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P
oslanecká sněmovna České
republiky schválila nový trest-
ní zákon, jehož přijetí vesměs
pozitivně hodnotí i odborná

veřejnost – dalo by se říci „zpráva z tis-
ku“. Nový trestní zákon je pochopitel-
ně rozsáhlý, komplexní a není to čtení
na jeden večer, takže hodnotit nebude
tak snadné. Nicméně pokud bychom
chtěli dávat přímou úměru mezi počet
zveřejnění konkrétní změny a jejím
zásadním významem, zcela jednoznač-
ně zvítězí snížení trestní odpovědnosti
z 15 let na let 14.

Byť se domnívám, že právě tato změ-
na je jednou ze změn spíše okrajových
a nepodstatných (pomíjím, co tato změ-
na způsobí v dalších právních předpi-
sech, tam to možná ještě bude „vese-
lé“), myslím, že může být zajímavé
zjistit, proč a kdo se o to zasloužil.

Pokud se jedná o snahy o snížení
věku trestní odpovědnosti, lze hovořit
tak o době 10 let, možná i více, v jejímž
průběhu se návrhy na snížení trestní
odpovědnosti opakovaně objevovaly.
Návrhy na snížení hranice trestní odpo-

vědnosti ovšem nebyly vždy jednoznač-
né ve vztahu k jejímu paušálnímu sní-
žení, navrhovaly i snížení hranice trest-
ní odpovědnosti pouze ve vztahu
k některým trestným činům. 

Pokud jde o důvody těchto snah, mys-
lím, že to bylo zapříčiněno nárůstem
závadného chování ze strany dětí a mlá-
deže a s tím souvisejícím pocitem ohro-
žení u ostatních spoluobčanů – tomu
by možná mohly nasvědčovat i výsledky
výzkumu Centra pro výzkum veřejného
mínění Sociologického ústavu AV ČR
(zveřejněno v tiskové zprávě Ob50502,
zveřejněna 2. 5. 2005, v rámci výzku-
mu „Naše společnost 2005, v05-03“),
kdy od roku 1998 do r. 2005 došlo
k nárůstu příznivců snížení hranice
trestní odpovědnosti z 36 % na 48 %
(s nečekaným výkyvem opačným smě-
rem v r. 2000). Důvodem sílícího sou-
hlasu se snížením hranice trestní odpo-
vědnosti je dle hodnotitelů i zvýšená
medializace některých trestných činů,
kterých se dopustili mladiství. Pokud
se pak jednalo o to, zda by se snížení
trestní odpovědnosti mělo týkat všech,
nebo jen závažných trestných činů,
„zvítězil“ názor, že snížení trestní
odpovědnosti by se mělo týkat všech
trestných činů. Tudíž by se možná dalo
uzavřít, že zvítězili příznivci tvrdé ruky.
Domnívám se ale, že je třeba rovněž
zmínit přijetí zákona č. 218/2003 Sb.
o soudnictví ve věcech mládeže (účinný
k 1. 1. 2004) – právě ve vztahu k němu
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bych byl býval předpokládal třeba dis-
kusi o jeho smysluplnosti, popřípadě,
zda za dobu jeho účinnosti došlo ke
změnám pozitivním nebo negativním,
relevantní údaje se mi však nalézt nepo-
dařilo.

Pokud se pak jedná o současné sníže-
ní hranice trestní odpovědnosti, vládní
návrh zákona toto neobsahoval, změna
je výsledkem poslaneckého návrhu
poslance Ing. Radima Chytky. Byť
pochopitelně odůvodnění poslaneckých
návrhů bývá více než stručné, výše uve-
dený poslanec v rozpravě uvedl, že „…

to, co mě dlouhodobě trápí, a je to kri-
minalita mladistvých. Když se zeptáte
jakéhokoliv odborníka v této zemi, tak
se dozvíte, že intenzita, brutalita krimi-
nality mladistvých neustále stoupá. Na
dotaz, jak je to možné, odpovídá psy-
choložka Alena Marešová z Institutu
pro kriminologii a sociální prevenci tak-
to: „Mladiství se v současné době totiž
tolik neobávají postihů. Často se totiž
hledá příčina ve vnějších vlivech než
v samotném pachateli.“

No, vážené dámy a pánové, pokud se
mladiství neobávají postihů, pak je mož-
né, že čtrnáctiletý mladík na Základní
škole v Ostravě-Porubě může na záchodě
boxerem zmlátit své tři mladší spolužáky
a jeho kamarád toto natáčí na mobil.
Pravda, ten mladistvý neunikl trestu –
dostal sníženou známku z chování“

Na další rozpravě pak již jen dodal, 
„……Já se i nadále domnívám, že

v současné době se mladiství neobávají
postihů, i když vědomě páchají trestné
činy, a osobně se velice domnívám, že
čím dříve se začnou obávat, že za krá-
dež, za loupež, za vraždu, za zabití je
možné míti nějaký postih, tak je to lepší
nejen pro celou společnost, ale hlavně
pro ně samé. Z tohoto důvodu se hlásím
k pozměňovacímu návrhu, …“

Z uvedeného by tedy bylo možné
dovodit, že pokud nedojde ke snížení
hranice trestní odpovědnosti, mladiství
se postihů obávat nezačnou. Nevím,
osobně bych byl skeptický k tomu, že
právě tato změna sama o sobě zvýši úro-
veň právního vědomí mezi mládeží
a jedinou možnou cestu bych viděl
v opakované osvětě a důsledném použí-
vání postihů, které současný právní řád
umožňuje – proto mi právě chybí studie
o vlivu již zmíněného, doposud necelé
čtyři roky účinného, zákona o soudnic-
tví ve věcech mládeže. Nechci bagateli-
zovat situaci, nicméně se obávám, že se
opět jedná o jedno z emotivních řešení,
která vycházejí z přesvědčení, že jaká-
koliv negativa budou nejlépe odstraně-
na co největší represí.

K uvedenému lze odkázat i na webo-
vou stránku poslance Ing. Chytky, který
na ni na adrese http://www.rchytka.cz/
/clanek.aspx?id=64 zveřejnil svoji pole-
miku v této věci s JUDr. Otakarem
Motejlem, text měl být, dle na stránce
uvedených údajů, zveřejněn v týdeníku
Literární noviny dne 29. září 2003.

Zejména bych pak odkázal na odstavec
„Teorie versus praxe“, kde Ing. Chytka
uvádí: „Snížením trestní odpovědnosti
jsem se zabýval velice důkladně.
Hovořil jsem s mnoha odborníky a zjis-
til jsem zajímavou zkušenost. Všichni
teoretici byli proti, ale většina z těch,
kteří pracují s mladistvými v praxi, můj
návrh podpořili.“

Původně jsem myslel, že je zbytečné
cokoliv dodávat a skončím s dotazem,
proč 14 ? Vždyť třeba 13, 12, 11, to jsou
také pěkná čísla………….

Pak jsem ale narazil na rozhovor
s ředitelem výchovného ústavu a dět-
ského domova v Děčíně – Boleticích
(http://zatecky.denik.cz/zpravy_regi-
on/trestni_odpovednost_20081114.ht
ml), který uvádí: „Děti, zvláště v dnešní
společnosti, kde je život lidí velmi uleh-
čen, jsou schopné vnímat, co je správné,
již od osmi až devíti let. Proto bych
nebyl proti trestní odpovědnosti dětí od
deseti let věku. Někoho okrást, oloupit,
nebo zabít znamená, že dítě udělá něco,
co ostatní nedělají, co je odsuzováno. To
si uvědomuje.“ Rozhovor je sice delší
a hovoří se v něm i o samotném výkonu
trestu, ale nevím, nevím, trochu se
bojím, kam až, bude-li život lidí dále
jednodušší, snižování hranice trestní
odpovědnosti dojde. �
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Zpráva o tom, že se kdesi smeč-
kovali náckové, ale jak otevřeli
pusu, tak byli úředně rozpuště-
ni, není pozoruhodná. Asi

před měsícem mne ale zaujal dodatek.
Podle něj byl hnědému srocení příto-
men znalec, aby posoudil, jestli v před-
nášených projevech nejsou výzvy k popí-
rání nebo omezování osobních,
politických nebo jiných práv občanů
nebo zda není rozněcována nenávist
a nesnášenlivost, což de iure opravňuje
shromáždění rozpustit. Až doposud
jsem si myslel, že na to není potřeba
znalce, že stačí uši a mozek. 

Šourání městských ouřadů kol hor-
ké kaše lze pochopit, vezmeme-li
v úvahu jejich pozici. Na jedné straně
radnice, často lačné politického gesta,
zejména když se ho dožaduje veřejnost
a média, na druhé straně soudy, rušící
nelítostně správní rozhodnutí, kterým
se shromáždění nepovoluje, jednak

kvůli zásahům do shromažďovacího
práva, formálním vadám, a jiným
neduhům. 

Méně pochopitelné, spíš nepochopi-
telné, je ale opatrnictví soudců, kteří
akceptují posudky i tam, kde by se slu-
šelo přesně to, co dělá soudce soudcem.
Posouzení skutkových okolností a apli-
kace práva. Abych zůstal u problemati-
ky extremismu, už asi nepochopím,
proč před lety musela být vypracována
hromada znaleckých posudků kvůli
tomu, jestli Mein Kampf může i v dneš-
ní době podporovat hnutí směřující
k potlačování lidských práv. Díky tomu
jsme se od jednoho takyodborníka
dozvěděli, že už prosté čtení téhle sláta-
niny může být i dnes nebezpečné, není-
li kniha doplněna o odborný úvod
a komentář. Na můj dotaz, jestli mi bez
té omáčky hrozí, že po přečtení začnu
spontánně hajlovat, jsem rozumné
odpovědi nedostal. Znalec zamrzl. Nic
proti tomu, každý se nějak živí, ale
i tady bych očekával, že alespoň prů-
měrně vzdělané individuum po sezná-
mení s textem pozná bez cizí pomoci,
jestli to, co čte, je propagace fašismu či
rasismu a soudce navíc i jestli to je
trestný čin. 

Justice

názory
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v rukou znalců?
Nejde jen o znalce v tak kluzkých

oborech, jako je extremismus, případně
pornografie, u níž je taky snaha angažo-
vat vědce, případně vědátory, aby
posoudili legálnost sexuálních exhibicí,
ač i tady by arbitrem měl být soudce.
Ještě tak chápu policisty či státní
zástupce, pokud si nechávají znalcem
spočítat daňový únik. I to je, podle
mého názoru, otázka skutková, nikoliv
odborná a pak právní, ale respektuji, že
práva jdou často studovat individua,
která nedokáží opakovaně sečíst něko-
lik čísel tak, aby jim pokaždé vyšel stej-
ný součet. 

Co ale říct, je-li znalci uloženo
„Detailně dokladovat uskutečněné
nákupy a prodeje pohonných hmot spo-
lečnosti X, zejména s ohledem na dis-
ponibilní zdroje společnosti, v období
od vzniku do poloviny roku 2008.
Anebo, zní-li zadání: „Určit, zda
a jakým způsobem byla uhrazena faktu-
ra č. 256 vystavená společností X vůči
společnosti Y dne 7. 6. 2007 ve výši
10 mil. Kč“. Očekával bych, že v prvém
případě je na policii nebo státním
zástupci, aby dokladoval, že někdo
něco koupil anebo nekoupil, a není
věcí znalce, to zjišťovat. Totéž v bledě-

modrém platí ve druhém případě, pro-
tože to, jestli byla uhrazena faktura je
zase věcí důkazů, které obstarává
někdo úplně jiný než znalec. Čímž chci
říci, že podle mého názoru se v řadě
civilních i trestních řízení rozhodování
nenápadně a plíživě, leč stále více, pře-
souvá ze soudců na znalce. Znalecké
posudky přestávají být tím, čím by měly
být, tedy důkazem, iterpretací technic-
kých problémů tak, aby tomu porozu-
měl i laik. Stávají se čímsi srovnatel-
ným s ordálem. Jak rozhodne boží
prozřetelnost, jejíž úradek nesluší se
zkoumat, tak bude. A soudce pak často
rozhoduje s pokrčením ramen, jako, že
se ve věci nedá nic dělat, neb tak pravil
znalec. 

Přičteme-li k tomu tragickou odbor-
nou úroveň některých znalců či někte-
rých znaleckých ústavů, je zpráva
o nedobrém jevu kompletní. Asi tak
před pěti měsíci to plasticky demonstro-
val vyslanec znaleckého ústavu
s. r. o. V hlavním líčení se projednávalo
velice složité obvinění managementu
banky. Sročko vypracovalo znalecký
posudek, směle oponující celé řadě
posudků obhajoby a nominovalo odbor-
níka, aby objevené u soudu přednesl.

Odborník se dostavil a s konkurenčními
posudky, mimo jiné jedné vysoké školy
ekonomické a dvou nebo tří znalců,
špičkových specialistů v této oblasti, se
vypořádal rázně a bez rozpaků. Bez roz-
paků pak na otázku, jaká je jeho praxe
v daném oboru, odvětil, že asi před pěti
lety vystudoval práva a pak cosi dalšího,
co s bankovnictvím spolehlivě nemělo
nic společného, ale několik let se už
o problematiku živě zajímá. 

Milá byla i psycholožka, která obvině-
ného vylíčila v strašných barvách, což
završila konstatováním, že o jeho
hanebné osobnosti svědčí i způsob
obhajoby. Zločinec totiž využil svého
práva a nevypovídal. 

Lze doufat, že největší příšery z obo-
ru znalectví snad odstraní nový zákon
o znalcích. Snad. Případná úspěšnost
takové operace nic nemění na tom, že
soudci by neměli vrchol své soudcov-
ské nezávislosti vidět v samosprávě,
ale v nezávislém uvažování a rozhodo-
vání. �

JUDR. TOMÁŠ SOKOL

názory
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PŘESTOŽE V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE PŮSO-
BÍ VELICE PESTRÁ ŠKÁLA ADVOKÁTNÍCH
KANCELÁŘÍ, JEJICH ÚROVEŇ A KVALITU JE
MOŽNO POROVNAT POUZE NA ZÁKLADĚ
ZAHRANIČNÍCH ŽEBŘÍČKŮ. SPOLEČNOST
EPRAVO.CZ SE V LETOŠNÍM ROCE ROZHOD-
LA TUTO SKUTEČNOST ZMĚNIT A POD
ODBORNOU ZÁŠTITOU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ
KOMORY VYHLÁSILA PRVNÍ ROČNÍK FIREM-
NÍHO ŽEBŘÍČKU PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU. 

Výsledky ankety Právnická firma roku 2008 byly slavnost-
ně vyhlášeny 10. listopadu 2008 v prostoráchh pražského
hotelu Marriott za účasti zástupců předních advokátních kan-
celáří a osobností domácí jusstice. Na základě této ankety tak
vznikl ryze český žebříček hodnotící právní firmy působící
v České republice. 

Po vzoru mezinárodních žebříčků, které jsou vytváře-
ny za účelem zjednodušit potenciálním klientům
volbu advokátní kanceláře, vznikla letos z iniciativy
společnosti EPRAVO.CZ anketa Právnická firma

roku. Tento nezávislý firemní žebříček hodnotí úroveň kvality
právního servisu u nás. „Naším cílem je předložit zájemcům
o právní služby nástroj, který by jim zjednodušil orientaci na
trhu advokátních kanceláří,“ říká předseda představenstva
pořadatelské společnosti EPRAVO.CZ Miroslav Chochola.

Na základě zkušeností ze zahraničních žebříčků se EPRA-
VO.CZ rozhodlo vyhlásit osm kategorií: korporátní právo,
developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, hospo-
dářská soutěž, bankovní a finanční právo a kapitálové trhy,
telekomunikace a média, pracovní právo, veřejné zakázky. 

Právnická 
firma 
roku 
2008

www.epravo.cz
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Právnická 
firma 
roku
2008



Na hodnocení se podílely samotné advokátní kanceláře.
EPRAVO.CZ oslovilo více než 40 předních českýchh i zahranič-
ních advokátních kanceláří působících na našem území a požá-
dalo je o vyplnění strukturovvaného dotazníku. Advokátní kan-
celáře měly v každé soutěžní kategorii uvést, kdo by měl být
právnickkou firmou roku a proč. Jmenovat měly minimálně tři
kanceláře s tím, že zakázáno bylo uvést kancelář vllastní.
V rámci průzkumu trhu a názoru zadavatelů bylo též osloveno
více než 200 českých podniků a instittucí s žádostí o uvedení
názoru na jimi preferované advokátní kanceláře.

