové 

odpovědnosti - EU 

10.10. 6.2.     

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonfxgm33snvqwgzi
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonyg65dsmvrgs5dfnq
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=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=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=821&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=821&CT1=0
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778/0 Vl.n.z. o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon) 

22.8.  15.2. 14.5. 17.5. VR 23.8. 

742/0 Novela z. - obchodní zákoník  2.7.      

712/0 Novela z. o elektronických 

komunikacích - 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 1.10. - 31. 10. 2013 

 (autor: DPL) 

4.1. ČTÚ 

Ve zveřejňování informací o držitelích 

individuálních licencí brání zákon, ČTÚ 

připravuje návrh jeho novely 

V současné podobě zákon neumožňuje ČTÚ 

zveřejnit, kdo je držitelem individuálního 

oprávnění dle veřejné databáze přidělených 

rádiových kmitočtů. 

Ustanovení § 15 odst. 5 zákona o 

elektronických komunikacích nedovoluje 

informaci o osobě držitele oprávnění 

poskytnout. 

Jednou z priorit současného vedení ČTÚ je 

posílení transparentnosti a zlepšení služeb 

veřejné správy mimo jiné uvolněním informací, 

u kterých to právní předpisy dovolují, k 

veřejnému použití. I proto se ČTÚ připojuje k 

iniciativě otevřených dat, kterou postupně 

realizuje. 

V kontextu těchto vytyčených cílů ČTÚ vnímá 

citované ustanovení zákona o elektronických 

komunikacích jako překonané, a proto hodlá 

iniciovat jeho novelu. 

4.2. ÚOHS 

Společnosti Kaufland Česká republika v.o.s 

byla uložena sankce ve výši 22 130 000 Kč  

za porušení zákona o významné tržní síle 

při prodeji zemědělských a potravinářských 

produktů a jejím zneužití  

Společnost Kaufland se dopustila porušení 

zákona, když sjednávala s nadpoloviční 

většinou svých dodavatelů zemědělských a 

potravinářských produktů platební lhůty v délce 

delší než 30 dní, a platby takto i realizovala. 

Obchodní řetězec se dopustil nezákonného 

postupu také tím, že sjednával s 95% svých 

dodavatelů zemědělských a potravinářských 

produktů pro případ postoupení pohledávky 

třetím osobám povinnost hradit vedle nákladů 

spojených se zpracováním agendy o 

postoupení poplatek ve výši 4 % z hodnoty 

postoupené pohledávky a současně pro případ 

úhrady faktur dodavatelům před lhůtou 

splatnosti účtoval tzv. dodatečné skonto ve 

výši 0,5 % z předčasně uhrazené faktury za 

každý započatý týden, o který byla faktura 

dříve uhrazena. Tímto způsobem podřídil 

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/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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řetězec své dodavatele povinnostem 

vytvářejícím nerovnováhu mezi smluvními 

stranami. 

Nový detailní popis Leniency programu a 

jeho aplikace 

ÚOHS přistoupil v zájmu vyšší transparentnosti 

a předvídatelnosti k vypracování podrobného 

oznámení o aplikaci leniency programu, 

protože zákon tuto úpravu více nerozvádí. 

Oznámení o aplikaci § 22ba odst. 1 zákona o 

ochraně hospodářské soutěže je ke stáhnutí 

na stránkách ÚOHS. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sice 

program shovívavosti využívá již od roku 2001, 

avšak tato praxe měla oporu pouze v tzv. soft-

law, konkrétně v oznámení ÚOHS „Program 

aplikace mírnějšího režimu ukládání pokut“. 

Přestože aplikace leniency Úřadem na základě 

soft-law nebyla nikdy zpochybněna žalobou ke 

správnímu soudu, považoval ÚOHS za 

důležité včlenit ustanovení o použití leniency 

přímo do soutěžního zákona. 

Na základě paragrafu 22ba ZOHS je leniency 

program možno použít pouze v případech 

horizontálních dohod. U soutěžitele, který jako 

první informuje Úřad o existenci zakázané 

dohody a předloží důkazy dostatečné k 

prokázání tohoto kartelu, bude zcela upuštěno 

od potrestání. Žadatel rovněž musí přiznat 

účast na dohodě a plně po celou dobu řízení 

spolupracovat s ÚOHS. Nesmí však jít o člena 

kartelu, jenž činil nátlak na ostatní účastníky. 

Další soutěžitelé, kteří se podíleli na zakázané 

dohodě, mohou požádat o tzv. leniency typu II. 

Pokud Úřadu předloží důkazy s významnou 

informační hodnotou, pak mohou dosáhnout 

snížení sankce až o 50 % ve srovnání s 

částkou uvedenou v tzv. sdělení výhrad. 

Leniency typu I bude přitom akceptováno až 

do vydání sdělení výhrad, žádosti o leniency 

typu II budou přijímány do 15 dní od vydání 

sdělení výhrad. 

5. Právní předpisy EU 

http://eur-

lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=10 

zkontrolováno v období 1.10. - 31.10. 2013 dle zveřejnění 

(autor: NNE) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým 

se stanoví celní kodex Unie 

Toto nařízení zrušuje ke dni 30. října nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

450/2008, kterým se stanovil Modernizovaný 

celní kodex. Do nabytí účinnosti 

hmotněprávních ustanovení celního kodexu 

Unie zůstává účinným nařízení Rady (EHS) č. 

2913/92 ze dne 12. října 1992, celní kodex 

Společenství. K úplnému zrušení staré celní 

úpravy dojde tedy až účinností celního kodexu 

Unie dne 1.6.2016.  