Speciální kategorií pak je Největší právnická firma v Čes-
ké republice, která byla hodnocena na základě součtu
počtu právních partnerů, advokátů pracujících pouze pro
tuto kancelář a advokátních koncipientů.

„Ve spolupráci s více než čtyřmi desítkami kanceláří jsme
získali nezávislý žebříček, který objektivně určuje, kdo
u nás patří v konkrétních právních odvětvích k opravdové
špičce,“ vysvětluje Miroslav Chochola.

Pravdou je, že časopis Czech Business Weekly vydává vlast-
ní žebříček, jenž ovšem primárně reflektuje počet advokátů,
ne tak již kvalitu jednotlivých kanceláří. Právě proto EPRA-
VO.CZ přišlo s myšlenkou této ankety, která skrze názor jed-
notlivých právnických firem působících na našem území
vytváří reálný obraz stavu zdejších právních služeb.

Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pondělí 10. listopadu
2008 v pražském hotelu Marriott za účasti za účasti před-
ních politických a justičních osobností, předsedy české advo-
kátní komory Vladimíra Jirouska a předsedů dalších práv-
nických profesních komor.
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Výsledky I. ročníku firemního 
žebříčku Právnická firma roku 2008:

Právnická firma roku 2008 – Soutěžní kategorie 
(tučně je uvedena vítězná advokátní kancelář, 
následují další doporučené kanceláře) 

Korporátní právo 
Kocián Šolc Balaštík
Weinhold Legal     
White & Case        
Lovels             
PRK Procházka Randl Kubr  

Developerské a nemovitostní projekty 
CMS Cameron McKenna
Salans
Weinhold Legal           
White & Case         
Dáňa, Pergl a partneři  

Fúze a akvizice 
White & Case
Kocián Šolc Balaštík
Weinhold Legal
Havel & Holásek
CMC Cameron McKenna  

Hospodářská soutěž 
Weinhold Legal
Gleiss Lutz        
Wilson and partners
Pokorný, Wagner & spol. 
Rowan Legal  

Bankovní a finanční právo a kapitálové trhy 
PRK Procházka Randl Kubr
White & Case         
Allen & Overy        
Clifford Chance           
Linklaters     

Telekomunikace a média 
Weil, Gotshal & Manges
Baker & McKenzie     
Rowan Legal
Havel & Holásek      
Squires, Sanders & Dempsey  

Pracovní právo 
PRK Procházka Randl Kubr
Kříž a Bělina
Weinhold Legal
Havel & Holásek
Baker & McKezie  

Veřejné zakázky 
Dáňa, Pergl & Partneři
Havel & Holásek
Brzobohatý Brož & Honsa
White & Case
Kocián Šolc Balaštík  

Největší právnická firma v České republice 
PRK Procházka Randl Kubr 

Výsledky ankety Právnická firma roku 2008 jsou 
k nalezení na internetovém serveru www.epravo.cz.



Právnická firma
roku 2008 –
vítězové 

KORPORÁTNÍ PRÁVO
Kocián Šolc Balaštík
„Snahu společnosti EPRAVO.CZ o objektivní zhodnocení

současného trhu právních služeb považujeme za pozitivní krok
směrem k další kultivaci právního prostředí v ČR. Zvolení naší
kanceláře Právnickou firmou roku v oblasti korporátního prá-
va si vážíme o to více, že je, s ohledem na způsob hodnocení,
odrazem toho, jak nás vnímají ostatní právní firmy.“

Dagmar Dubecká, partnerka kanceláře

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
(KŠB), založená v roce 1990, se řadí mezi
největší advokátní kanceláře v České republi-
ce a s více než padesáti právníky a daňovými

poradci poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých pobočkách
komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahranič-
ním podnikatelským subjektům. Za dobu svého působení KŠB
získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna
plně konkurovat mezinárodním advokátním firmám. Kanceláři
a jejím odborníkům se v průběhu let dostalo mnoha ocenění.
K nejprestižnějším z nich patří opakované vyhlášení KŠB práv-
ní firmou roku v České republice (2006, 2007 a 2008;
Who’s Who Legal) a udělení titulu Národní právní firmy roku
2008 v České republice (Chambers and Partners).

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
CMS Cameron McKenna
„Máme z ocenění velikou radost o to více, že je to hodnoce-

ní od našich kolegů. Na českém trhu působíme již od roku
1991 a jsme rádi, že si udržujeme pověst jedné z nejlepších
firem v oboru nemovitostního práva.“   

Iveta Plachá, Managing Partnerka praž-
ské kanceláře 

„Je to ocenění práce celého českého týmu
právníků v oddělení nemovitostního práva
a toho si velmi vážíme.“ 

Hilary McDowell, partnerka pražské kanceláře
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Společnost CMS Cameron McKenna patří mezi největší
mezinárodní advokátní kanceláře v Evropě. Pražská kancelář
byla založena v roce 1991 jako veřejná obchodní společnost
a její tým nabízí odborné poradenství v nejrůznějších oblas-
tech domácího i mezinárodního práva. V pražské kanceláři
poskytuje právní služby 9 partnerů a více než 35 právníků.

Společnost CMS Cameron McKenna LLP je členem CMS,
organizace významných nezávislých evropských právních
kanceláří poskytujících právní a daňové poradenství podni-
kům v celé Evropě i dalších zemích. Kanceláře společnosti
CMS navíc nabízejí přístup k prvotřídním službám na rozvíje-
jících se trzích, zejména v oblasti střední a východní Evropy
a v Číně. Společnost CMS působí ve 28 jurisdikcích po celém
světě a má více než 595 partnerů, přes 2 200 právních a daňo-
vých poradců a zaměstnává celkem přes 4 200 pracovníků.

FÚZE A AKVIZICE
White & Case
„Hodnocení kvality právních firem byla doposud výhradní

doménou mezinárodních institucí a White & Case si v nich
tradičně vedla velmi dobře jak v České republice, tak i v celé
střední a východní Evropě. Jsme rádi, že se zde etabluje zají-
mavý obdobný český projekt a že i v něm se naše kancelář
umístila na špičce právě v oblasti fúzí a akvizic, která je na
našem trhu stěžejní oblastí práva. Pražská kancelář White &
Case je součástí mezinárodní právní firmy, ale je především
špičkovou českou advokátní kanceláří a jsme rádi, že nás tak
vnímá i zdejší trh.“ 

Ivo Bárta, partner kanceláře

White & Case LLP byla založena na Wall
Street v New Yorku v roce 1901. V současné
době působí v rámci celosvětové sítě kancelá-
ří více než 2400 právníků v 35 kancelářích
ve 24 zemích. Pražská kancelář White

& Case poskytuje právní a daňové poradenství v České republi-
ce již od roku 1991 a je nyní největší mezinárodní právní kan-
celáří v Praze. Se svými téměř 80 právníky a daňovými poradci
se pražská kancelář specializuje především na složité bankovní
a finanční transakce, fúze a akvizice, private equity, nemovitos-
ti a daňové strukturování. Jako jediná mezinárodní advokátní
kancelář v České republice má White & Case plně integrovanou
daňovou praxi, složenou jak z právníků, tak certifikovaných
daňových poradců, kteří patří k vedoucím odborníkům v ČR. 

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Weinhold Legal
„Velmi si vážíme ocenění naší kanceláře jako Právnické fir-

my roku 2008, a to tím spíše, že se nám tohoto ocenění dostalo
v jedné z nejvýznamnějších oblastí služeb poskytovaných práv-
ními poradci jakou je právě právo hospodářské soutěže. Těší
nás o to více, že ocenění vychází z nezávislého hodnocení kole-
gů z konkurenčních právnických kanceláří.“

Daniel Weinhold, vedoucí partner 
kanceláře

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla
založena v roce 1996 a v současné době má
tým čítající více než padesát českých, slo-
venských a zahraničních právníků, což

umožňuje úspěšně kombinovat mezinárodní know-how
s detailní znalostí domácího prostředí. Weinhold Legal má
kanceláře v Praze a v Bratislavě a spolupracuje s mezinárod-
ními advokátními kancelářemi, jež jsou zastoupeny ve více
než 20 zemích. Významnou předností advokátní kanceláře
Weinhold Legal je úzká spolupráce se specialisty, kteří půso-
bí v oblasti daňového a účetního poradenství a v oblasti cor-
porate finance. Díky tomu je společnost Weinhold Legal
schopna řešit složité otázky a podílet se na transakcích, které
vyžadují nejen komplexní právní, daňové, účetní či finanční
poradenství, ale jsou náročné i z hlediska řízení projektů.

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA
Weil, Gotshal & Manges
„Jsme potěšeni, že jsme získali toto ocenění. Považujeme je

za potvrzení kvality naší práce v oblasti telekomunikací. Do
této oblasti práva jsme vstoupili v roce 1996 a od této doby
jsme v ní dosáhli vedoucího postavení.“

Karel Muzikář, vedoucí partner pražské
kanceláře

Pražská pobočka advokátní kanceláře
WEIL, GOTSHAL & MANGES patří dlou-
hodobě mezi nejvýznamnější a nejvýše hod-
nocené advokátní kanceláře v České repub-

lice. Na trh vstoupila v roce 1992 a od této doby poskytuje,
s výjimkou daňového poradenství, služby ve všech právních
odvětvích. Za 16 let svého působení v ČR si vydobyla místo
mezi špičkou zdejší advokacie, což dokládají četná ocenění,
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mezi nimiž lze zmínit např. ocenění Chambers Europe Award
for Excellence jako Nejlepší mezinárodní advokátní kancelář
roku v České republice 2008, dále Nejlepší advokátní kance-
lář v České republice dle výběru klientů 2008 (dle průzkumu
provedeného International Law Office) či ocenění Advokátní
kancelář roku v České republice 2006 a 2004 dle hodnocení
International Financial Law Review / Euromoney. Pražská
kancelář WEIL, GOTSHAL & MANGES je součástí celosvěto-
vé sítě WEIL, GOTSHAL & MANGES LL.P. s přibližně 1300
právníky.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dáňa, Pergl & Partneři
„Tuto cenu bereme jako důkaz ocenění kvality služeb, které

poskytujeme v oblasti veřejných zakázek a které zahrnují jak
právní služby poskytované přímo zadavatelům veřejných
zakázek, tak i právní služby poskytované uchazečům o účast
v zadávacích řízeních.“

Robert Pergl, řídící partner kanceláře

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři
je českou advokátní kanceláří s více než dese-
tiletou historií, která od samého počátku šla
cestou oborové specializace s důrazem na
poskytování vysoce profesionálních a specia-

lizovaných služeb. Všichni právníci poskytují právní pomoc
samozřejmě také v cizích jazycích, zejména v angličtině, němči-
ně, italštině, francouzštině a ruštině a při své práci využívají
postupy obvyklé u nejlepších právních firem v zahraničí, se
kterými má Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři úzké
pracovní kontakty a získává tak znalosti o metodách právní pra-
xe v těchto zemích. Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři
od samého počátku vždy používá ke své práci nejmodernější
techniky. Tento přístup lze demonstrovat tím, že vyvinula svůj
vlastní software pro řízení právní praxe, který je svého druhu
unikátní.

BANKOVNÍ A FINANČNÍ PRÁVO, KAPITÁLOVÉ TRHY
PRK Procházka Randl Kubr
„Velmi nás těší, že vysoký standard a profesionalitu našich

služeb oceňují nejen naši klienti, ale také kolegové z jiných
kanceláří, na základě jejichž vzájemného hodnocení byla
anketa Právnická firma roku postavena. Úspěch v této anke-
tě vnímáme také jako ocenění etického a kolegiálního přístu-
pu naší kanceláře k našim konkurentům.“

Robert Němec, partner kanceláře 

Advokátní kancelář PRK Procházka
Randl Kubr poskytuje domácím a meziná-
rodním klientům právní služby a daňové
poradenství ve svých pobočkách nejen
v Praze, Ostravě a Bratislavě, ale od letoš-

ního roku také v Budapešti jako PRK Bellák & Partners. Za
15 let svého působení si vybudovala silnou reputaci v ČR
i v zahraničí v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, fúzí
a akvizic, restrukturalizací, všeobecného korporačního prá-
va, práva nemovitostí, pracovního práva, soudního a arbitráž-
ního řízení a komplexního daňového poradenství.

PRACOVNÍ PRÁVO
PRK Procházka Randl Kubr

NEJVĚTŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V ČR
PRK Procházka Randl Kubr
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V TĚCHTO DNECH SI ČESKÁ REPUBLIKA
PŘIPOMÍNÁ 15 LET OD OBNOVY SVOBOD-
NÉHO NOTÁŘSTVÍ U NÁS. ČESKÉ NOTÁŘ-
STVÍ SI TOTO VÝROČÍ PŘIPOMENULO
V PONDĚLÍ 20. ŘÍJNA V BUDOVĚ NOVÉHO
SÍDLA NOTÁŘSKÉ KOMORY ČR V PRAZE
V RÁMCI ZAHÁJENÍ VI. CELONÁRODNÍ
NOTÁŘSKÉ KONFERENCE. SLAVNOSTNÍ

AKCE SE ZÚČASTNIL PREZIDENT VÁCLAV
KLAUS, KTERÝ PŘEVZAL NAD KONFERENCÍ
ZÁŠTITU, A ŘADA DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH
HOSTŮ, VČETNĚ PŘEDSEDY ÚSTAVNÍHO
SOUDU PAVLA RYCHETSKÉHO, MINISTRA
SPRAVEDLNOSTI JIŘÍHO POSPÍŠILA, 
MINISTRA A PŘEDSEDY LEGISLATIVNÍ RADY
VLÁDY CYRILA SVOBODY, PREZIDENTA
MEZINÁRODNÍ UNIE NOTÁŘSTVÍ EDUARDA
GALINA A PREZIDENTA RADY NOTÁŘSTVÍ
EU JUANA BOLÁSE ALFONSA.

15 let obnoveného 
svobodného notářství v ČR
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V
novém sídle Notářské komory ČR v Apolinářské uli-
ci, které bylo 20. října slavnostně otevřeno, byla
úderem druhé hodiny odpolední zahájena VI. celo-
státní notářská konference. Letos je ozvláštněna

významnými jubilei – 15 lety obnoveného svobodného notář-
ství v České republice a také 60 lety od založení Mezinárodní
unie notářství. „Těchto významných výročí jsme využili
k pozvání nejen našich českých vzácných hostů, ale i vážených
osobností z celé notářské Evropy. Jsem velice potěšen, že
pozvání přijali všichni prezidenti národních notářských komor
ze zemí Evropské unie a prezident světové notářské organiza-
ce z Argentiny,“ řekl Martin Foukal, prezident Notářské
komory České republiky. 

V úvodu slavnostního zahájení promluvil k zúčastněným
prezident republiky Václav Klaus, který zejména zdůraznil, že by
do budoucna uvítal přenos některých pravomocí ze soudů na
notářství, čímž by došlo k odlehčení jejich zátěže. Ministr spra-
vedlnosti Jiří Pospíšil ve svém projevu zase uvedl, že se za fun-
gování novodobého českého notářství podařilo v české společ-
nosti vybudovat velkou míru právní jistoty v tento institut.

Zároveň poděkoval za spolu-
práci na legislativních projek-
tech, zejména pak za zásadní
přínos při tvorbě pro vládu
klíčového nového občanské-
ho zákoníku.

Akce se zúčastnili také
předseda Nejvyššího správní-
ho soudu Josef Baxa, předse-
da Ústavně právního výboru
Poslanecké sněmovny Marek
Benda, člen Ústavně právního
výboru Senátu Jiří Oberfalzer,
veřejný ochránce práv Otakar
Motejl a dále představitelé

České advokátní komo-
ry, Exekutorské komory České republiky, Soudcovské unie,
Justiční akademie a další.