 Celní kodex Unie stanoví obecná pravidla a 

postupy pro zboží vstupující na celní území 

Unie nebo toto území opouštějící a vymezuje, 

jaká všechna území spadají mezi celní území 

Unie. V kapitole o právech a povinnostech 

osob v souvislosti s celními předpisy zmiňuje 

poskytování informací, ať už celním orgánům 

či celními orgány, dále zastupování v celém 

řízení (kde umožňuje nechat se zastoupit 

celním zástupcem nově pro každou osobu), 

výčet povinností žadatele o rozhodnutí v rámci 

provádění celních předpisů, výčet práv 

subjektu s uděleným statusem oprávněný 

hospodářský subjekt, výčet případných sankcí 

za porušení celních předpisů, postup při 

kontrole zboží, uchovávání dokladů a jiných 

informací pro účely celních kontrol apod. Dále 

stanoví pravidla pro přepočet měn a počítání 

lhůt. Splatné dovozní a vývozní clo vychází ze 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1705-nove-oznameni-uohs-podrobne-vyklada-novelizovany-leniency-program.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1705-nove-oznameni-uohs-podrobne-vyklada-novelizovany-leniency-program.html
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=10
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=10
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společného celního sazebníku. Ohledně 

původu zboží rozlišuje kodex nepreferenční a 

preferenční původ. 

Upravuje okamžik a místo vzniku, resp. i zánik 

dluhu při dovozu a vývozu a taktéž podmínky 

poskytnutí jistoty v případech, kdy celní orgány 

požadují za celní dluh, který by mohl 

vzniknout, nebo který vznikl, jistotu, vč. 

uvedení výjimek, kdy se jistota nevyžaduje 

(např. se nevyžaduje od států a regionálních a 

místních orgánů veřejné správy u činností, v 

nichž vystupují jako veřejné orgány, či u zboží 

přepravovaného po Rýnu). 

Kodex taktéž stanoví pravidla pro vyměření 

výše cla, kterou vyměří celní orgány příslušné 

podle místa, kde celní dluh vznikl, nebo kde se 

má za to, že vznikl. Přičemž celní dluh se 

oznámí dlužníkovi předepsaným způsobem.  

Pro zboží vstupující na celní území Unie je 

povinnost pro toto zboží podat vstupní 

souhrnné celní prohlášení s předepsanými 

náležitostmi, resp. pro propuštění zboží do 

jednotlivého celního režimu standardní či 

zjednodušené celní prohlášení. Dále kodex 

upravuje jednotlivé fáze vstupu takového zboží 

na celní území Unie, a to včetně ověřování 

celního prohlášení a kontroly zboží. 

V neposlední řadě obsahuje úpravu 

osvobození od dovozního cla (např. pro 

produkty mořského rybolovu získané mimo 

celní území Unie plavidly registrovanými v 

členském státu) a od vývozního cla (např. pro 

dočasně vyvezení zboží Unie za podmínky 

jeho zpětného dovozu) a úpravu zvláštních 

režimů, např. tranzitu, uskladnění či 

zušlechtění zboží. 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 31.10.2013 

(autor: GZA) 

 

Novela Obchodného zákonníka 

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

asterID=4557 

Dňa 18.10.2013 schválila Národná rada SR 

novelu Obchodného zákonníka. Novela 

nadobudne účinnosť s výnimkou niektorých 

ustanovení dňa 01.12.2013. 

Od účinnosti novely budú môcť zakladatelia 

obchodných spoločností splácať svoje 

peňažné vklady do základného imania 

spoločnosti pred vznikom spoločnosti výlučne 

na osobitný účet v banke. Splácanie 

peňažných vkladov pred vznikom spoločnosti 

v hotovosti k rukám správcu vkladov viac 

nebude možné.  

Za zriadenie osobitného bankového účtu má 

zodpovedať správca vkladov, ktorý ale podľa 

dôvodovej správy k návrhu novely nemusí byť 

nevyhnutne majiteľom účtu. Nakoľko však 

výkon funkcie správcu vkladov predpokladá 

reálny dosah tejto osoby na vklady 

spoločníkov, mal by mať správca vkladov 

dispozičné právo k bankovému účtu.  

S peňažnými prostriedkami vedenými na 

osobitnom bankovom účte nebude možné 

disponovať až do vzniku spoločnosti, okrem 

prípadov, keď pôjde o úhradu nákladov 

súvisiacich so založením a vznikom 

spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy, alebo 

o vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti 

zakladateľovi. 

Splatenie peňažných vkladov alebo ich častí 

sa má registrovému súdu preukazovať 

priložením výpisu z  osobitného bankového 

účtu k návrhu na prvozápis spoločnosti do 

obchodného registra. Písomné vyhlásenie 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4557
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4557
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správcu vkladov o splatení vkladov alebo ich 

častí jednotlivými spoločníkmi sa bude 

vyžadovať len vo vzťahu k nepeňažným 

vkladom.  

Povinnosť splácať peňažné vklady na osobitný 

bankový účet sa má vzťahovať na všetky 

obchodné spoločnosti založené po 30.11.2013 

a tiež na tie, ktoré boli založené pred 

1.12.2013, avšak zakladatelia nestihnú podať 

návrh na zápis spoločnosti do obchodného 

registra do  28.02.2014. 

Uvedené zmeny majú prispieť k zvýšeniu 

transparentnosti pri vnášaní peňažných 

vkladov zakladateľov do základného imania 

spoločnosti a zabrániť tak vytváraniu fiktívneho 

základného imania obchodných spoločností. 

Ďalšou zmenou, ktorú prináša novela je, že 

zahraničným osobám, ktoré si chcú na 

Slovensku založiť s.r.o., odpadne od účinnosti 

novely Obchodného zákonníka povinnosť 

prikladať k návrhu na prvozápis spoločnosti do 

obchodného registra čestné vyhlásenie o tom, 

že sa na nich nevzťahuje povinnosť predkladať 

registrovému súdu súhlas správcu dane so 

založením s.r.o. na Slovensku.  

Novela Obchodného zákonníka zvýši súdny 

poplatok za prvý zápis podniku alebo 

organizačnej zložky podniku zahraničnej 

fyzickej osoby z pôvodných 33,- EUR na 

165,50 EUR. Vyšší súdny poplatok sa uplatní 

pri návrhoch na zápis do obchodného registra 

podaných po 31.12.2013.  

Novela zákona o správnych poplatkoch 

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

asterID=4549 

Dňa 17.10.2013 schválila Národná rada SR 

novelu zákona o správnych poplatkoch. 

Novela nadobudne účinnosť dňa 01.12.2013. 

Novela okrem iného zjednodušuje 

vybavovanie povolení a iných spoplatnených 

úkonov na úradoch tým, že od účinnosti novely 

bude možné správne poplatky platiť priamo na 

príslušnom orgáne (kiosk, špeciálna 

registračná pokladňa) alebo po novom tiež 

platobnou kartou (POS terminál). V prípade 

elektronickej komunikácie bude možné platiť 

poplatky aj prostredníctvom integrovaného 

obslužného miesta alebo akreditovaného 

platcu. 

K zrušeniu kolkových známok má dôjsť od júla 

2014, pričom by sa mali dať používať až do 

konca roka 2014. 

 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 

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

asterID=4554 

Dňa 17.10.2013 schválila Národná rada SR 

novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. 

Platiteľom DPH sa s účinnosťou od 01.01.2014 

zavádza povinnosť podávať spolu daňovým 

priznaním k DPH podrobný výkaz obsahujúci 

údaje, ktoré vstupujú do samotného 

daňového priznania – čísla faktúr, sumy 

či údaje o obchodnom partnerovi.  

Novela zákona o účtovníctve 

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

asterID=4609 

Dňa 17.10.2013 schválila Národná rada SR 

novelu zákona o účtovníctve. 

Novela prináša viaceré zmeny, medzi ktoré 

patrí najmä zostavovanie účtovnej závierky 

v skrátenom rozsahu pre mikro účtovné 

jednotky, zverejňovanie údajov účtovnej 

závierky prostredníctvom registra účtovných 

závierok, zánik povinnosti ocenenia cenných 

papierov a derivátov reálnou hodnotou pre 

mikro účtovné jednotky, či zmiernenie 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4549
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4549
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4554
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4554
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4609
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4609
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povinnosti pri vedení účtovníctva pre účtovné 

jednotky, ktoré neboli zriadené na účely 

podnikania. 

Predmetná novela nadobúda účinnosť dňa 

01.01.2014. 

7. Pripravované právné predpisy 

skontrolované do 31.10.2013 

(autor: GZA) 

V sledovanom období neboli Národnej rade 

SR predložené žiadne návrhy zákonov 

relevantné pre účely Legal Updatu 

 

 

  

7.1. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

(autor: GZA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Prezident 

762 Novela zákona o štátnych sviatkoch, 

dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch  

28.10.     

 

8. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 31.10.2013  

(autor: GZA) 

Protimonopolný úrad začal správne 

konanie vo veci možnej kartelovej dohody 

vo verejných obstarávaniach (tzv. „bid 

rigging“) financovaných z fondov EÚ 

http://www.antimon.gov.sk/946/5097/protimonopolny-urad-

zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-

vo-verejnych-obstaravaniach.axd  

Dňa 09.09.2013 začal Protimonopolný úrad 

SR z vlastného podnetu správne konanie voči 

dvanástim podnikateľom v súvislosti s účasťou 

a predkladaním ponúk vo verejných 

obstarávaniach financovaných v rámci 

Operačného programu Vzdelávanie s využitím 

zdrojov Európskeho sociálneho fondu 

a národných zdrojov. 

Úrad nadobudol podozrenie o dohode týchto 

podnikateľov, ktorá mala spočívať v tom, že si 

nebudú konkurovať pri predkladaní ponúk vo 

verejných obstarávaniach v rámci projektov 

financovaných z európskych fondov. 

Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní 

(tzv. „bid rigging“) predstavujú dojednania 

medzi niektorými alebo všetkými uchádzačmi 

v tendri. Spolupráca môže mať najmä podobu 

dohody o výške ceny, rozdelení zákaziek 

alebo o inej forme koordinácie vrátane dohody 

o nepredložení ponuky alebo rotácii zákaziek.   

  

Nakoľko ide o horizontálne dohody medzi 

priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za 

ťažké kartely, účastníkom takýchto dohôd 

hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za 

predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.  

 

V prípade, ak sa preukáže, že sa uchádzač 

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/946/5097/protimonopolny-urad-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-vo-verejnych-obstaravaniach.axd
http://www.antimon.gov.sk/946/5097/protimonopolny-urad-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-vo-verejnych-obstaravaniach.axd
http://www.antimon.gov.sk/946/5097/protimonopolny-urad-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovej-dohody-vo-verejnych-obstaravaniach.axd
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podieľal na kolúzii vo verejnom obstarávaní, 

takýto uchádzač sa po dobu troch rokov od 

konečného rozhodnutia potvrdzujúceho 

existenciu dohody obmedzujúcej súťaž 

nemôže zúčastňovať verejných obstarávaní: 

9. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 

http://www.urso.gov.sk 

skontrolované do 31.10.2013  

(autor: GZA) 

V sledovanom období nevydal URSO žiadnu 

vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu. 