Konference pokračovala 21. října pracovní částí v Betlémské
kapli v Praze, kde se hovořilo o významu a stavu notářství
nejen v České republice, ale i v zahraničí a o jeho úloze

v moderní společnosti. „Za 15 let, co u nás
bylo obnoveno svobodné notářství, urazili
čeští notáři veliký kus cesty a troufám si říct,
že dnes splňují veškerá kritéria, která jsou běž-
ná všude v západní Evropě. Kvalita českých
notářů je naprosto srovnatelná s ostatními
notáři EU a členství v Notářské komoře České
republiky je považováno za znak prestiže,“
doplnil Martin Foukal.

....
Notářská komora České republiky byla zalo-

žena při obnově notářství v roce 1993 a v roce
1994 byla přijata do Mezinárodní unie notář-
ství, dnes sdružující 76 notářství z celého svě-
ta. Notářská komora České republiky se skládá
z osmi regionálních komor, které mají celkem
452 notářů. �



Před pár dny oslavila Notářská komora 15 let své
obnovené existence. Lze stručně shrnout, jak se
notářství za tuto dobu změnilo?
Dnes snad již můžeme konstatovat, že se za tuto dobu

podařilo notářství obnovit a vrátit do jeho přirozených pozic.
Postupně jsou mu svěřovány pravomoci k jeho tradičním úko-
lům a nelze nevnímat, že jejich
důsledným, nekonfliktním plněním
dochází k upevňování jeho prestiže.
Jeho místo při realizaci práva je ved-
le soudnictví a advokacie nezastupi-
telné. Je všeobecně respektováno.
České notářství tak navázalo na své
historické tradice a zařadilo se
důstojně mezi notářství zemí, ve kte-
rých nebyl přirozený vývoj přerušen.
Stalo se členem mezinárodních
notářských organizací a získává
v nich výrazné postavení. Je připraveno na výzvy současnosti,
na moderní způsob poskytování právních služeb s použitím
nových komunikačních technologií. V průběhu těchto let
došlo k velkým změnám také ve způsobu myšlení samotných
notářů. Už totiž nejsou státními úředníky s kulatým razítkem,
ale těmi, kteří musí být nejen zdatnými právníky, ale také
zaměstnavateli, manažery a především těmi, kteří vykonávají
službu pro veřejnost. 

Z hlediska kompetencí se toho změnilo také mnoho. Z těch
nejvýznamnějších změn zmíním například změnu postupu
při zápisech skutečností do obchodního rejstříku, na základě
které rejstříkové soudy již nepřezkoumávají notářské zápisy
z hlediska jejich obsahových náležitostí. Notářské zápisy jsou
veřejnými listinami sepsanými státem jmenovaným odborní-
kem pro tuto činnost – notářem, za něhož nese stát odpo-
vědnost a proto další přezkum soudem se ukázal jako nadby-
tečný.

Shrnu-li dnešní běžnou činnost notářů, jedná se zejména
o osvědčování právně významných skutečností, sepisování lis-
tin o právních úkonech, jako např. závětí, majetkových smluv
manželů a snoubenců, smluv o zakládání obchodních společ-
ností a jejich změnách a v neposlední řadě notářských zápisů,
jako exekučních titulů, nahrazujících nalézací sporné řízení
u soudu. Více kompetencí mají dnes notáři na základě imple-
mentace evropských směrnic ve věcech práva obchodních
společností, častěji přijímají peníze do notářské úschovy, která
je nyní jedním z praktických a účinných způsobů zajištění
závazků, sepisují zástavní smlouvy k věcem movitým a nemo-
vitostem, které se neevidují v katastru nemovitostí a zapisují

zástavní práva do Rejstříku zástav. 
Notáři také sepisují kupní a darova-

cí smlouvy o převodech nemovitostí
a smlouvy o dalších věcných právech,
avšak v mnohem menší míře, než jak
je tomu v zahraničí a než by to odpoví-
dalo tradici poskytování notářských
služeb v této oblasti. Zatím se notá-
řům nedaří rozšířit povědomí veřejnos-
ti o výhodnosti svěření převodů nemo-
vitosti notářům. Přitom notář může
nyní poskytnout při převodu komplex-

ní službu. Od obstarání všech potřebných podkladů, přes
nestrannou poradu oběma smluvním stranám, sepsání vlastní
smlouvy o převodu a zajištění zaplacení kupní ceny až po zápis
do katastru nemovitostí. Nehledě na to, že za případné škody
způsobené notářem odpovídá v plné výši stát, který má vůči
notáři plný regres. Každý, kdo svěří převod notáři, má tak zajiš-
těnou komplexní kvalitní právní službu a pro případ, že by
snad notář pochybil a vznikla-li by škoda, bude plně státem
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JUDr. Martin Foukal,
prezident Notářské
komory České republiky,
odpovídá na otázky redakce

Za uplynulých 
patnáct let se podařilo 

notářství obnovit 
a vrátit do jeho 

přirozených pozic. 
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nahrazena, i kdyby na náhradu nestačilo povinné pojištění
notáře a jeho majetek. Vzhledem ke všemu, co bylo uvedeno,
se nutně předpokládá bezvadnost notářských listin. Z tohoto
důvodu se začíná vážně jednat o tom, že by katastrální úřady
tyto listiny při zápisech vlastnických a jiných věcných práv do
katastru nemovitostí na jejich základě nepřezkoumávaly, popří-
padě by je přezkoumávaly ve velmi omezeném rozsahu. Byl by
tak v podstatě odstraněn, pro stát a tím i daňové poplatníky,
nákladný další přezkum, podobně jako je tomu již nyní, při
zmíněných zápisech do obchodního rejstříku, kdy soudy sku-
tečnosti osvědčené notářským zápisem již nepřezkoumávají
a provádějí zápisy přímo. Tím i zde by došlo ke značnému
urychlení zápisu do katastru nemovitostí.

Velkou změnu přinesly nové komunikační technologie a jejich
překvapivě rychlé osvojení všemi notáři.
Vedle elektronických zápisů do
Rejstříků zástav a Centrální evidence
závětí a vydávání výstupů z nich, notáři
dnes běžně vydávají ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy,
jako jsou výpisy z obchodního rejstříku,
z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů
a z živnostenského rejstříku. Notáři jsou
zařazení do systému Czech Point. Je
připravován elektronický stejnopis
notářského zápisu a notáři budou
komunikovat s orgány veřejné správy
jen elektronickým přenosem dat.

Také Notářská komora České republiky, která začínala v roce
1993 zcela od nuly, zaznamenala ve svém vývoji výrazné změ-
ny. Od roku 1994 je členem světové notářské organizace
Mezinárodní unie notářství (UINL), od vstupu České republiky
do Evropského společenství je členem Rady notářství Evropské
unie (CNUE) a je též členem Hexagonály sdružující notářské
komory Rakouska, Ma	arska, Slovenska, Slovinska,
Chorvatska a České republiky. Má v těchto notářských organi-
zacích významné postavení. Při výkonu notářské samosprávy
se neustále zvyšuje důraz na vzdělávání notářů a jejich
zaměstnanců a na dohled nad jejich činností. Notářské komo-
ře České republiky bylo svěřeno vedení významných evidencí,
jako je Centrální evidence závětí a správců dědictví a Rejstříku
zástav. Pro účely dědictví se připravuje centrální evidence
manželských smluv. Nelze nezmínit, že v letošním roce, právě
při příležitosti připomenutí patnáctiletého jubilea, bylo otev-
řeno nové sídlo Notářské komory České republiky, poprvé
v celé historii notářských samospráv ve vlastní budově, která
se nachází v Praze 2, v Apolinářské 11.

Prezident Klaus ve svém projevu při Vašem výro-
čí zmínil vizi rozšíření kompetencí notářů, jak
toto vnímáte?
Jsem velmi rád, že právě z úst pana prezidenta zazněla tato

slova. Lze si to vyložit bezpochyby tak, že notáři získali důvěru
společnosti, kterou vnímá i pan prezident.

Je již blízko okamžik, kdy bude přijata novela občanského
soudního řádu, která posílí postavení notáře v řízení o dědictví.
Soud bude sice i nadále notáře pověřovat, aby jako soudní
komisař provedl úkony v dědickém řízení, ale notáři budou
podle nové právní úpravy, schválené již poslaneckou sněmo-
vnou, provádět jménem soudu téměř všechny procesní úkony,
včetně vydávání rozhodnutí ve věci, tedy usnesení o potvrzení
nabytí dědictví a o schválení dohod o vypořádání dědictví. To
znamená, že nebude třeba čekat na kontrolu a vydání těchto
usnesení soudem. Soud bude rozhodovat pouze v případném
odvolacím řízení a nadále ve sporech o dědické právo. Pro dědi-
ce to znamená podstatné urychlení projednání dědictví, pro
notáře to znamená více odpovědnosti i více práce, a jak zdůraz-
ňuje pan ministr spravedlnosti, za stejné peníze, za stejnou

odměnu. Nicméně notáři respektují,
že je to cesta k žádoucímu odbřeme-
nění soudů a k vylepšení této, v pod-
statě, také služby veřejnosti. 

Pan prezident Václav Klaus však měl
na mysli přenesení dalších pravomocí
soudů na notářství, především v jeho
nesporné agendě. Mohlo by jít napří-
klad o opatrovnické věci nebo tzv.
dobrovolné rozvody. Pan prezident
poukázal také na možnost využití
notářů pro jejich povinnou nestran-
nost i při urovnávání občanskopráv-

ních sporů, aniž by tyto musely být řešeny u soudu. Toto vše řeče-
no jeho slovy „by jistě napomohlo zmenšit stesky na přetíženost
našich soudů.“ K tomu je třeba poznamenat, že počet soudců
u nás v přepočtu na počet obyvatel je snad největší v Evropě.

Jak vnímáte reformní kroky ministerstva sprave-
dlnosti na poli ejustice?
Ministerstvo spravedlnosti vyvíjí iniciativu směřující k využití

všech moderních technologií ke zrychlení jednání před soudy
a ke snížení administrativní zátěže soudního aparátu. Je to ini-
ciativa vítaná a pro budoucnost nevyhnutelná. Notáři, kteří
vystupují jako soudní komisaři by při své práci rádi využívali
těchto moderních technologií. Lze například předpokládat, že
styk notáře se soudem v řízení o dědictví bude v budoucnu
v rámci nové právní úpravy spočívat pouze v zaslání notáři sou-
dem elektronického pověření a po skončení řízení zaslání sou-
du notářem spisu v elektronické podobě do soudního elektro-
nického archivu. Rovněž v oblasti zápisů do obchodního rejst-
říku je možné využití těchto technologií a přímé komunikace
mezi notáři a rejstříkovým soudem. Nabízí se i možnost pří-
mých zápisů notářem, který sepsal příslušný notářský zápis
o zapisované skutečnosti. Tím by se rychlost zápisů do
obchodního rejstříku změnila z dnešních týdnů, popřípadě
dnů na hodiny, případně minuty téhož dne, ve kterém by došlo
ke skutečnosti, která má být zapsána. Lze uvažovat i o mož-
ném užití tohoto záměru i pokud jde o zápisy do katastru
nemovitostí. Výhody takového systému jsou nasnadě. 

Velkou změnu
přinesly nové 
komunikační 
technologie 

a jejich překvapivě 
rychlé osvojení 
všemi notáři.
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Notáři jsou zapojeni do CzechPointu, jak jsou
účastníky tyto služby u notářů využívány?
Současná možnost získat ověřený výpis z katastru nemovi-

tostí, z obchodního rejstříku, z trestního rejstříku či z živno-
stenského rejstříku přímo v kanceláři notáře je velmi praktická.
I když v celkové propagaci tohoto projektu nejsou notáři, na
rozdíl od jiných kontaktních míst, téměř zmiňováni, využívá
tuto službu čím dál tím větší počet klientů. Osvědčuje se
zejména v souvislosti s výkonem notářské činnosti jako doplň-
ková činnost. Například pro sepsání smluv o převodech nemo-
vitostí si notář může vyhotovit zcela aktuální výpis z katastru
nemovitostí, nebo při konání valných hromad si lze vyhotovit
aktuální výpis z obchodní rejstříku. Pro statutární orgány je
také výhodné pořízení výpisu z rejstříku trestů přímo u notáře. 

Podílí se notářská komora na procesu přípravy
nového Občanského zákoníku ?
Notářská komora České republiky měla možnost vedle dal-

ších právnických komor a jiných odborníků se podílet pro-
střednictvím zastoupení v tzv. minitýmech sestavených minis-
terstvem spravedlnosti v závěrečné fázi přípravy, těsně před
předložením návrhu tohoto kodexu do připomínkového říze-
ní. Naše účast byla významná zejména v oblasti úpravy dědic-
tví, věcných práv k nemovitostem a rodinného práva. Snažili
jsme se uplatnit nejen naše vlastní praktické zkušenosti z apli-

kace práva, ale též znalosti právních úprav ze zahraničí.
Zatímco některé naše návrhy na dílčí úpravy dědického práva
byly předkladatelem akceptovány, v ostatním jsme již tolik
úspěšní nebyli. Například nebyly vyslyšeny naše zásadní námit-
ky k připravované nové úpravě manželského majetkového
práva. Máme zato, že by si stát konečně už neměl osobovat
stanovení osvíceného dokonalého režimu pro majetkové vzta-
hy mezi manžely. Chápeme, že manželé vstupují do manžel-
ství primárně proto, že chtějí spolu žít a ne proto, že chtějí
vytvořit ekonomické společenství, jak chápe pojetí manželské-
ho majetkového práva navrhovaná úprava. Právě režim majet-
kového práva manželů, který je v návrhu nového občanského
zákoníku ještě více utužen, nyní často brání uzavření sňatku
a je to jeden z hlavních důvodů, proč ve velké míře začínají žít
lidé nyní spolu bez uzavření manželství. Možné uzavírání
smluvních modifikací není příliš využíváno, nebo
 naráží mezi
snoubenci, či později manžely na psychologické bariéry. Také
jsme neuspěli s návrhy na zavedení preventivní kontroly smluv
o převodu nemovitostí, která je zcela běžná v zahraničních
právních úpravách. Upozorňovali jsme také marně na to, že
nelze zavádět množství nových a staronových institutů, aniž
by stát byl připraven na garantování jejich uplatňování
a vymáhání. Ale to jsou vše otázky na samostatný rozhovor. �

DĚKUJI ZA ROZHOVOR

RED.
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Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zástupci států
Visegrádské čtyřky diskutovali v úterý 4. listopadu
na společné konferenci na téma eJustice: Cesta
k otevřené komunikaci veřejnosti s justicí. Právě

téma eJustice je jednou z priorit Ministerstva spravedlnosti pro
české předsednictví v Radě EU v prvním pololetí roku 2009.

Cílem konference byla především výměna zkušeností se systé-
my eJustice a eGovernment v jednotlivých zemích Visegrádu.
Jejich zástupci zhodnotili proces elektronizace justice ve svých
zemích a avizovali, jaké novinky chystají do budoucna. 

„Aktuální statistiky využívání jednotlivých aplikací justice,
a to od ePodatelny přes Insolvenční rejstřík po infoSoud,
infoJednání a ePlatební rozkaz jednoznačně ukazují, že naši
občané se naučili pracovat s produkty eJustice, že to je cesta
správným směrem. V nejbližší době spustíme také elektronic-
kou infoDesku, tu chceme spustit ještě do konce tohoto roku“
shrnul za Českou republiku ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. 

Polsko v současné době pracuje na pěti hlavních projektech
v rámci elektronizace soudnictví. „V určitých věcech jsou
některé státy západní Evropy vnímavější než my, ale doufám,
že je doženeme“, uvedl náměstek ministra spravedlnosti
Polska Lukasz Redziniak. Spolupráci států V4 v oblasti
eJustice ohodnotil jako výbornou.

Stejně jako v Polsku, je i v Maďarsku první oblastí, která se
stala elektronizovanou, registrace obchodních společností. 