10. Judikatura ČR 

zkontrolováno do 31.10.2013 

(autor: JKE) 

10.1. Judikatura Nejvyššího 

správního soudu 

Databáze NSS na: 

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

K právnímu nároku na zřízení datové 

schránky 

http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV

ety&evl_id=56775 

Nejvyšší správní soud vydal dne 17.10.2013 

rozsudek 6 Ans 1/2013 - 66, v němž judikoval 

právní větu, kterou je řešena otázka právního 

nároku na zřízení datové schránky. 

Nejvyšší správní soud judikoval následující: 

Právnická osoba, které se datová schránka 

nezřizuje ze zákona, má veřejné subjektivní 

právo na zřízení datové schránky, pokud o ni 

požádá (§ 5 odst. 2 a 3 zákona č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů); veřejnému subjektivnímu 

právu na zřízení datové schránky poskytují 

ochranu soudy ve správním soudnictví (§ 2 s. 

ř. s.). 

Nejvyšší správní soud dále judikoval, že pokud 

Ministerstvo vnitra nezřídí datovou schránku, 

nezašle přístupové údaje žadateli nebo ho 

vyrozumí o tom, že datovou schránku 

právnické osoby nelze zřídit (§ 5 odst. 6 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů), 

ač jsou jinak splněny podmínky vzniku nároku 

na zřízení datové schránky podle § 5 odst. 4 a 

5 téhož zákona, jde o nezákonný zásah, jemuž 

se lze bránit žalobou v řízení o ochraně před 

nezákonným zásahem, pokynem nebo 

donucením správního orgánu podle § 82 a 

násl. s. ř. s. 

 

K poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, obsažených v metodické 

pomůcce 

http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV

ety&evl_id=56708 

Nejvyšší správní soud vydal dne 15.10.2013 

rozsudek 1 As 70/2013 - 58,v němž judikoval 

právní větu, ve které je řešeno zda je 

metodická pomůcka dokumentem, ke kterému 

je dána informativní povinnost dle zákona 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

Nejvyšší správní soud judikoval následující: 

Metodická pomůcka, která je toliko didaktickým 

materiálem určeným pro pracovníky orgánů 

veřejné správy a která neobsahuje vlastní 

autoritativní výklad právních norem 

aplikovatelný na adresáty veřejné správy ani 

nekonkretizuje zákonem stanovená pravidla 

pro výkon pravomocí, je vnitřním pokynem ve 

smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

http://www.urso.gov.sk/
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=56775
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=56775
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=56708
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=56708
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informacím. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že správní 

orgán je oprávněn omezit poskytování 

informací obsažených v metodické pomůcce. 

 

K omezení reklamy dle č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0046

_1As__130_20131031163253_prevedeno.pdf  

Nejvyšší správní soud vydal dne 15.10.2013 

rozsudek 1 As 46/2013 - 44, v němž se 

zabýval omezením reklamy pokud obsahuje 

diskriminaci ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy. 

Nejvyšší správní soud judikoval následující 

právní věty:  

I. Pokud reklama obsahuje diskriminaci na 

základě rasy, pohlaví nebo národnosti, je třeba 

ji vždy považovat za rozpornou s dobrými 

mravy ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy. 

II. Při hodnocení rozporu reklamy s dobrými 

mravy (§ 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy) 

z důvodu diskriminace určitého etnika je nutné 

vzít v úvahu postavení tohoto etnika v české 

společnosti a existenci negativních stereotypů 

či předsudků o příslušnících tohoto etnika. 

III. Dobrovolnost účasti v reklamě nemá vliv na 

posouzení snížení lidské důstojnosti v 

důsledku této účasti (§ 2 odst. 3 zákona o 

regulaci reklamy). 

 

10.2. Judikatura Nejvyššího soudu 

Databáze NS na:  

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

K výkladu ustanovení § 408 obchodního 

zákoníku 

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

Search/90F165400DF0C203C1257C1300526E2E?open

Document&Highlight=0, 

Nejvyšší soud ČR vydal dne 9.10.2013 

rozsudek sp. zn. 31 Cdo 4091/2010, ve kterém 

se zabýval výkladem § 408 obchodního 

zákoníku, tedy otázkou objektivní promlčecí 

doby.  

Nejvyšší soud judikoval, že u nevykonatelné a 

v konkursu zjištěné pohledávky vzešlé z 

obchodního závazkového vztahu se po zrušení 

konkursu na majetek dlužníka (úpadce) po 

splnění rozvrhového usnesení řídí její 

promlčení ustanovením § 405 obch. zák. Tyto 

závěry se nicméně pojí pouze s během jiných 

dob než je objektivní desetiletá promlčecí doba 

uvedená v § 408 obch. zák.  

Nejvyšší soud ČR dále vyslovil názor, že 

účelem právní úpravy obsažené v ustanovení 

§ 408 odst. 1 větě druhé obch. zák. je 

eliminovat nepříznivý důsledek – promlčení 

pohledávky v důsledku uplynutí desetileté 

promlčecí doby, k němuž došlo jen z důvodu 

délky soudního či rozhodčího řízení, byť 

samotný právní úkon směřující k uspokojení 

nebo určení práva učinil věřitel včas. Jelikož 

zákaz uplatnit námitku promlčení se vztahuje 

jen na soudní nebo rozhodčí řízení, jež bylo 

zahájeno před uplynutím této lhůty, nemůže se 

týkat osoby (např. ručitele), který účastníkem 

takového řízení (v pozici žalovaného) nebyl. 

K promlčení obchodního závazku splatného 

na žádost věřitele a ke splatnosti ceny díla, 

která není sjednána smluvně 

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

Search/4FCA9096DD4E5B17C1257C070056754D?open

Document&Highlight=0, 

Dne 9.10.2013 vydal Nejvyšší soud ČR 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0046_1As__130_20131031163253_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0046_1As__130_20131031163253_prevedeno.pdf
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/90F165400DF0C203C1257C1300526E2E?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/90F165400DF0C203C1257C1300526E2E?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/90F165400DF0C203C1257C1300526E2E?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4FCA9096DD4E5B17C1257C070056754D?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4FCA9096DD4E5B17C1257C070056754D?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4FCA9096DD4E5B17C1257C070056754D?openDocument&Highlight=0
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usnesení 31 Cdo 3881/2009, v němž řeší 

otázku promlčení obchodního závazku 

splatného na žádost věřitele. 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že úprava 

obsažená v § 392 odst. 1 větě první obch. zák. 

předpokládá, že splatnost závazku je určena 

dohodou, právním předpisem nebo 

rozhodnutím.  

 Není-li doba, kdy měl být obchodní závazek 

splněn nebo mělo být započato s jeho plněním 

(doba splatnosti), dohodnuta, stanovena 

právním předpisem nebo určena v rozhodnutí 

a je-li splatnost pohledávky závislá na žádosti 

věřitele o plnění (srov. § 340 odst. 2 obch. 

zák.), neuplatní se ustanovení § 392 odst. 1 

obch. zák. při určení začátku běhu promlčecí 

doby závazku vůbec. V době, kdy věřitel 

dlužníka o plnění ještě ani nepožádal, zde není 

„doba splatnosti“, což zakládá nikoli počátek 

doby promlčení žádosti o plnění ve smyslu § 

391 odst. 2 obch. zák., nýbrž (při nemožnosti 

použití zvláštního pravidla dle § 392 odst. 1 

věty první obch. zák.) prosazení obecné 

úpravy promlčení práva na plnění obsažené v 

§ 391 odst. 1 obch. zák.  

Jestliže tedy promlčecí doba ohledně 

obchodního závazku (pohledávky), u kterého 

nebyla doba splatnosti sjednána ani určena 

právním předpisem nebo rozhodnutím, začne 

běžet (v souladu s § 391 odst. 1 obch. zák.) již 

dnem, kdy věřitel mohl dlužníka o plnění 

obchodního závazku poprvé požádat (R 

28/1984), pak není důvodem ke změně jejího 

počátku (k použití § 392 odst. 1 věty první 

obch. zák.) okolnost, že věřitel dlužníka o toto 

plnění následně též požádal (dle § 340 odst. 2 

obch. zák.). 

V tomto judikátu se Nejvyšší soud rovněž 

zabývá otázkou splatnosti smlouvy u dílo, 

pokud  v dané smlouvě není splatnost 

uvedena. K této otázce judikoval Nejvyšší 

soud následující: Není-li doba úhrady ceny díla 

sjednána v obchodní smlouvě o dílo a vznikl-li 

zhotoviteli nárok na cenu díla provedením díla, 

je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu 

díla bez zbytečného odkladu poté, co jej 

zhotovitel po předání díla o splnění požádá. 

 

10.3. Judikatura Ústavního soudu 

Databáze ÚS na: 

http://www.concourt.cz 

Ústavní soud rozhodl, že tzv. úhradová 

vyhláška ministerstva zdravotnictví je 

neústavní 

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_m

luvci/Pl-14-13.pdf  

Ústavní soud vyhlásil dne 30.10.2013 nález TZ 

49/13, kterým rozhodl o neústavnosti vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví č. 475/2012 Sb., o 

stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 

služeb a regulačních omezení pro rok 2013. Z 

níže vyložených důvodů však odložil 

vykonatelnost svého nálezu až do konce roku 

2014. 

Ústavní soud zrušil danou vyhlášku především 

z důvodu porušení práva podnikat a práva na 

ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péčí 

shledal Ústavní soud v omezení výše úhrad při 

překročení objemu poskytnuté zdravotní péče, 

kdy se namísto základní hodnoty bodu 1,02 Kč 

uplatní hodnota 0,30 Kč. Podle Ústavního 

soudu poskytovatelé nemohou odmítnout 

poskytnutí péče, avšak současně jsou nuceni 

při překročení objemu v kalendářním roce ji 

poskytovat za situace, kdy úhrada nepokrývá 

ani jen nezbytné náklady, a faktické 

poskytování péče je tak vlastně 

poskytovatelem dotováno. Takovýto stav by z 

pohledu čl. 26 Listiny nebyl problémem, pokud 

příčinou vzniku ztráty jsou vlastní 

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Pl-14-13.pdf
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Pl-14-13.pdf
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podnikatelská rozhodnutí poskytovatele, nelze 

jej však akceptovat tehdy, pokud vzniká jako 

nezbytný důsledek nastavení výše úhrad 

(cenové regulace). Poskytovatelé totiž 

nemohou předvídat celkový rozsah 

zdravotních služeb, které budou nuceni v 

průběhu roku poskytnout, a již vůbec nemohou 

ovlivnit, zda nedojde k jejich výraznému 

navýšení v důsledku mimořádných událostí, 

např. hromadných nehod, epidemií atd. 