Státy Visegrádské čtyřky 
si vyměnily zkušenosti z oblasti
eJustice „Od 1. července 2008 je možné registrovat firmy pouze

a výlučně elektronickou formou“, uvedl poradce Ministerstva
spravedlnosti Maďarské republiky Tamás Gáll. Návrh zákona,
jímž se řídí zasílání a doručování úředních dokumentů
v elektronické formě, projedná maďarský parlament v nej-
bližší době. Dalším pokračováním maďarského projektu
eJustice bude umožnit komunikaci elektronickou formou
i v soudních řízeních. Jako první budou moci podat elektro-
nickou žádost soudům advokáti, což se plánuje od roku 2010. 

Na Slovensku spustili elektronický obchodní rejstřík od
července 2007. „Tento projekt se ukázal jako velmi úspěšný,
do dnešního dne jsme měli okolo čtrnácti tisíc takových
požadavků na zápisy“, uvedl Jozef Kaffka, představitel slo-
venské delegace. Elektronické žaloby začaly maďarské soudy
přijímat 15. října tohoto roku. Do budoucna se zástupci slo-
venského Ministerstva spravedlnosti chystají zmodernizovat
vnitřní soudní systém, který začali vytvářet již v roce 2001.
Nyní se soustředí na jeho zdokonalení, a to například tak,
aby občan z internetu zjistil, kde je jeho podání, jak soudce
konal v jeho řízení a kdy bude mít nejbližší jednání.

Všichni zástupci Visegrádské skupiny uvítali, že si mohli
vyměnit informace a názory s ostatními státy a shodli se, že
podobné konference jsou pro jejich práci přínosem. �

ZUZANA STEINEROVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ
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Pospíšil se obává
o osud nového 
trestního zákoníku

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) se obává toho,
že senátoři vrátí nový trestní zákoník do sněmovny kvůli
snížení trestní odpovědnosti a legálního sexuálního života
o rok na 14 let a norma takzvaně spadne pod stůl. Chce,
aby byl schválen, věkovou hranici hodlá řešit rychlou
novelou.

Pospíšil v nedělních Otázkách Václava Moravce uvedl, že
zákoník bude platit až rok od schválení, tedy od ledna 2010.
Nabízí senátorům, jejichž část je proti předloze, že hned
předloží novelu, která by trestní hranici posouvala zpět na
15 let. K bodu by se tím podle Pospíšila otevřela diskuse
a byl by čas na případnou změnu věku trestní odpovědnosti.
„Velmi bych uvítal, kdyby Senát předlohu nevrátil,“ zdůraz-
nil ministr.

Ministerstvo pracovalo na zákoníku šest let, celkové znění
podpořila i opozice. Zákoník mimo jiné zvyšuje sazby vězení
za závažné trestné činy.

Předseda KDU-ČSL, vicepremiér a senátor Jiří Čunek, kte-
rý je proti snížení hranice sexuálního života, je k ministrově
iniciativě skeptický. S novelou by nemusel uspět a hranice by
zůstala na 14 letech. Čunek souhlasí se snížením věkové hra-
nice pro trestní odpovědnost. „Ale takhle tam máme bez-
trestnost pedofilů ve vztahu ke čtrnáctiletým dívkám,“ podo-
tkl v Otázkách Václava Moravce.

Čunek soudí, že je nutné hned zahájit o věkové hranici dis-
kusi ve sněmovně a rychle se dohodnout. Pokud by Senát
zákoník vrátil, sněmovna by jej mohla do konce roku při-
jmout, soudí vicepremiér. Podobného názoru je také místo-
předseda opoziční ČSSD Zdeněk Škromach, podle kterého
by se zákoník mohl do konce roku schválit. Drobné úpravy
předlohy jsou podle něho věcí politické diskuse. �
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Julínek: Lidovci svým
odmítáním reformy
porušují koaliční
dohodu

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) obvinil lidov-
ce z toho, že svým odmítáním reformních zdravotních záko-
nů porušují koaliční dohodu a programové prohlášení vlá-
dy. Julínek to uvedl v pořadu Nedělní partie na televizi
Prima.

„Bezdůvodná blokace čtyř zdravotních zákonů jde zcela
proti koalici i proti programovému prohlášení vlády. Lidovci
tyto zákony kladou na oltář vlastního politického úspěchu.
Chtějí být těmi, kdo zastavili zdravotní reformy, které jsou
vnímány jako špatné,“ řekl Julínek. Vyjednávací břemeno
tak teď podle něj leží na lídrech koaličních stran, jedná se
totiž o politickou záležitost. 

Julínek by byl ochoten lidovcům nabídnout recipročně
i podporu jakéhokoliv zákona z lidovecké dílny. „Problém ale
je, že předseda KDU-ČSL Jiří Čunek nic nepředkládá, nemá-
me tedy s čím měnit,“ vyjádřil se Julínek. Odstupovat, dle
vlastních slov sám nehodlá. „Neodejdu, dokud nebudu
vědět, že jsem udělal všechno pro prosazení zákonů,“ dodal
ministr zdravotnictví. �

aktuálně



Čunek: Poplatky ve
zdravotnictví by měly
jít pojišťovnám, 
ne lékařům

Poplatky ve zdravotnictví by měly jít podle KDU-ČSL pojiš-
ťovnám, nikoli lékařům, jak je to nyní, řekl v nedělních
Otázkách Václava Moravce v České televizi předseda lidovců
a vicepremiér Jiří Čunek.

Z Čunkova vyjádření vyplynulo, že vůči lékařům není spra-
vedlivé, když jdou platby do jejich kapsy. Někteří odborní
lékaři ošetří třeba pět až osm pacientů za den, jiní desítky,

uvedl šéf KDU-ČSL. Proto by podle něj měly být poplatky pří-
jmem zdravotních pojišťoven.

Lidovci by navíc chtěli, aby se některé platby změnily.
Čunek uvedl, že by měla být jedna platba za jeden recept,
nikoli poplatek za každou položku.

Lidé platí u lékařů od letoška poplatek 30 korun, stejný je
za položku na receptu. Den v nemocnici přijde na 60 korun.
Při návštěvě pohotovosti musejí lidé zaplatit 90 korun. Vládní
koalice ODS, KDU-ČSL a SZ už zrušila platby za děti v porod-
nicích a také některé jiné. Zrušeny by měly být i další.

Opoziční ČSSD je proti poplatkům úplně. Chce je po
vyhraných krajských volbách zrušit v krajských nemocni-
cích, zařízení by je dostávala z rozpočtů regionů.
Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach v Otázkách Václava
Moravce zopakoval, že až budou mít socialisté možnost, zru-
ší platby zcela. �
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Tři čtvrtiny Čechů
nezajímá předsednictví
Evropské unii

Nadcházející předsednictví České republiky EU nechává
chladným 74 procent lidí, pouze čtvrtina Čechů jeví o dané
téma zájem. Uvádí to průzkum agentury CVVM, jehož výsled-
ky společnost zveřejnila v minulých dnech. 

Nejvíce se o předsednictví Česka EU zajímají lidé s vyšším

vzděláním, u vysokoškoláků o něj projevuje zájem 44 pro-
cent. Naopak vůbec se o předsednictví nezajímají lidé, kteří
svou životní úroveň označují jako špatnou. Češi, kteří mají
pouze základní vzdělání, v 55 procentech odpověděli, že se
o předsednictví vůbec nezajímají.

Většina lidí si stěžuje především na nedostatek informací.
„Spíše nedostatek“ a „rozhodně nedostatek“ zpráv o před-
sednictví má podle výsledků průzkumu 74 procent lidí,
zatímco 16 procent se domnívá, že toho ví dost.

Zájem veřejnosti o vedení Evropské unie se od dubna letoš-
ního roku téměř nezměnil. �



Část poslanců chce,
aby byl 30. červen
dnem odchodu 
okupačních armád
z Československa

Část poslanců navrhuje rozšířit počet významných dnů
o 30. červen, měl by to být Den odchodu okupačních armád
z území Československé federativní republiky (ČSFR). Návrh
projedná vláda.

Okupační vojska některých zemí tehdejší Varšavské smlou-
vy byla v někdejším socialistickém Československu od srpna
1968, kdy potlačila takzvané
Pražské jaro. „Pozemní sled
okupačních vojsk tvořilo 30
divizí sovětské armády, tři pol-
ské divize, jedna motostřelecká
divize maďarské armády a jeden
bulharský motostřelecký pluk.
Souhrnné počty vojsk byly odha-
dovány na více než 500 000
osob,“ píší v důvodové zprávě
poslanci Kateřina Jacques, Pře-
mysl Rabas (oba SZ), Petr
Bratský (ODS), Karel Šplíchal
(ČSSD) a ministryně obrany
Vlasta Parkanová (KDU-ČSL). 

Potom, co proces politických
změn intervencí skončil, zůstalo
v Československu na základě
mezistátní dohody se Sovětským
svazem pět divizí pozemního
vojska a jedna letecká divize. Po
pádu socialismu v listopadu
1989 se stal odchod okupačních

vojsk jedním z prvořadých úkolů. „Celkem opustilo Česko-
slovensko 73 500 vojáků a 39 000 rodinných příslušníků,
1220 tanků, 2500 bojových vozidel pěchoty a obrněných
transportérů, 105 letadel, 175 vrtulníků a 95 000 tun muni-
ce,“ vypočítali poslanci. Poslední sovětský voják odešel
30. června 1991.

„Tento den by se měl stát významným dnem, protože se
politická nezávislost Československa stala opět realitou.
Význam této události oceňuje i obecné mínění ve společnosti,
jehož projevem jsou například petiční akce,“ uvedli poslanci.
K vyhlášení 30. června významným dnem vyzvalo v petici
například milovické zastupitelstvo. V Milovicích sídlilo velení
sovětských vojsk v Československu.

Pokud se poslední červen stane významným dnem, v Čes-
ku jich bude celkem deset. Na rozdíl od svátků jsou to obvyk-
lé pracovní dny. Kabinet by měl k návrhu přijmout stanovis-
ko, které poputuje zpět do sněmovny. �
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Policii posílí kvůli
předsednictví ČR unii
zřejmě více vojáků

Policii posílí příští rok kvůli českému předsednictví
Evropské unii zřejmě více vojáků než letos. Vzhledem k roz-
sáhlým bezpečnostním opatřením by jich mělo být dvakrát
tolik, návrh ministerstva vnitra projedná vláda.

Letos je část vojáků připravena pomoci policii kvůli mož-

ným teroristickým útokům a jejich hrozbám ve světě nebo
kvůli živelným pohromám. „Ze stejných důvodů považujeme
za nutné, aby i příští rok bylo možné posílení policie vojáky
české armády,“ uvedlo již dříve ministerstvo. 

Policie bude navíc v první polovině příštího roku zajišťo-
vat bezpečnost při různých jednáních čelních představitelů
států unie, která se uskuteční v České republice v souvis-
losti s předsednictvím. „Proto navrhujeme, aby toto obdo-
bí s ohledem na připravovaná rozsáhlá bezpečnostní opat-
ření byl počet povolaných vojáků dvojnásobný,“ sdělilo
vnitro. 

Posílení policie vojáky si nevyžádá žádné zvýšené náklady.  �



Každý osmý Čech se
už setkal s týráním
dětí v okolí, náhlasila
to ale jenom polovina
z nich

Na Linku bezpečí měsíčně zavolá průměrně 170 dětí, kte-
ré tvrdí, že jsou oběťmi týrání nebo zneužívání. Ačkoli se
s týráním dětí někdy setkal každý osmý Čech, případ nahlási-
la jen polovina z nich, uvádí se ve zprávě sdružení Linka bez-
pečí.

Podle odborných odhadů je ročně v tuzemsku týráno až 40
tisíc dětí a z dat Fondu ohrožených dětí vyplývá, že kolem
pěti desítek dětí na následky krutého zacházení zemře.
Policejní statistiky pak uvádějí, že letos od ledna do konce
září bylo spácháno zhruba 8500 trestných činů týrání,
pohlavního zneužívání nebo zanedbání povinné výživy. Loni
přijala Linka bezpečí celkem 2031 hovorů s tematikou zneu-
žívání nebo týrání dítěte. 

Navzdory tomu nechává veřejnost týrání a zneužívání dětí
podle průzkumu docela chladnou. „Ačkoliv se každý osmý
občan už někdy s týraným nebo ohroženým dítětem setkal,
pouze polovina dospělých tuto skutečnost ohlásila.
Důvodem zdrženlivosti bývá obyčejně strach z pomsty
a komplikací při styku s úřady, ale i lhostejnost lidí,“ řekla
ředitelka sdružení Linka bezpečí Lucie Pešková s odvoláním

na průzkum společnosti GfK. Z průzkumu ale také vyplývá,
že 54 procent lidí považuje ochranu týraných dětí za nedo-
statečnou.

Sdružení Linka bezpečí na problém týrání dětí upozornila
v souvislosti s tím, že Světový den prevence týrání a zneuží-
vání dětí připadá na 19. listopad. �
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Právo: Ústavní soud chyboval v případu 
fotbalové korupce

Ústavní soud pochybil v případu rozhodčích a delegátů odsouzených za korupci ve fotbalovém klubu Viktoria Žižkov. Dva
rozdílné senáty vydaly dvě usnesení, která sice byla shodná, ale jedno odkazovalo na druhé, které v té době ještě neexistova-
lo, napsalo Právo.

Soud v obou případech stížnosti na rozsudky zamítl. V jednom případě senát vedený Michaelou Židlickou odmítl 21. října
stížnost jednoho delegáta, který byl odsouzen k podmínečnému trestu a k pokutě. V odůvodnění ovšem soudci odkazují na
usnesení druhého senátu z 22. října. Senát pod vedením Ivany Janů zamítl stížnost čtyř bývalých rozhodčích rovněž k pod-
mínečným trestům a k postihům, odkazuje na verdikt z 21. října.

Podle odborníka na ústavní právo Václava Pavlíčka je takové pochybení zcela ojedinělé a nevídané. „Je to naprosto nelogic-
ké a chyba Ústavního soudu, aby se jeden judikát odkazoval na druhý, který ovšem v té chvíli neexistuje. Takovou podobu ten
judikát skutečně mít nemůže a lze to napadnout,“ řekl Právu Pavlíček.

Mluvčí Ústavního soudu Michal Spáčil chybu přiznal. Podle něho to mohlo být písařské pochybení, protože oba senáty
vydaly verdikty ve stejný den.

Případ možná bude řešit Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, na který se chce podle deníku obrátit advokát
jednoho z odsouzených Ivan Chytil. Podle Pavlíčka ale verdikt nemá kdo zrušit a nemůže to zřejmě udělat ani štrasburský
soud. �



Bém: Funkce 
vicepremiéra pro 
ekonomiku je nesmysl

Zřízení nové funkce vicepremiéra pro ekonomiku, jak
o ní uvažuje premiér Mirek Topolánek (ODS), je nesmy-
sl, řekl agentuře Mediafax první místopředseda nejsil-
nější vládní strany a Topolánkův vnitrostranický opo-
nent Pavel Bém. 

„Zřízení nového ministerského úřadu považuji za absurd-
ní. Bylo by to proti všem předvolebním slibům a programo-
vým cílům ODS, které jsou postaveny na principech malého
a levného státu a na snižování nákladů na veřejnou správu,
nikoliv jejich bobtnání,“ uvedl Bém, který bude proti

Topolánkovi kandidovat na prosincovém kongresu do čela
občanských demokratů.

Topolánek už dříve řekl, že uvažuje o zřízení funkce vice-
premiéra pro ekonomiku kvůli nynější finanční krizi a s ní
souvisejícími ekonomickými problémy. V neděli uvedl, že
hledá vhodného kandidáta. Spekulovalo se o poslanci ODS
Oldřichu Vojířovi.

Bém také není pro to, aby ODS hledala uplatnění pro své
někdejší krajské hejtmany. Ve funkcích skončili, protože
občanští demokraté prohráli krajské volby, nahradili je nebo
nahradí lidé z vítězné ČSSD. 

„Odcházející hejtmani ODS jsou autority, osobnosti
a veřejností respektovaní politici. Každý z nich by mohl sedět
ve vládě a jistě by jí pomohl získat ztracenou důvěru voličů,
přesto bych považoval za absurdní, aby se o ně strana po
skončení jejich mandátů nějak výrazně starala, nepochybně
se o sebe dokážou postarat sami,“ uvedl Bém. �
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LN: Nebylo 
to zbytečné?