Základním problémem tedy je, že úhradová 

vyhláška nerozlišuje mezi překročení objemu 

péče v důsledku skutečného plýtvání či 

nadužívání péče a v důsledku plnění 

zákonných povinností ze strany poskytovatele, 

přičemž v druhém případě ve vyhlášce 

absentuje nárok na dorovnání či kompenzaci. 

Napadená úprava je proto v rozporu s čl. 26 

Listiny a současně též ohrožuje právo na 

ochranu zdraví dle čl. 31 Listiny, neboť nutí 

poskytovatele, aby ve vlastním ekonomickém 

zájmu omezovali poskytovanou zdravotní péči 

(odkládali plánované operace a zákroky na 

další kalendářní rok) nebo se poskytování 

vyhýbali. 

Ústavní soud dále shledal neústavnost také v 

nerovném postavení smluvních a nesmluvních 

poskytovatelů při proplácení úhrad za 

poskytnutou neodkladnou péči, v jejichž 

případě se snižuje hodnota bodu na 75 % 

standardní hodnoty. 

Ústavní soud současně přistoupil k odložení 

derogace vyhlášky, a to až ke dni 31. 12. 

2014. K tomu jej vedl především zájem na 

zachování právní jistoty a stability systému 

financování zdravotní péče. Okamžitá 

derogace vyhlášky by vedla ke zhoršení 

postavení poskytovatelů zdravotních služeb, 

jakož v důsledku i pacientů, pokud by jistou 

dobu neexistovala žádná právní úprava úhrad. 

Odsunutí vykonatelnosti nálezu dokonce až o 

jeden rok pak bylo motivováno tím, že 

dosavadní právní úprava by měla být 

použitelná i v příštím roce, neboť řada institutů 

v ní obsažených je aplikovatelná až po 

uplynutí kalendářního roku, na který se 

vyhláška vydává. Odložení vykonatelnosti však 

neznamená, že by ministerstvo zdravotnictví 

nebylo povinno pro rok 2014 vydat novou 

právní úpravu. Tato nová právní úprava již 

navíc musí reflektovat ústavně právní 

požadavky formulované v nálezu. 

 

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 31.10.2013 

(autor: GZA) 

11.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

V sledovanom období tohto vydania Legal 

Update nedošlo k prijatiu žiadneho relevantné-

ho rozhodnutia. 

11.2. Najvyšší súd SR 

http://www.supcourt.gov.sk/ 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 

23.05.2013, sp. zn. 8Sžhpu/1/2012 

Zneužitie dominantného postavenia na trhu 

http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&

art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisr

ozh=&art_spisznac=8S%C5%BEhpu%2F1%2F2012&art_

obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5  

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí 

konštatoval, že zo zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže ako na národnej tak na 

európskej úrovni vo všeobecnosti nevyplýva 

aké konkrétne konanie súťažiteľov na 

relevantnom trhu sa považuje za zneužitie 

dominantného postavenia. Presné vymedzenie 

http://www.concourt.sk/
http://www.supcourt.gov.sk/
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisrozh=&art_spisznac=8S%C5%BEhpu%2F1%2F2012&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5%20012&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisrozh=&art_spisznac=8S%C5%BEhpu%2F1%2F2012&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5%20012&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisrozh=&art_spisznac=8S%C5%BEhpu%2F1%2F2012&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5%20012&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisrozh=&art_spisznac=8S%C5%BEhpu%2F1%2F2012&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5%20012&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5
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tohto pojmu ponecháva na rozhodovaciu 

činnosť orgánov ochrany hospodárskej súťaže 

a súdy. Demonštratívny výpočet týchto praktík 

uvedených v § 8 ods. 2 Zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže má slúžiť súťažiteľom 

hlavne na orientáciu a poukazuje na 

najčastejšie porušenia pravidiel ochrany 

hospodárskej súťaže súťažiteľmi.  

Európsky súdny dvor vo svojej rozhodovacej 

činnosti vymedzil zneužitie dominantného 

postavenia ako ,,objektívny pojem, ktorý 

vystihuje spôsoby správania podniku v 

dominantnom postavení, ktorých podstatou je 

ovplyvnenie štruktúry trhu, na ktorom je na 

základe prítomnosti dominantného podniku 

stupeň súťaže oslabený, a ktorých cieľom je 

vytvorenie prekážok rozvoja súťaže na tomto 

trhu za použitia prostriedkov, ktoré sa líšia od 

tých, ktoré riadia normálnu súťaž výrobkov a 

služieb medzi súťažiteľmi“.  

Zároveň je potrebné poznamenať, že z ust. čl. 

55 ods. 2 Ústavy SR jednoznačne vyplýva 

ústavné právo ochrany hospodárskej súťaže 

ako hospodárskej politiky štátu a patrí k 

základným ústavným princípom a z ktorého 

vyplýva pozitívny záväzok štátu chrániť 

hospodársku súťaž. Taktiež z tohto 

ustanovenia možno dôvodiť aj skutočnosť, že 

pri výklade právnych noriem z oblasti ochrany 

hospodárskej súťaže je nutné pri rozhodovacej 

činnosti orgánov ochrany hospodárskej súťaže 

a súdov preferovať tie výkladové techniky, 

ktorými bude tento cieľ naplnený, teda nie 

vychádzať striktne s textualistického výkladu 

právnych noriem, ale objektívneho 

teleologického výkladu právnych noriem. 

Najvyšší súd poznamenáva, že by bolo v 

príkrom rozpore s požiadavkou jednotného 

výkladu práva EU a národného práva, ak by sa 

nenaplnili ciele efektívnosti oboch týchto práv, 

ktoré sa vzájomne prelínajú a kryjú. Národné 

právo v oblasti hospodárskej súťaže musí byť 

vykladané v záujme zabezpečenia právnej 

istoty a jednotnej aplikácie európskeho 

súťažného práva.. 