Exprezident Václav Havel devatenáct
let po listopadu 1989 je rozčarovaný ze
současných poměrů v Česku a ptá se,
zda všechno, co disidenti dělali, neděla-
li zbytečně. Uvádí to v rozhovoru
v Lidových novinách.

„Někdy se mě zmocňuje pocit, zda
jsme to všechno nedělali zbytečně.
Najednou, jakoby se části obyvatelstva
zastesklo po pevném východním obje-
tí,“ prohlásil exprezident v rozhovoru
pro LN. Reagoval tak na fakt, že po
vítězství ČSSD v krajských volbách se
k moci dostávají komunisté. 

Havel však ve svém postoji zůstává
mezi ostatními bývalými disidenty osa-
mocený, píší LN. „Jaké pevné východní
objetí? Často se straší komunisty
a zapomíná se na to, že byli jen nástro-
jem mocenské politiky Sovětského sva-
zu. Navíc dnešní komunisté nejsou ani
stalinisti, ani nostalgici po reálném
socialismu,“ oponuje Jiří Dientsbier
v LN. Podobně se vyjadřují i další býva-
lí disidenti. „Je tu demokracie a za to,
jak lidé volí, si mohou sami politici,“ říká v LN Jan Ruml.
Socioložka Jiřina Šiklová k tomu dodává: „K moci se nedo-
stávají komunisté, protože lidé, kteří jsou dnes v KSČM, se
stali majiteli firem a jsou daleko více kapitalisty než ti, na
které kdysi útočili.“

Ostře zareagoval na slova exprezidenta Havla jeho bývalý
kancléř Ivan Medek. „Václav Havel neměl v rozhodující chví-
li odvahu komunistickou stranu zrušit. Komunisté měli být
zakázáni stejně, jako byli v Německu zakázáni fašisté,“ řekl
v LN Medek. �



Ministerstva hledají
způsoby, jak bojovat
s extremismem 
a terorismem 
na internetu

Ministerstvo zahraničí a vnitra pořádá mezinárodní konfe-
renci Cyber zabývající se extremismem a terorismem na
internetu. Z výsledků konference bude Česko čerpat během
předsednictví EU, uvedla Hana Bericzová z ministerstva
zahraničních věcí.

„Hlavním tématem je boj s nelegálním a nežádoucím
obsahem na internetu, především s extremistickou a teroris-
tickou propagandou. Na konferenci vystoupí čeští i zahra-
niční odborníci, například z Německa či Francie,“ uvedla
Bericzová. 

Témata konference jsou rozdělena do čtyř bloků. První se
zabývá politickými aspekty boje s kyberterorismem a v dru-
hém bloku se účastníci seznámí s prioritami a zkušenostmi
odborníků. Ve třetí části předvedou experti boj s kybertero-
rismem v praxi a jednodenní konferenci uzavře kulatý stůl,
kde přednášející a návštěvníci shrnou výsledky. „Ty bude
Česká republika aplikovat v praxi během předsedání
Evropské unii,“ řekla Bericzová. 

Přednášejícími jsou například první náměstek ministra
zahraničí Tomáš Pojar, první náměstek ministra vnitra
Jaroslav Salivar, ředitel odboru bezpečnostní politiky Martin
Linhart, pracovnice ministerstva vnitra Francie Valerie
Lanney de Courtenová či přednášející z německého minister-
stva zahraničí Oliver Maor. �
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Podle Čechů vstupují
do politiky lidé kvůli
osobním zájmům

Lidé, kteří vstupují do politiky, chtějí získat především cen-
né kontakty na další osoby a získat vlivnou funkci, tvrdí 84
procent Čechů. Uvádí to průzkum agentury CVVM.

Veřejnost je skeptická i pokud jde o finanční prospěch, který
považuje za důvod vstupu do politického života 79 procent lidí.
Češi si ovšem dokážou představit i kladné pohnutky, jež lidi
vedou ke vstupu do některé z politických stran. Jedním z tako-
vých důvodů je podle dotázaných například snaha podílet se
na veřejném životě či snaha změnit situaci k lepšímu a plnit
program strany, o čemž je přesvědčeno 61 procent občanů.

Při porovnání průzkumů z roku 2007 je zřejmé, že se
názory na důvody vstupu do politických stran s rokem 2008
nezměnily. Ve srovnání s rokem 2003, je ale zřejmé, že si více
lidí myslí, že se za vstupem do strany skrývá snaha o nalezení
výhodné pozice, funkce a finanční zisk. Naopak viditelný
pokles je u osobních cílů, jako chuť změnit situaci k lepšímu,
nebo plnění stranického programu. Odpovědi ohledně získá-
ní kontaktů zůstávají stejné.

Zcela opačně skončil průzkum při otázce, která zkoumala,
jaké by měly být důvody vstupu do politické strany. V tomto
případě veřejný zájem převážil nad osobními důvody vstupu
do politiky. Za jednoznačně správné považují lidé to, když
chce budoucí politik zlepšit aktuální situaci, což ocenilo 93
procent lidí. Dobrým důvodem je také chuť podílet se na
plnění programu strany, o čemž je přesvědčeno 88 procent
dotázaných. �



Schwarzenberg:
Pozastavit rozšiřování
Evropské unie 
je nesmysl
Pozastavit rozšiřování Evropské unie kvůli 
neschválení Lisabonské smlouvy je podle
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga 
(za SZ) nesmysl. Uvedl to po jednání 
se svým chorvatským protějškem 
Gordanem Jandrokovičem.

„Nejsme toho názoru, že by se mělo rozšiřování unie zasta-
vit, dokud nebude schválena Lisabonská smlouva,“ řekl
Schwarzenberg. „Je to nesmysl, protože by to mohlo zpoma-
lit rozvoj některých států, které žádají o členství a tím by pro-
pásly příležitost vstoupit do evropského společenství,“ dodal
Schwarzenberg.

Česká republika dlouhodobě podporuje vstup Chorvatska
do unie. Během svého nadcházejícího předsednictví chce
Schwarzenberg udělat maximum, aby Chorvatsko dokončilo
přístupové rozhovory do konce roku 2009. „Nebylo by rozum-
né, aby nesouhlasný postoj k Lisabonské smlouvě v Irsku
ovlivnil rozvoj na Balkáně,“ konstatoval Schwarzenberg.

„Doufám, že proces vstupu naší republiky neohrozí pro-
blematika Lisabonské smlouvy,“ řekl šéf chorvatské diplo-
macie Jandrokovič. Koncem příštího roku chce požádat člen-
ské státy Evropské unie, aby schválily smlouvu o vstupu
Chorvatska do EU. Integraci země do unie musí schválit
všechny členské státy bez rozdílu, zda Lisabonskou smlouvu
ratifikovaly, či nikoliv.

Některé státy ovšem podmiňují další rozšiřování unie plat-
ností nové reformní smlouvy. Podle premiéra Mirka
Topolánka (ODS) je však nutné Chorvatsko do evropských
struktur urychleně začlenit. „Bude to zásadní priorita české-
ho předsednictví,“ prohlásil Topolánek. Česká republika
povede EU v první polovině příštího roku, vystřídá Francii. 

Také slovenský premiér Robert Fico poznamenal, že podle
jeho názoru by Lisabonská smlouva neměla být překážkou
dalšímu rozšiřování unie, zejména o Chorvatsko. „Není mož-
né, že když země splní podmínky, nebudou přijaty kvůli
jiným překážkám,“ uvedl slovenský premiér.

Lisabonskou smlouvu reformující unijní instituce zkoumá
v současné době v Česku ústavní soud. Projednávání
Lisabonské smlouvy v parlamentu ještě nezačalo, neboť se
čeká na rozhodnutí justice, zda smlouva neodporuje ústavě.
Pokud smlouvu neratifikují všechny členské země, nemůže
vstoupit v platnost. �

aktuálně

Vláda schválila 
víkendový zákaz 
jízd kamionů

Kabinet Mirka Topolánka (ODS) souhlasí se zákazem
jízd kamionů od pátečních 15.00 do 18.00 hodin
a v neděli do 22.00. Současně ovšem ministři schválili 26
výjimek, při kterých budou moci nákladní auta na silnice
i přes zákaz.

Omezení platí pro všechny vozy těžší než 7,5 tuny
a všechny silnice. Dosud platil zákaz pátečních jízd těž-
kých nákladních vozidel jen o prázdninách. Nový návrh
ale obsahuje 26 případů, v nichž budou moci kamiony
navzdory zákazu vyjet. Oproti současnosti vzrostl jejich
počet o dvojnásobek.

K výjimkám patří přeprava věcí pro zajištění nepřetrži-
té výroby, zboží podléhající rychlé zkáze, živých zvířat,
pohonných hmot k zásobování čerpacích stanic a země-
dělských podniků, poštovních zásilek, chemických látek
náchylných k teplotním změnám, zařízení na kulturní
a sportovní akce, odpadu a paliva pro zajištění provozu
nemocnic, sociálních ústavů a škol.

Autodopravci proti návrhům na širší omezení jízd
kamionů dosud protestovali. Nyní v souvislosti s navrho-
vaným rozšířením počtu výjimek výhrady nemají, dopady
prý budou jen malé.

Jiný návrh předložila poslankyně Strany zelených Věra
Jakubková. Předloha předpokládá páteční zákaz jen přes
prázdniny, v dalších měsících by dopravci platili vyšší
mýtné. Sněmovna se k projednání návrhu nedostala,
bude na schůzi, která začíná 25. listopadu. Jakubkové
návrh rozšiřuje omezení o víkendu, kamiony by nesměly
vyjet na silnice od sobotních 15.00 do nedělních 22.00.
Návrh rovněž počítá s rozšířením počtu výjimek. �
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Premiér představil
nové logo českého
předsednictví pro EU

Premiér Mirek Topolánek (ODS) představil ve Veletržním
paláci nové logo pro české předsednictví Evropské unii. Logo
se skládá z nápisu EU2009.CZ v pestrém barevném provede-
ní, o významu loga informoval agenturu Mediafax jeho tvůr-
ce Tomáš Pakosta.

Barvy loga jsou symbolem základních barev všech vlajek
zemí Evropské unie, první dvě barvy jsou barvami vlajky
unie, CZ je pak z barev české vlajky,“ vysvětlil Pakosta, který
doplnil, že mu ovšem velmi pomáhal profesor Rostislav
Vaněk z uměleckoprůmyslové školy.

„Chtěli jsme jasné, individuální, vtipné a chytré logo a to
se povedlo, zároveň logo přináší optimistickou vizi,“ uvedl
jeden z designérů Aleš Najbrt. 

„České předsednictví se nezadržitelně blíží a představení
loga je jeho jasným stvrzením,“ uvedl Topolánek a dodal, že
logo má české předsednictví symbolizovat. Jeho slova potvr-
dil i vícepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra
(ODS). „Nejedná se pouze o prezentaci loga, tímto startuje-
me závěrečnou kampaň našeho předsednictví a chceme ji
učinit co nejvíce srozumitelnou,“ dodal Vondra, který dopl-
nil, že návrh vyhrál ze zhruba 350 původních verzí loga.
EU2009.CZ obsahuje tmavě modrou, žlutou, světle modrou,
zelenou, oranžovou, červenou a černou barvu. 

Akce má podle Topolánka přiblížit české předsednictví
lidem. „Je nutné informovat všechny občany a informovat je
o problémech s předsednictvím spojených a zároveň ukázat

cesty, kterými chceme při předsednictví jít,“ vysvětlil
Topolánek. 

V souvislosti s prezentací loga byl představen nový tiskový
mluvčí premiéra pro české předsednictví, bývalý novinář Jiří
František Potužník. 

Premiér zmínil priority českého předsednictví. „Během
předsednictví budeme řešit politické i ekonomické problémy,
situace a krize. Je nutné se zaměřit na otevřený dialog,“
dodal Topolánek, z problémů připomněl například světovou
finanční krizi či vyjednávání ohledně problematiky Gruzie
a Balkánu. 

Sál Veletržního paláce byl vyzdoben fotografiemi tváří zná-
mých z reklamy na naše předsednictví „Evropě to osladíme“,
například modelky Terezy Maxové, dirigenta Libora Peška
nebo hokejisty Jaromíra Jágra. K zahajovacímu drinku se
podávalo šampaňské, alkoholické míchané nápoje, džusy
a minerální vody. Houslista Pavel Šporcl po odhalení loga
zahrál Design, belgickou skladbu z počátku 20. století. �
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Ombudsman:
Ochrana lidí před 
hlukem je trvale 
nedostatečná

Veřejný ochránce práv zveřejnil kritiku hlukové zátěže, kte-
rá je do velké míry způsobena systémem výjimek, které úřa-
dy udělují. Uvedla to v Brně Jitka Seitlová, zástupkyně
ombudsmana.

„Praxe udělování výjimek úřady místní správy je navýsost
škodlivá. Ochránce již v některých případech dosáhl jejich
zrušení,“ uvedla Seitlová. 

Právník Karel Černín z Úřadu veřejného ochránce však zdů-
raznil, že v případě hlukové zátěže by se měli angažovat i samot-
ní občané, a to jak prostřednictvím stížností Krajským hygienic-

kým stanicím, tak i soudů. „U soudu by měli občané usilovat
o ochranu před obtěžováním hlukem, u krajských hygienických
stanic pak stížnostmi na ohrožení veřejného zdraví,“ uvedl Čer-
nín. U soudů by se pak podle Černína mohly ujmout případů
nevládní organizace, které by zastoupily stěžovatele. 

Úřad veřejného ochránce práv se domnívá, že změnu v prá-
ci hygienických stanic by přinesla důsledná aplikace správní-
ho řádu, kdy by za účastníky řízení byli považováni všichni,
jejichž práv se takové řízení dotýká. Tedy všichni, kdo jsou
nadlimitním hlukem zasaženi. 

Počet stížností na hlukovou zátěž – především z dopravy –
trvale roste a i přes opakované upozorňování Poslanecké sně-
movny zůstává ochrana obyvatel před hlukem nedostatečná.
Podle ochránce musí být cílem veřejné správy předcházení
negativním jevům tím, že otázkám hlukové zátěže bude věno-
vána zásadní pozornost již v územně plánovacích procedurách. 

Podle Seitlové je problém s určováním limitů hlukové zátě-
že – tedy počtu decibelů. „Limity by měly být určeny veřej-
nou vyhláškou,“ řekla zástupkyně ombudsmana. �



UNICREDIT BANK NABÍZÍ SPECIÁLNÍ
FINANČNÍ PRODUKTY PRO PRÁVNICKÉ
PROFESE. DO NABÍDKY PRO TYTO PROFESE
JE ZAHRNUT NAPŘÍKLAD ÚČET ÚSCHOV,
JEHOŽ SOUČÁSTÍ MŮŽE BÝT VEDENÍ KON-
TA PROFESE NEBO KOMPLET ZDARMA.
NASTAVENÍ KONT JE ŠITÉ PŘÍMO NA MÍRU
PRÁVNICKÝM PROFESÍM. DALŠÍ VÝHODOU
JSOU SLUŽBY OSOBNÍHO BANKÉŘE
A ZÁZEMÍ UNIKÁTNÍHO KOMPETENČNÍHO
CENTRA PRO SVOBODNÁ POVOLÁNÍ.
SVOJI POZORNOST SI ZASLOUŽÍ ZVÝHOD-
NĚNÁ NABÍDKA KREDITNÍ KARTY VISA
CLASIC NEBO VISA GOLD.

UniCredit Bank si zakládá na vysoké úrovni důvěry, kterou
v ní společně se svými finančními prostředky klienti vkládají.
UniCredit nabízí stejnou kvalitu poskytovaných služeb práv-
nickým profesím, kterou uplatňují oni ve svém každodenním
životě, aby obstáli v tvrdé konkurenci. Tyto profese patří v žeb-
říčku společenského vnímání profesí na nejvyšší příčky z hle-
diska prestiže, ale požadavky nutné pro výkon tohoto povolá-
ní nejsou nijak malé. Je s ním spojená vysoká úroveň odbor-
nosti a časová náročnost. 

Při každodenní práci můžete využít výhod spojených se spe-
ciálně modifikovaným účtem úschov, jehož součástí může být
konto PROFESE nebo KOMPLET. Vedení tohoto účtu je ošetře-
no speciální smlouvou, a to jak z hlediska oprávněné osoby,
tak i z hlediska účelu užití. Prostředky třetích osob jsou vede-
ny zcela odděleně, navíc tyto finance je možné u specifických

profesí dále individuálně zhodnocovat na termínovaném vkla-
du. Do nabídky je zahrnuto vedení kreditní karty Visa Clasic
nebo Visa Gold za zvýhodněných podmínek. Samozřejmostí
je nepřetržitý přístup k financím na základě kvalitně a vůči uži-
vatelům velmi vstřícně nastaveného online bankovnictví.

UniCredit Bank vstoupila na český trh fůzí Živnostenské
banky a HVB na konci minulého roku. Již tehdy bylo zřejmé,
že se zaměří na náročné klienty. S novým názvem si vytyčila
i nové cíle, které úspěšně naplňuje. Na českém trhu se jí poda-
řilo zapustit kořeny a vybudovat image prestižní banky s indi-
viduálním přístupem. Ambicí banky není být největší bankou
v České republice, ale být bankou nejlepší, a to jak z pohledu
spokojenosti našich klientů, tak i plynulého růstu. Výhody
významné pozice celé skupiny UniCredit Group v rámci evrop-
ského kontinentu pocítili klienti zejména v letních měsících,
kdy banka udávala směr v oblasti poplatků za výběry z banko-
matů v zahraničí. Sjednocením sazebníku za výběry z banko-
matů v rámci UniCredit Group u některých balíčků neplatí
totiž klienti při výběru žádný poplatek.

Vnímání individuality zákazníka je jedním z charakteristic-
kých rysů UniCredit Bank. Osobní bankéři zajiš
ují klientům
komfort, který potřebují pro rozhodování o svých finančních
prostředcích. Existují zaměstnání, která Vám nedovolí zkou-
mat bankovní produkty, v takovém případě je osobní bankéř
nutností pro efektivní správu financí. Bankovní služby totiž
dnes nekončí vedením účtu a platební kartou. 

UniCredit Bank v současné době rozšiřuje svoji pobočkovou
sí
 o dvě nové pobočky v Chebu a Frýdku-Místku. Na konci roku
2008 tak budou mít klienti banky k dispozici již 56 poboček. �
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UniCredit Bank nabízí speciální
služby pro právnické profese



v evidenci obyvatel. Pokud účastník nevyužije tuto možnost,
potom platí klasická adresa trvalého pobytu uvedená v evi-
denci obyvatel.

Zahraniční zkušenosti jasně ukazují, že nějaká forma povin-
né doručovací adresy je jediný způsob, který vede k efektiv-
nějšímu doručování. Ukazují to zkušenosti z Německa a ze
Slovenska, které rovněž před časem zavedly povinnou doru-
čovací adresu. Již doktor Springer jako člověk, který působil
v České republice několik let jako předvstupní poradce, ve
svých materiálech uváděl povinnou doručovací adresu jako
jednu z klíčových změn, které u nás musí být provedeny, chce-
me-li v Česku reformovat a zrychlit soudní řízení.

Zcela novým institutem, který dále přináší návrh novely,
je tzv. „vhození do schránky“. Toto vhození soudní píse-
mnosti se v praxi uplatní pouze při doručování „obyčejném“,
tedy při doručování doporučeném s dodejkou a při doručo-
vání do vlastních rukou s možností náhradního doručení.
Tento institut je inspirován německou právní úpravou.

Novela navrhuje, aby při „obyčejném“ doručování, pokud
nebude adresát primárně zastižen, byla písemnost vhozena
do schránky. Tímto vhozením je pak písemnost doručena.
V situacích, kdy by nebylo ani podle dnešní právní úpravy
možno zanechat výzvu, resp. podle nové úpravy vhodit píse-
mnost do schránky, třeba proto, že tam schránka vůbec není,
bude písemnost vyvěšena na úřední desce soudu s tím, že po
uplynutí 10. dne po vyvěšení nastává fikce doručení.

Při doručování do vlastních rukou s možností náhradního
doručení je v situaci, kdy adresát není zastižen, shodně se
současnou právní úpravou, zanechána výzva a písemnost je na
10 dnů uložena. Pokud ale není vyzvednuta, nastává rozdíl
oproti stávajícímu stavu. Písemnost se totiž nevrací soudu, ale
je vhozena účastníku řízení do schránky, čímž se fakticky zvy-
šuje možnost seznámení se účastníka s doručovanou píse-
mností. I zde nastává po 10 dnech uložení fikce doručení.

Uvedené v podstatě znamená, že po právní stránce je zde
situace naprosto stejná. Po stránce faktické je však navržená
situace výhodnější, jelikož účastník má reálnou možnost
seznámit se s písemností. V této souvislosti jsou v praxi velmi
časté případy, kdy se písemnost vrátí soudu po 10 dnech, pro-
tože si ji účastník nevyzvedne na poště, třeba proto, že výzvu
nezaregistroval nebo mu zapadla mezi reklamními letáky.
Účastník tak vůbec neví, že mu bylo doručováno. 

Posledním okruhem změn, které novela v oblasti doručo-
vání přináší, jsou nová právní úprava fikce doručení a otázka
neúčinnosti doručení. Problém v současné úpravě fikce
doručení není v její podstatě samotné, ale v možnostech
popření této fikce, kdy fikci může účastník popřít kdykoliv
v budoucnu bez jakéhokoliv omezení lhůtou, a to i z toho
nejjednoduššího důvodu, např. tvrzením, že se na adrese pro
doručování nezdržoval. Toto je, dle mého názoru, zásadní
vada stávajícího stavu.

Právní charakter fikce a situace, kdy nastává, jsou v nové
úpravě stejné. Navržená právní úprava však vyžaduje kvalifi-
kovaný důvod neúčinnosti doručení, což znamená, že důvo-

dem pro vyslovení neúčinnosti doručení nemůže být pouhé
tvrzení účastníka, že se na adrese trvalého bydliště nebo sdě-
lené adrese nezdržoval. Účastník musí prokazovat dodatečný
omluvitelný důvod, proč se on nebo jeho zástupce neměl
možnost s písemností seznámit. Novela občanského soudní-
ho řádu pak kasuisticky neřeší, co je myšleno tímto vážným
důvodem a ponechává toto následné judikatuře. Lze ale oče-
kávat, že takovýmto důvodem může být např. nemoc, dovole-
ná, delší služební nebo pracovní cesta, která přesáhne dobu
pro uložení písemnosti. 

Druhou změnou je omezení vyslovení neúčinnosti doruče-
ní časovou lhůtou. V současnosti může účastník řízení napad-
nout fikci doručení prakticky kdykoliv, což se také v praxi
často stává. Nejtypičtěji ve fázi výkonu rozhodnutí nebo exe-
kuce. Podle navržené právní úpravy má být stanovena sub-
jektivní lhůta 15 dnů ode dne, kdy se účastník seznámil
s tím, že mu byla nějaká písemnost doručována nebo se s tou-
to skutečností seznámit skutečně mohl.

Tato novela přináší, dle mého názoru, mnoho pozitivních
změn. Její základní přínos vidím v prvé řadě ve změně prefe-
rence způsobu doručení, kdy z dnes prioritního listinného
doručování bude přenesen důraz na doručování elektronic-
ké. Ve velmi početných případech bude takto doručováno
dokonce obligatorně. Dalšími klady jsou zavedení určité for-
my povinné doručovací adresy, úprava nového institutu
„vhození do schránky“ a konečně změna důvodů pro vyslo-
vení neúčinnosti doručení. 

Navrhovatelům bych pouze doporučil, aby k podpoření
účelu navržených změn zvážili možnost iniciování mezire-
zortní debaty nad novelizací dalších zákonů samostatně upra-
vujících doručování (např. správní řád, soudní řád správní
atd.) tak, aby si vzájemně korespondovaly. Na podporu har-
monizace mohu uvést možný příklad z budoucí praxe, kdy
účastník občanskoprávního řízení, který by mohl po zane-
chání výzvy o uložení písemnosti vyčkat, až mu bude píse-
mnost po deseti dnech vhozena do schránky, bude za součas-
né situace roztříštěnosti úprav nucen vyzvednout si píse-
mnost na poště, protože by mohl jednoduše promeškat jinou
písemnost, která by mu mohla být doručována ve správním
řízení.  Jelikož z výzvy o uložení písemnosti není v součas-
nosti patrné, který orgán a podle kterého ustanovení zákona
doručuje, bylo by před dosažením potřebného souladu čás-
tečným řešením uvádět na výzvě vždy tento orgán a ustano-
vení zákona podle kterého je doručováno.

Navrhovaná novela projde dozajista při jednáních
v Poslanecké sněmovně ještě dalšími změnami, což potvrzují
i podané pozměňujících návrhy. Vzhledem k poměrně dobře
propracovanému systému doručování, provázaností s ostatní-
mi zákony a možností faktického urychlení soudního řízení
ale doufám, že nepůjde o takové zásadní změny, které by
narušily celkovou vyváženost tohoto návrhu. �

MGR. JAN RECMAN, KONCIPIENT 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ DÁŇA, PERGL & PARTNEŘI

z právní praxe
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Odstoupení od smlouvy
a vlastnické právo třetí osoby
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z právní praxe

Na základě stanoviska občanskoprávního a obchodní-
ho kolegia sp. zn. Cpjn 201/2005 Nejvyšší soud při-
jal výklad, že „Odstoupením od smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na

jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo a obno-
vuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve než došlo
k odstoupení od smlouvy, nemovitost převedl na třetí osobu.“

Na toto stanovisko reagoval Ústavní soud v nálezu sp.
zn. Pl. US 78/06. s tím, že „...Závazkový vztah mezi smluv-
ními stranami, včetně odstoupení od smlouvy, se ... může
projevit opět jen mezi smluvními stranami, a nemůže mít vliv
na postavení třetích osob ...Zejména pak nemůže dojít k res-
tituci v případě, kdy nabyvatel již neměl nemovitost, která
byla předmětem koupě, ve svém vlastnictví.“

Věc byla znovu předložena velkému senátu občanskopráv-
ního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který vydal sta-
novisko pod sp. zn. 31 Cdo 3177/2005.

Nejvyšší soud interpretuje nález pléna Ústavního soudu v otáz-
ce dobré víry nabyvatelů následovně: „Nabyvatelé nemohou přijít
o vlastnické právo k převáděnému majetku, jestliže ... se zřetelem
ke všem okolnostem věci v dobré víře o tom, že zde není důvod,
pro který by některá ze smluvních stran kupní smlouvy č. 1
mohla od kupní smlouvy č. 1 účinně odstoupit...Z výše podaného
pojetí dobré víry jako psychického stavu určité osoby nadto ply-
ne, že nezakotvuje-li příslušná úprava, v níž má dobrá víra kon-
krétní osoby právní význam, domněnku, že taková osoba je
ohledně existence určitých skutečností v dobré víře, stíhá povin-
nost důkazní (a posléze i břemeno důkazní) o této dobré víře oso-
bu, které je dobrá víra – v rovině právní – ku prospěchu..“

K tomuto stanovisku se kriticky postavil jeden ze soudců
Nejvyššího soudu, JUDr. Jiří Spáčil, CSc., s tvrzením, že na
základě obecné zásady praesumptio boni viri lze zlou víru
někomu přičíst pouze v případě, pokud byly prokázány sku-
tečnosti dobrou víru vyvracející a s odkazem na skutečnost,

VZHLEDEM K PŘETRVÁVAJÍCÍM NEJASNOSTEM V OTÁZCE DOPADU ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ
SMLOUVY MEZI PŘEDCHÁZEJÍCÍMI VLASTNÍKY NA VLASTNICKÉ PRÁVO POZDĚJŠÍHO NABY-
VATELE SE POKUSÍM STRUČNĚ SHRNOUT VÝVOJ JUDIKATURY, SOUČASNOU SITUACI A MOŽ-
NÝ VÝKLAD NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO A ÚSTAVNÍHO SOUDU. 



že v případném sporu prokazuje skutečnosti, které by měly
vést k obnovení jeho vlastnického práva, žalobce. 

Jak již bylo uvedeno výše, je autor citovaného článku soud-
cem Nejvyššího soudu a výše uvedené teoretické závěry pou-
žil v rozhodnutí senátu Nejvyššího soudu, jemuž předsedá,
sp. zn. 22 Cdo 436/2006: „Žalovaná společnost v řízení tvr-
dila, že nabyla nemovitosti v dobré víře a žalující strana neu-
vedla ani neprokázala skutečnosti, které by toto tvrzení
vyvracely. Rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního
stupně jsou tak v souladu s judikaturou a není tu nic, co by
z napadeného rozsudku činilo rozhodnutí zásadní.“  

Závěr pro praxi
Dle mého názoru je z důvodů opatrnosti zřejmě nutné vychá-

zet z možnosti, že důkazní břemeno dobré víry opravdu ponese
nabyvatel, a zaměřit se na potvrzení, respektive vyvrácení
skutečnosti, zda došlo k naplnění důvodů pro odstoupení od
smlouvy. Mělo by tedy jít o zjištění, zda:

1) Je smluvně založeno oprávnění některé ze stran odstou-
pit od smlouvy a na základě jakých skutečností; a

2) zda byly tyto skutečnosti naplněny.
Nelze-li takovouto skutečnost z objektivních důvodů potvrdit

ani vyvrátit, bude vždy nabytí představovat určité riziko snížené
tím, že kupující učinil vše, aby svou dobrou víru potvrdil. Tento
postup by měl zajistit relativně vysokou míru jistoty trvání vlast-
nictví i v případě méně příznivého výkladu, než jaký byl použit
v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 436/2006. �

OTAKAR MARTINEC, WEINHOLD LEGAL
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Nová pravidla pro zadávání
zakázek v projektech spolufinan-
covaných z prostředků EU

Národní orgán pro koordinaci, který je orgánem Ministerstva
pro místní rozvoj ČR zastřešujícím programy upravující postupy
při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU (tzv. operač-
ní programy), připravil v součinnosti s Ministerstvem financí
ČR nový závazný pokyn upravující problematiku zadávání zaká-
zek malého rozsahu, podlimitních zakázek a dalších typů zaká-
zek, na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek
a které jsou spolufinancovány z prostředků EU.

Vzhledem k tomu, že zákon o zadávání veřejných zakázek se
aplikuje pouze na zadávání podlimitních a nadlimitních zaká-
zek zadavatelů výslovně uvedených v tomto zákoně, je v sou-
časné době zadávání jiných typů zakázek spolufinancovaných
z rozpočtu EU upraveno pouze formou nezávazné metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj. Z důvodu absence závazné
komplexní úpravy této problematiky se proto odlišují i postupy
orgánů, které odpovídají za realizaci jednotlivých operačních
programů pro čerpání dotací z rozpočtu EU (jde o tzv. řídící
orgány, kterými jsou především různá ministerstva) a následně
i postupy jednotlivých příjemců dotací/zadavatelů. Cílem poky-
nu je proto zásady a postupy řídících orgánů a zadavatelů při
zadávání výše zmíněných zakázek spolufinancovaných z pro-
středků EU sjednotit.

Tohoto sjednocení má být dosaženo tím, že postupy uvede-
né v pokynu budou řídící orgány povinny promítnout do
svých metodik pro poskytování dotací ze strukturálních fondů
EU, v důsledku čehož se účinky pokynu, který bude jinak pří-
mo závazný pouze pro tyto řídící orgány, fakticky vztáhnou
i na příjemce dotací/zadavatele a také dodavatele účastnící se
tohoto typu zakázek. Příjemci dotací/zadavatelé je tak budou

povinni dodržovat, jinak by se totiž vystavili riziku zkrácení
nebo odebrání poskytnuté dotace na realizaci jejich projektu.

Smyslem pokynu je zejména zajistit dodržování základních
zásad, které se již dnes vztahují i na zakázky nespadající pod
režim zákona o veřejných zakázkách, jakož i zásad vyplývají-
cích ze Smlouvy o Evropských Společenstvích.