12. Judikatura ESD 

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

zkontrolováno do 31.10.2013 

(autor: JKE) 

Rozsudek TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu) ze 

dne 6. září 2013 ve věci T-465/11, Globula 

a.s. proti Evropské komisi, jehož 

předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí 

Komise C (2011) 4509 ze dne 27. června 

2011 o výjimce pro podzemní plynárenské 

skladovací zařízení v Dambořicích z 

pravidel vnitřního trhu pro přístup třetích 

stran 

http://eur-

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

2011TJ0465:CS:HTML 

Dne 6.9.2013 vydal Tribunál rozsudek T-

465/11 v němž vyhověl návrhu žalobce 

společnosti Globula a.s. na zrušení rozhodnutí 

Komise C (2011) 4509 ze dne 27. června 2011 

o výjimce pro podzemní plynárenské 

skladovací zařízení v Dambořicích z pravidel 

vnitřního trhu pro přístup třetích stran. 

V rámci daného řízení vyřešil Tribunál otázku 

časové působnosti směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. 

června 2003 o společných pravidlech pro 

vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení 

směrnice 98/30/ES (Úř. věst. L 176, s. 57; Zvl. 

vyd. 12/02, s. 230, dále jen „druhá směrnice o 

plynu“), a směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh se 

zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55 

(Úř. věst. L 211, s. 94, dále jen „třetí směrnice 

o plynu“). 

http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011TJ0465:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011TJ0465:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011TJ0465:CS:HTML
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Tribunál dospěl k závěru, že podle ustálené 

judikatury se má o procesních pravidlech 

obecně za to, že se vztahují na všechny spory 

probíhající v okamžiku, kdy tato pravidla 

vstoupí v platnost, na rozdíl od 

hmotněprávních pravidel, která jsou obvykle 

vykládána tak, že se nevztahují na situace, k 

nimž došlo před jejich vstupem v platnost. 

Tribunál dále upozornil na to, že z výše 

uvedené zásady dovozené judikaturou existuje 

výjimka v případě, kdy právní předpis obsahuje 

jak procesní, tak hmotněprávní pravidla, která 

tvoří nedělitelný celek a jejichž jednotlivá 

ustanovení nelze posuzovat izolovaně, pokud 

jde o jejich časovou působnost. Za takových 

okolností nelze přiznat všem dotčeným 

ustanovením zpětnou účinnost, ledaže by k 

takovému závěru vedly dostatečně jasné 

údaje. 

Tribunál tedy dovodil, že procesní a 

hmotněprávní změny zavedené článkem 36 

třetí směrnice o plynu tvoří nedělitelný celek, 

takže v souladu s ustálenou judikaturou nelze 

přiznat všem těmto ustanovením zpětnou 

účinnost, ledaže by k takovému závěru vedly 

dostatečně jasné údaje.  

Takové údaje však v projednávané věci nejsou 

dány. Konkrétně, i když třetí směrnice o plynu 

stanoví v článcích 53 a 54 přesným způsobem 

datum, od kterého mají být pravidla, jež 

obsahuje, používána, neobsahuje naopak 

žádná pravidla pro postup v řízeních, která v 

okamžiku jejího vstupu v platnost již probíhají, 

jež by mohla odůvodnit výjimku z výše 

uvedené zásady stanovené ustálenou 

judikaturou. 

13. Právní časopisy 

10/2013 

Zohledněna vydání do 31.10.2013 

13.1. Právní rádce 

10/2013 

(autor: NNE) 

Jak vypadá aplikace trestní odpovědnosti 

korporací v praxi 

 

Autor: Stanislav Mečl 

Podle Zprávy o činnosti státního zastupitelství 

za rok 2012 bylo již v prvním roce účinnosti 

nové úpravy v přípravném řízení trestním 

prověřováno 1 185 právnických osob (nicméně 

počet následně obviněných subjektů je jen 

několik desítek). Paleta trestných činů, pro 

které jsou právnické osoby stíhány, je poměrně 

pestrá a zahrnuje daňové trestné činy, dotační 

či úvěrové podvody, trestnou činnost v oblasti 

veřejných zakázek, ale kupříkladu také 

vydírání. Taktéž aktivita policejních orgánů na 

poli zajišťování výnosů z trestné činnosti se 

zintenzivňuje. Jen za první pololetí roku 2013 

již hodnota zajištěného majetku dosáhla částky 

6,5 miliardy korun (oproti roku 2010, kdy 

hodnota byla 1,2 miliardy korun za celý rok, jde 

o výrazný nárůst). 

Již stadium prověřování podezření ze 

spáchání trestného činu má zásadní dopady 

na fungování korporací, neboť jsou úkonům 

trestního řízení podrobováni management, 

zaměstnanci či i smluvní partneři korporací. 

Proto už v této fázi může docházet k 

reputačním škodám a následně škodám 

ekonomickým. Ani omezení podnikatelské 

činnosti v důsledku omezení nakládání s 

majetkem společnosti zajištěným policejními 

orgány nelze podceňovat. 

Podle názoru autora příspěvku řada 

společností podcenila varování ohledně 

zavedení preventivních protikorupčních 

opatření, přitom jen taková opatření mohou 
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obchodní korporaci vyvinit v případě trestných 

činů spáchaných zaměstnanci, a to za 

podmínky, že se jedná o funkční pravidla. 

 

13.2. Právní rozhledy 

19-20/2013 

Vzdání se práv z vadného plnění v novém 

občanském zákoníku 

Autor: JUDr. Ingr. Josef Šilhán, Ph.D. 