Pokyn podrobně upravuje pravidla a postupy, které musí pří-
jemci dotace/zadavatelé při zadávání zakázek dodržovat. Mimo
jiné výslovně řeší postup pro určení předmětu zakázky a stanove-
ní její předpokládané výše (je např. zakázáno snižovat hodnotu
zakázky rozdělením jejího předmětu). Řídící orgány mají dále
povinnost stanovit, dle svého uvážení, určité finanční limity, pod-
le kterých mají být zakázky rozděleny do kategorií podle své hod-
noty (zakázky malého rozsahu mají být rozděleny do tří kategorií
a zakázky vyšší hodnoty do dvou kategorií). Pro jednotlivé kate-
gorie pak pokyn stanovuje postupy a pravidla zadávacího řízení,
které by měli zadavatelé dodržovat. Tyto postupy a pravidla se
týkají především minimálních náležitostí zadávacích dokumentů,
minimálního počtu dodavatelů, které je nutno oslovit (jednoho až
devět dodavatelů podle kategorie zakázky), formy zveřejnění
informací o zakázce, lhůt pro podání nabídek (až 35 dnů podle
kategorie zakázky), postupu při hodnocení nabídek a složení
hodnotící komise, náležitostí smluv s vybranými dodavateli atd. 

Pokyn má být přijat ve formě usnesení vlády a má začít platit
od 1. 1. 2009. Jeho úplné znění je možné nalézt na interneto-
vých stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz)
v sekci Podpora podnikání v ČR – připomínkování legislativy. �

MGR. TOMÁŠ SUM, MGR. JAN VAŘECHA

AK PRK PROCHÁZKA RANDL KUBR  
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Ochrana zákazníků –
podnikatelů dle zákona 
o ochraně spotřebitele
V DNEŠNÍ DOBĚ SE LZE STÁLE ČASTĚJI SETKAT S PROBLÉMY
PŘI REKLAMACI VÝROBKŮ, KTERÉ BYLY ZAKOUPENY NIKOLIV NA
FYZICKOU OSOBU, ALE NA OSOBU, KTERÁ JE PODNIKATELEM ČI

DOKONCE PODNIKATELEM-PRÁVNICKOU OSOBOU. DŮVOD
NÁKUPU ZBOŽÍ TÍMTO ZPŮSOBEM JE

ZŘEJMÝ, NEBOŤ V TAKOVÉMTO
PŘÍPADĚ MÁ KUPUJÍCÍ MOŽNOST

UPLATNIT SI TENTO VÝDAJ JAKO
DAŇOVÝ NÁKLAD A DÁLE (JE-LI
PLÁTCEM DPH) TÉŽ NÁROKOVAT
SI ODPOČET DPH.
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V souvislosti s tímto jednáním se však lze bohužel stále čas-
těji setkat s odmítavým přístupem obchodníků (a to zejména
při nákupu zboží přes internet, kde namísto zjednodušeného
daňového dokladu je vystavován doklad přímo na konkrétní
IČ společnosti), kdy tito např. nevyřizují reklamace v 30 den-
ní lhůtě dle § 19 odst. 3 zákona 634/1992 Sb., v akt. znění,
O ochraně spotřebitele (dále jen ZOS) a při zmeškání této
reklamační lhůty argumentují tím, že se jedná o kupní smlou-
vu podle obchodního zákoníku,
přičemž ZOS se na vztahy mezi
podnikateli neužije. Z uvedeného
důvodu pak neakceptují odstoupe-
ní od kupní smlouvy v případě, že
jsou v prodlení s vyřizováním
reklamace, neboť dle § 436 odst. 2
obchodního zákoníku je odstoupe-
ní od smlouvy při porušení smlou-
vy nepodstatným způsobem vázá-
no na poskytnutí dodatečné přimě-
řené lhůty. Je-li zákazníkem obchodníkovi tato dodatečná
lhůta poskytnuta, je reklamace zpravidla v této lhůtě vyřízena,
nicméně dochází tak k prodlužování doby oprav, což může
u některých výrobků přinášet zákazníkovi dodatečné náklady,
spočívající v nutnosti reklamovaný výrobek po dobu reklama-
ce určitým způsobem dočasně substituovat.

Krom výše uvedeného obsahuje ZOS celou řadu dalších usta-
novení chránících spotřebitele, nabízí se zde tedy otázka, zda je
výše uvedený postup správný a kupující tím, že je podnikatelem,
ztrácí výhody, které jsou mu přiznány příslušnými ustanoveními
ZOS. Jelikož ZOS přiznává výše uvedenou ochranu spotřebite-
lům, je pro zodpovězení této otázky stěžejní určit, zda je podni-
katel též spotřebitelem a pokud ano, tak za jakých podmínek.

Pojem spotřebitel je definován v § 2 ZOS, dle kterého je spo-
třebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrob-
ky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmi-
to výrobky nebo službami. Tato definice výrazně rozšiřuje
původní vymezení tohoto pojmu platné do 30. 6. 1995, dle kte-
ré byl spotřebitel definován jako fyzická osoba, která nakupuje
výrobky nebo užívá služby pro přímou osobní spotřebu fyzic-
kých osob, zejména pro sebe a pro příslušníky své domácnosti.

S ohledem na tuto změnu je zřejmé, že současná právní
úprava již nerozlišuje mezi fyzickou a právnickou osobou
a jako kritérium pro určení, zda je kupující podnikatelem, je
to, zda jsou výrobky kupovány za jiným účelem, než pro pod-
nikání s těmito výrobky. Odpověď na tuto otázku nám dává
důvodová zpráva k zákonu 104/1995 Sb., kterým došlo k výše
uvedené změně.  Přímo v ní je uvedeno, že „Pojem spotřebite-
le byl zpřesněn tak, aby zahrnoval i podnikatele, jenž si napří-

klad pro svoji potřebu nakoupí zaří-
zení kanceláře“. Ochrana spotřebi-
tele tedy není závislá na jeho právní
formě podnikatele, ale na způsobu,
jakým je se zakoupeným výrobkem
nakládáno.  Domnívám se, že kro-
mě podnikatelů majících k nákupu
a prodeji zboží živnostenské opráv-
nění a nabízejících prodej zakoupe-
ných výrobků dalším odběratelům
či spotřebitelům (což lze vypozoro-

vat např. na základě soustavnosti jejich nákupů či odběru tako-
vých objemů zboží, které nemohou sloužit k zajišťování jejich
potřeb), půjde vždy o případ, kdy podnikatel bude spotřebite-
lem dle § 2 ZOS a na prodejce se i v tomto případě bude vzta-
hovat povinnost dodržet všechna ustanovení ZOS bez ohledu
na to, kdo je kupujícím.

Kromě výše uvedené reklamační lhůty je ZOS uložena pro-
dávajícímu celá řada dalších povinností, jako informační povin-
nosti (vč. povinnosti poskytovat informace v českém jazyce),
povinnost mít upraveny reklamace (které musí být umožněny
v každé provozovně) a též existence dohledu nad dodržováním
ZOS ze strany České obchodní inspekce či Státní zemědělské
a potravinářské inspekce. Za zmínku stojí též např. nová úpra-
va nekalých, klamavých a agresivních obchodních praktik, kte-
rou přinesla novela ZOS 36/2008 Sb. účinná od 12. 2. 2008.  

Jelikož zákon na ochranu spotřebitele je ve věci reklamací spe-
ciální vůči obchodnímu zákoníku, není namístě ve věci výše uve-
deného zmeškání reklamační lhůty uvažovat o poskytnutí doda-
tečné lhůty dle § 436 odst. 2 obchodního zákoníku. Dle § 19
odst. 3 ZOS má tedy v případě jejího zmeškání spotřebitel stejná
práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. S ohle-
dem na tuto skutečnost je neopravení zboží v zákonné lhůtě
porušením kupní smlouvy podstatným způsobem dle § 436
odst. 1 obchodního zákoníku a kupující tak bude mít právo na
odstoupení od smlouvy (či případně dle jeho volby na jiný způ-
sob vyřízení reklamace, jako je odstranění vad dodáním náhrad-
ního zboží za zboží vadné či na přiměřenou slevu z kupní ceny).

Závěrem lze tedy konstatovat, že ZOS poskytuje podnika-
telům (krom výše uvedeného případu nákupu zboží za úče-
lem dalšího podnikání s tímto zbožím) stejnou ochranu, jako
běžnému spotřebiteli – fyzické osobě, přičemž je na nich,
aby se v případě reklamace nenechali odradit a trvali na
svých právech, které jim ZOS přiznává. �

MGR. ING. PAVEL CINK,

AUTOR JE ADVOKÁTNÍM KONCIPIENTEM V PLZNI
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V souvislosti s tímto 
jednáním se však lze 

bohužel stále častěji setkat
s odmítavým přístupem

obchodníků kdy tito např.
nevyřizují reklamace 

v 30 denní lhůtě.
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Dnem 1. července 2008 vstupuje v účinnost nová právní
úprava týkající se přeměn obchodních společností
a družstev, zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchod-

ních společností a družstev (dále jen zákon o přeměnách). 
Až do současnosti byla tato problematika obsažena v obchod-

ním zákoníku. Této úpravě však bylo vytýkáno, že je značně
nepřehledná, nebo
 obsahovala mnoho normativních odkazů,
příliš přísná, nebo
 zavedla některá omezení a restrikce, které se
měly vztahovat jen na akciové společnosti i na ostatní obchodní
společnosti a družstva. K tomuto přistoupila nutnost transpono-
vat do českého právního řádu tzv. „desátou směrnici“ o přeshra-
ničních fúzích kapitálových společností, a proto byla zvolena for-
ma samostatného zákona, který bude komplexně upravovat
problematiku přeměn obchodních společností a družstev. 

Zákon o přeměnách vychází z obdobné německé právní úpra-
vy, v úvodu obsahuje obecná ustanovení společná pro všechny
druhy přeměn, dále se věnuje jednotlivým typům přeměn (vnitro-
státním i přeshraničním fúzím, rozdělení, převodu jmění na spo-
lečníka a změně právní formy). Ustanovení týkající se jednotlivých
typů přeměn (např. ustanovení týkající se úpravy rozdělení) jsou
vždy rozdělena tak, že nejprve jsou uvedena ustanovení společná
pro všechny obchodní společnosti a družstva, a pak zvláštní usta-
novení pro jednotlivé obchodní společnosti a družstva (např.
ustanovení týkající se rozdělení akciových společností).

Jaké jsou hlavní změny, které nám tento nový zákon přiná-
ší? Zásadní změnou je právně zakotvená možnost provádět
přeshraniční fúze. Zásadně jsou povoleny jen přeshraniční
fúze společností stejné právní formy, s výjimkou situace, kdy
právní předpisy všech států, v nichž mají subjekty zúčastněné
na fúzi své sídlo, povolují křížové vnitrostátní fúze (tedy fúze
společností různých právních forem). Jsou zakázány přeshra-
niční fúze českých obchodních společností a družstev se sub-
jekty, které nejsou založeny dle práva některého z členských
států EU nebo EHP. Pro přeshraniční fúze se podpůrně použijí
ustanovení týkající se vnitrostátních fúzí. Co se týče rozhodné-
ho práva, v přípravné fázi se bude každá ze zúčastněných spo-
lečností řídit svým právním řádem s tím, že vlastní dokončení
přeshraniční fúze, včetně zápisu do obchodního rejstříku, se
bude řídit právním řádem státu, ve kterém má nebo má mít
nástupnická společnost své sídlo.

Podle nové právní úpravy již není nutné sestavovat zprávy
dozorčí rady o přezkoumání projektu přeměny. Dále se vypou-
ští povinnost dvojího notářského zápisu, doposavad byl zapo-
třebí jeden notářský zápis osvědčující schválení návrhu smlou-
vy o fúzi (projektu rozdělení, smlouvy o převzetí jmění) valnou
hromadou společnosti a druhý, kterým byla samotná smlouva
o fúzi uzavíraná ve formě notářského zápisu.

Nově se zavádí institut projektu přeměny (namísto dosavad-
ní roztříštěné terminologie pro jednotlivé druhy přeměn).
Projekt přeměny (např. projekt vnitrostátní fúze) jsou povinny
v písemné podobě vypracovat statutární orgány zúčastněných
společností. Zákon výslovně stanoví, že projekt přeměny musí
být schválen ve stejném znění všemi zúčastněnými společ-
nostmi, že musí obsahovat určité údaje a musí být schválen ve
znění, v jakém byl zveřejněn.

Další novinkou je prodloužení lhůty pro přípravu přeměny
(fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka) z 9 na 12
měsíců. Rozhodný den přeměny pak nesmí  předcházet o více
než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis pře-
měny do obchodního rejstříku. 

Přeměna obchodní společnosti musí být nakonec vždy

schválena příslušným orgánem, v případě kapitálových společ-
ností valnou hromadou (při splnění stanovených podmínek je
i nadále možné schválení představenstvem) a v případě osob-
ních společností všemi společníky. O rozhodnutí valné hroma-
dy, resp. souhlasu společníků s přeměnou, musí být pořízen
notářský zápis, jehož přílohou je projekt přeměny.

Právní účinky přeměny zůstávají i nadále vázány na prove-
dení zápisu v obchodním rejstříku. Právní účinky přeshraniční
fúze pak nastávají ke dni zápisu do českého nebo do zahra-
ničního rejstříku. Následný výmaz zaniklé české zúčastněné
společnosti z českého obchodního rejstříku bude mít již jen
deklaratorní účinky. �

JANA ŠUSTOVÁ

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ A SPOL.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / CABINET D'AVOCATS / THE LAW OFFICE

Zákon o přeměnách
obchodních společností a družstev
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Blýská se
daňovým

poplatníkům
na lepší časy? 

aneb zákon o správě
daní a poplatků posílí
postavení daňového
poplatníka

Poslanecká sněmovna v současné době pro-
jednává návrh novely zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků (dále jen Zákon
o správě daní ). Jedná se o stěžejní procesní
předpis v oblasti správy daní upravující práva
a povinnosti správce daně (zejména finančních
úřadů) ve vztahu k daňovým subjektům. Novela
zákona prošla v legislativním procesu prvním
a druhým čtením. Pokud projde stejně hladce
i třetím čtením, odsouhlasí ji Senát a podepíše
prezident, začne platit od 1. ledna 2009.

Cíle novely
Návrh novely je veden snahou reagovat na některé nedostat-

ky platné právní úpravy, které mohou narušovat vztahy mezi
správci daně na straně jedné a daňovými subjekty na straně
druhé. Mezi hlavní cíle novely patří zlepšení podnikatelského
prostředí v ČR, a to ještě před účinností nového „daňového
řádu“ paralelně připravovaného Ministerstvem financí, který
v budoucnu zákon o správě daní zcela nahradí. Vzhledem
k tomu, že daňový řád nabude účinnosti až v souvislosti s další
částí daňové reformy, jejíž implementace by mohla být za urči-
tých okolností zahájena v roce 2010, může právě projednávaná
novela v nepoměrně kratším čase přispět k zefektivnění daňo-
vé správy a posílení právní jistoty daňových poplatníků přichá-
zejících do styku s orgány finanční správy.

Odůvodnění rozhodnutí finančních orgánů
Jednou z navrhovaných, a z hlediska postavení daňového

poplatníka, podstatných změn je povinnost připojit ke každé-
mu rozhodnutí, až na výjimky, vedle výroku a poučení
o opravném prostředku též odůvodnění. Podle stávající práv-
ní úpravy není povinností správce daně (až na výjimky) svá
rozhodnutí, jimiž rozhoduje o právech a povinnostech daňo-
vých subjektů, odůvodňovat. Pokud se tedy odůvodnění
napříště stane obligatorní náležitostí rozhodnutí správců
daně, je nepochybné, že to bude mít jednoznačně pozitivní
dopad jak z hlediska zvýšení důvěry v rozhodovací činnost
správců daně, tak i ve vztahu k přesvědčivosti a vnitřní kon-
zistentnosti jejich rozhodnutí.

Dojde tak bezesporu k podstatnému zlepšení pozice daňo-
vého poplatníka. Nebude-li s rozhodnutím správce daně sou-
hlasit a bude-li chtít proti němu podat opravný prostředek,
bude mít jasno v tom, které závěry a východiska správce
daně, explicitně uvedené v odůvodnění rozhodnutí, může
prostřednictvím opravného prostředku napadat.