Autor se ve svém příspěvku zaměřil na § 1916 

odst. 2 nového občanského zákoníku (NOZ), 

který umožňuje vzdát se předem práv z 

vadného plnění. NOZ zakazuje jednostranné 

omezení vlastních povinností ze strany 

zcizitele, nicméně zároveň výslovně umožňuje 

omezit tyto povinnosti dohodou, případně 

pouhým prohlášením nabyvatele. Ačkoliv NOZ 

neobsahuje žádný výslovný limit pro omezení, 

či dokonce absolutní vyloučení odpovědnosti 

za vady, je nutné vykládat ustanovení § 1916 

odst. 2 v celkovém kontextu právní úpravy 

vadného plnění, z čehož vyplyne, že určité 

limity nesporně existují. 

Právní úprava zásadně respektuje hledisko, že 

tíži vyskytnuvších se vad nese ta strana, která 

má k jejich způsobení, kontrole, anebo alespoň 

odhalení blíže. Zásadně jdou tedy vady k tíži 

dodavatele. Někdy však náklady nese sám 

odběratel – např. vznikla-li škoda až v době, 

kdy již odběratel nesl nebezpečí škody na věci 

či původ vady spočívá ve sféře odběratele. V 

určitých případech dokonce ztráta nároků 

odběratele představuje sankci za včasné 

neuplatnění vad. V neposlední řadě existují 

případy, kdy je riziko vad na věřitele přesunuto 

již od samého počátku – např. byla-li vada 

nápadná již při uzavření smlouvy. 

Vždy však existují určité limitní výjimky – např. 

u spotřebitelských smluv se k ujednání, které 

vylučuje/omezuje spotřebitelova práva z 

vadného plnění, nepřihlíží. Avšak i u 

nespotřebitelských smluv není přípustné, aby 

dlužník nenesl žádné následky za vadné 

plnění učiněné se zlým úmyslem, či aby se 

věřitel vzdal práv plynoucích z podstatných vad 

plnění, pokud se zároveň zavazuje takové 

plnění s podstatnými vadami převzít, a pokud 

se zároveň vzdává i náhrady následné škody. 

13.3. Bulletin advokacie 

10/2013 

Ke smlouvě o dílo podle nového 

občanského zákoníku 

Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 

Autor se ve svém příspěvku věnuje druhému 

nejčastěji používanému smluvnímu typu, a to 

smlouvě o dílo – s ohledem na novou úpravu 

v novém občanském zákoníku (NOZ). 

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést 

na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. Cena díla je ujednána 

dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň 

způsob jejího určení, anebo je-li určena 

alespoň odhadem.  Mají-li strany vůli uzavřít 

smlouvu bez určení ceny díla, platí za 

ujednanou cena placená za totéž nebo 

srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za 

obdobných smluvních podmínek. 

Dle důvodové zprávy k NOZ má být novou 

úpravou odstraněn dualismus úpravy 

neobchodní a obchodní smlouvy o dílo. Za 

základ návrhu nové úpravy byla vzata platná 

úprava obchodního zákoníku s přihlédnutím k 

některým zahraničním úpravám. Dílo je pojato 

standardně jako činnost, přičemž práce jako 
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plnění smlouvy o dílo se od práce poskytované 

zaměstnancem na základě pracovní smlouvy 

liší zejména tím, že podle smlouvy o dílo 

vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle 

vlastního rozvrhu a na vlastní riziko, 

nepodléhaje soustavnému dozoru ani řízení 

objednatele. 

Pokud jde o vady díla, odkazuje NOZ na 

přiměřená použití ustanovení o kupní smlouvě. 

13.4. Bulletin slovenskej advokácie 

10/2013 

zohľadnené do 31.10.2013 

(autor: GZA) 

 

Problémy pri žalobách na zrušenie 

rozhodcovského rozsudku a uznávanie 

výkonu rozhodcovských rozsudkov 

 

Autor: JUDr. Alexander Škrinár, CSc. 

 

Autor v článku poukazuje na niektoré problémy 

súvisiace so zrušením rozhodcovského 

rozsudku vo všeobecnosti z dôvodu porušenia 

zásady rovnosti účastníkov rozhodcovského 

konania. 

Autor konštatuje, že nečinnosť účastníka pri 

predkladaní návrhov na vykonanie dôkazov na 

nereagovanie na výzvy súdu nemožno 

považovať za porušenie zásady rovnosti 

v rozhodcovskom konaní.  

Autor tiež poukazuje na problémy v súvislosti 

s dojednaním rozhodcovskej doložky 

v spotrebiteľských zmluvách, ktoré nie je 

možné automaticky považovať za neprijateľné 

zmluvné podmienky. V rozhodcovskom konaní, 

v ktorom je jedným z účastníkov spotrebiteľ sa 

pri žalobe na zrušenie rozhodcovského 

rozsudku prihliada aj na hmotnoprávnu stránku 

porušenia predpisov o ochrane spotrebiteľa. 

Autor ďalej vo svojom príspevku upozorňuje na 

skutočnosť, že ochrana spotrebiteľa sa 

prejavuje aj v exekučnom konaní, lebo aj bez 

podania žaloby na zrušenie rozhodcovského 

rozsudku môže za splnenia zákonných 

predpokladov požiadať o zastavenie 

exekučného konania.  

Autoři: DPL, NNE, JKE, DTI, GZA 
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o 

aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. 

Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční 

situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by 

si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby 

k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., 

její partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde 

obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 

konání nebo zdržení se konání na základě informací 

obsažených v tomto materiálu. 
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