Povinnost odůvodňovat rozhodnutí působením synergické-
ho efektu následně ulehčí situaci i orgánu odvolacímu, který
bude mít předem jednoznačně definováno jednak, které sku-
tečnosti a poznatky vedly prvoinstanční orgán k jeho rozhod-
nutí a dále, které z těchto skutečností vedly adresáta správní-
ho rozhodnutí k podání opravného prostředku. Lze předpo-
kládat, že rozhodovací proces finančních úřadů se ku
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prospěchu všech zúčastněných zbaví jakéhosi uměle vytvoře-
ného, a veskrze zbytečného, „oparu tajemna“, kdy sice bylo
správcem daně nějak rozhodnuto, ale díky absenci odůvod-
nění není zřejmé, co ho k danému závěru vedlo.

Přestože se tato část novely opírá o základní postulát, že
každé správní rozhodnutí –  rozhodnutí orgánů finanční
správy nevyjímaje – musí být řádně odůvodněno, počítá
novela s výjimkami, kdy odůvodnění nebude třeba. Budou
to například ta rozhodnutí, jejichž odůvodnění bude daňo-
vému subjektu známé z jiného dokumentu, procesní roz-
hodnutí, jimiž se upravuje vedení řízení, rozhodnutí, jimž
nikdo z účastníků neodporoval, apod. Náležitostí odůvod-
nění rozhodnutí, kterému před-
cházelo dokazování, bude obliga-
torně uvedení, které skutečnosti
má orgán za prokázané, o které
důkazy opřel svá skutková zjiště-
ní, jakými úvahami se při hodno-
cení důkazů řídil a jak věc posou-
dil po právní stránce.

Povinnost odůvodňovat roz-
hodnutí je krokem směrem
k jistému „zrovnoprávnění“
daňových subjektů ve vztahu k správci daně, kdy správce
daně bude povinen svá rozhodnutí napříště zdůvodnit, což
je jednoznačně v souladu s principy fungování právního
státu i uplatňování státní moci vůči jeho občanům.
Předmětná rozhodnutí tímto krokem získají nejen na pře-
svědčivosti, ale mohou do budoucna sloužit i jako podklad
pro jiná rozhodnutí v podobných věcech jako rozhodnutí
precedentní. Není též od věci v takovém případě uvažovat
o vzniku sbírek rozhodnutí správců daně, pokud v nich
budou řešeny otázky zásadního významu. Odůvodnění roz-
hodnutí správců daně mohou být napříště významným při-
spěním ve vztahu k předvídatelnosti těchto rozhodnutí.

Odklad vykonatelnosti dodatečného platebního
výměru
Pokud dnes podá daňový poplatník proti dodatečnému

platebnímu výměru odvolání, nemá zásadně takové odvolá-
ní odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak. Cílem novely
je změna koncepce vykonatelnosti tak, že odvolání proti
dodatečnému platebnímu výměru bude mít napříště
odkladný účinek. Poplatník tak bude povinen zaplatit daň
vyměřenou dodatečným platebním výměrem až poté, když
jeho odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru bude
rozhodnutím odvolacího orgánu zamítnuto. Novela i v tom-
to bodě vychází vstříc daňovým subjektům a vymaňuje je
z pozice „vazala“, o jehož dodatečně vyměřené dani ještě
není pravomocně rozhodnuto, ale už nyní musí tuto doda-
tečně vyměřenou daň pod zákonnými sankcemi zaplatit.
Navrhovatel novely se nechal inspirovat judikaturou
Nejvyššího správního soudu, z jehož přezkumné činnosti
plyne, že významná část daňových sporů končí ve prospěch

daňových poplatníků zrušením dodatečného platebního
výměru. Zákonný odklad vykonatelnosti se tak jeví jako
logická reakce zákonodárce, kdy se na daňového poplatníka
hledí, do doby než je prokázán opak, jako na řádného,
a není důvod, aby tomu bylo v řízeních před finančními
orgány státu jinak.

Potvrzení o bezdlužnosti 
Navrhovaná úprava Zákona o správě daní reaguje též na

mezeru v zákoně ohledně možnosti získání potvrzení o bezd-
lužnosti, v případech, kdy bylo správcem daně povoleno
posečkání s daní nebo povoleny splátky daně. V praxi totiž

někteří správci daně odmítají
poplatníkům, jichž se týká pose-
čkání s daní nebo splátky daně,
vystavit potvrzení o jejich bezdluž-
nosti, ačkoli platí, že pokud správ-
ce daně povolí daňovému subjektu
posečkání s platbou daně nebo mu
povolí splácení daně, pak tímto
svým rozhodnutím změnil datum
splatnosti daně.

Rozhodnutí o posunu splatnos-
ti daně by se tak mělo logicky projevit i v situaci, kdy je
správce daně daňovým subjektem žádán o vystavení potvr-
zení o bezdlužnosti. Podle nové právní úpravy po dobu, po
kterou daňový subjekt plní podmínky správce daně uložené
v rozhodnutí o posečkání daně, se tato skutečnost zohlední
při vystavení potvrzení o bezdlužnosti. Daňovým subjek-
tům, kteří se ocitli v takové situaci, v případě přijetí novely
odpadnou některá faktická omezení jejich podnikatelských
aktivit, zejména při jednání o úvěru nebo uzavírání kon-
traktů s obchodními partnery.

Návrh novely Zákona o správě daní lze celkově hodnotit
jako zdařilý legislativní počin, reflektující stávající neuspo-
kojivý stav procesní úpravy daňového řízení. Navržené změ-
ny jsou zaměřeny prakticky a odpovídají dlouhodobé potře-
bě daňových subjektů na vyšší transparentnost a přezkou-
matelnost rozhodnutí správců daní, včetně požadavku na
jejich vzájemnou vnitřní provázanost. V případě, že bude
novela Zákona o správě daní schválena a stane se součástí
právního řádu, dojde tím k posílení pozice daňového sub-
jektu v řízení před orgány daňové správy a v důsledku toho
též ke zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelských akti-
vit v České republice. �

JUDR. PATRICIE ŠVARCOVÁ, ADVOKÁT

MGR. DAVID NEVESELÝ, ADVOKÁT

HAVEL & HOLÁSEK S. R. O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
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o správě daní lze celkově
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legislativní počin, reflektující

stávající neuspokojivý 
stav procesní úpravy 

daňového řízení.



Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly
17. června 2008 nařízení č. 593/2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, ozna-
čované jako nařízení „Řím I“. Přijetí tohoto

nařízení je dalším krokem v procesu sjednocování koliz-
ních norem členských států Evropské unie. Kolizními nor-
mami jsou právní předpisy, které určují, právem jakého
státu se bude řídit určitý právní vztah s mezinárodním
prvkem, tedy právní vztah spojený s právem více států.
V rámci pracovního práva jde typicky o situace, kdy český
zaměstnavatel zaměstnává cizince, případně, kdy jeho
zaměstnanci pracují v jiném členském státu EU. 

Klíčovými předpisy, které byly dosud v této oblasti přijaty,
jsou nařízení č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o přísluš-
nosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občan-
ských a obchodních věcech (tzv. Brusel I) použitelné od
1. března 2002 a nařízení č. 864/2007 ze dne 11. července
2007 o právu rozhodném pro nesmluvní závazkové vztahy
(tzv. Řím II) použitelné od 11. ledna 2009. 

Nařízení Řím I se použije od 17. prosince 2009[1], kdy
nahradí Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy[2] (tzv. Římskou úmluvu). Ta v současné době upra-
vuje, které právo je rozhodné pro smluvní závazkové vztahy –
včetně vztahů vyplývajících z pracovní smlouvy. Římská
úmluva není na rozdíl od výše uvedených nařízení instru-
mentem komunitárního práva, ale mezinárodní smlouvou,
která zavazuje pouze smluvní strany, které ji uzavřely v roce
1980, případně k ní přistoupily později. V současné době pla-

tí Římská úmluva ve všech členských státech EU[3] a v České
republice se aplikuje na smlouvy uzavřené po 1. červenci
2006. Nařízení Řím I bylo přijato, aby i problematika určení
rozhodného práva pro smluvní závazkové vztahy byla uprave-
na přímo komunitárním právem[4]. 

Jak je uvedeno výše, nařízení Řím I se použije ode dne 
17. prosince 2009, tedy na smlouvy uzavřené po tomto datu.
Pro smlouvy uzavřené dříve bude i nadále rozhodující
Římská úmluva, respektive národní předpisy[5], pokud jde
o smlouvy uzavřené před okamžikem, kdy vstoupila v daném
státu Římská úmluva v platnost. V České republice se proto
na smlouvy uzavřené před 1. červencem 2006 (den účinnosti
Římské úmluvy) aplikuje zákon č. 97/1963 Sb., o meziná-
rodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších
předpisů (tzv. ZMPS). Římská úmluva se bude aplikovat na
smlouvy uzavřené od 1. července 2006 do 16. prosince 2009
a na smlouvy uzavřené od 17. prosince 2009 se již použije
nové nařízení Řím I.

Řím I a pracovní smlouvy
Nařízení Řím I obsahuje, obdobně jako doposud platná

Římská úmluva, zvláštní úpravu rozhodného práva pro indivi-
duální pracovní smlouvy, a to ve svém  článku 8. Pracovně-
právní vztahy se řídí právem, které si smluvní strany zvolily –
svobodná volba práva tak zůstane základním pravidlem i podle
nařízení Řím I.

Stejně jako Římská úmluva se i Nařízení Řím I zaměřuje na
ochranu slabší strany smluvního vztahu, tedy v případě pracov-
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Řím I – nové nařízení 
o určení práva, kterým 
se řídí pracovní smlouvy



ních smluv na ochranu zaměstnanců. Hlavním prostředkem této
ochrany je zakotvení povinného použití tzv. donucujících
(kogentních) ustanovení. Podle nařízení Řím I se na pracovně-
právní vztahy s mezinárodním prvkem v určitých případech
aplikuje i právo jiného státu než je právo, které si strany zvolily.
Tímto jiným právem je právo státu, jehož právo by bylo podle
nařízení Řím I rozhodné v případě, že by si smluvní strany žád-
né právo nezvolily. Tedy právo státu, v němž nebo z něhož
zaměstnanec (i) obvykle vykonává svoji práci, případně právo stá-
tu, (ii) v němž se nachází provozovna, která zaměstnance zaměst-
nala. Pokud by nicméně vyplývalo z celkových okolností, že je
pracovní smlouva úžeji spojena s jiným státem, než jsou státy
uvedené výše, použilo by se právo tohoto jiného státu. Jiné než
smluvené právo se na pracovněprávní vztah ale nebude vztaho-
vat v celém svém rozsahu, ale pouze v rozsahu výše zmíněných
donucujících ustanovení. Podle nařízení Řím I jde o ustanovení,
od nichž se nelze smluvně odchýlit, tedy veškerá kogentní usta-
novení s ochrannou funkcí. Výčet těchto ustanovení je přitom
v různých státech odlišný, obecně se ale může jednat například
o úpravu rozvazování pracovního poměru, nároků zaměstnanců
na minimální mzdu nebo dovolenou, úpravu BOZP apod.
Nařízení Řím I tak oproti Římské úmluvě ochranu zaměstnance
rozšiřuje, protože Římská úmluva upravovala aplikaci pouze tzv.
imperativních (nutně použitelných) norem, což jsou ustanovení
zásadní v ochraně veřejných zájmů daného státu a oproti kogent-
ním normám se jedná o užší kategorii. 

Zaměstnavatelům by výše zmíněná ochrana zaměstnanců pro-
střednictvím použití donucujících ustanovení práva státu obvy-

klého výkonu práce, respektive sídla provozovny, mohla přinést
komplikace při dlouhodobém vysílání zaměstnanců. Jak Římská
úmluva, tak nařízení Řím I sice stanoví, že se určitý stát nestane
obvyklým místem výkonu práce, pokud tam zaměstnanec pracu-
je pouze dočasně, tuto dočasnost však přesně nevymezují. Na
základě Římské úmluvy tak v některých případech může být pro
vyslaného zaměstnance přijímající stát „státem obvyklého výko-
nu práce“ a tím by se na něj vztahovala některá ochranná (impe-
rativní) ustanovení práva tohoto státu. Nařízení Řím I se sice
pokusilo o přesnější formulaci, bohužel ani zde však není jasně
vymezeno, co znamená „dočasně vykonává svou práci v jiném
státu“. Na základě důvodové zprávy k nařízení Řím I se lze pou-
ze domnívat, že záměrem při přípravě nařízení bylo, aby se
donucující ustanovení v určitých případech vztahovala i na dlou-
hodobě vyslané zaměstnance. Závazný výklad však bude muset
podat až Evropský soudní dvůr.

Nařízení Řím I tedy v oblasti pracovních smluv nepřináší
oproti Římské úmluvě výrazné změny. Zásadní obsahovou
změnou je především rozšíření ochrany zaměstnance z usta-
novení k ochraně veřejného zájmu (nutně použitelných/impe-
rativních ustanovení) práva země obvyklého výkonu práce
(sídla provozovny) na veškerá právní ustanovení, od nichž se
nelze smluvně odchýlit (kogentní ustanovení) a dále snaha
umožnit lépe rozlišit, zda se tato donucující ustanovení budou
vztahovat na vyslané zaměstnance, či nikoliv. �

JAROSLAV ŠKUBAL, IVA BILINSKÁ

PRK PROCHÁZKA RANDL KUBR 
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Od října lze ohlásit živnost přes internet
Elektronizace procesů státní správy pokračuje dalším projektem, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Od

1. října 2008 nemusí podnikatelé ohlašovat novou živnost nebo změny v dosavadní živnosti osobně na živnostenském úřa-
dě. Pomocí jednoduchého elektronického formuláře mohou vše vyřídit přímo ze svého počítače. 

„Elektronické podání podnikatelům výrazně usnadní komunikaci s živnostenskými úřady. Umožní jim prakticky kdykoli
a odkudkoli ohlásit změny v živnosti nebo novou živnost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Instalace jednoduché softwarové aplikace ze stránek www.rzp.cz/elpod.html podnikateli umožní vyplnit formulář podání,
který následně opatří elektronickým podpisem a odešle do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku. Živno-
stenský úřad, který podnikatel označí, podání zpracuje a pokud to bude možné, také je elektronicky vyřídí. Automaticky také
dojde k odeslání všech potřebných dat o podnikateli na finanční úřad, správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu. Na
webu www.rzp.cz najdou podnikatelé kromě vlastní aplikace návod s podrobným popisem instalace, obsluhy a možností vyu-
žití této nové služby. 

Pro podnikatele, kteří si nechtějí pořizovat elektronický podpis, nemají vlastní počítač nebo chtějí vyplnit složitější podání,
je k dispozici obdobná aplikace na všech živnostenských úřadech. Pracovník úřadu ve spolupráci s podnikatelem vytvoří
podání na počítači a vytiskne jej, podnikatel údaje zkontroluje a podepíše. Poté je podání, obdobně jako z počítače podnika-
tele, odesláno k vyřízení do elektronické podatelny živnostenského rejstříku.

Nová služba elektronického podání Jednotného registračního formuláře je dalším krokem ke snížení administrativní zátě-
že podnikatelů a ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady. Je přínosem i pro úřady veřejné správy. Klade sice vět-
ší nároky na znalosti pracovníků živnostenských úřadů, ale současně sníží chyby v údajích a náklady na zasílání papírových
dokumentů dalším úřadům. Údaje z elektronického podání registračního formuláře jsou totiž elektronicky předávány z živ-
nostenského rejstříku do informačních systémů finančních úřadů, Úřadů práce, České správy sociálního zabezpečení a zdra-
votních pojišťoven. � ZDROJ: MPO ČR
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Rozhodčí doložky 
ve spotřebitelských
smlouvách – ANO, či NE?

I. Úvodem
V této praxi vidím osobně velké

nebezpečí spojené se zamezením přístu-
pu spotřebitelů k soudům a popřením
všech principů ochrany spotřebitele,
neboť sebelepší hmotněprávní ochrana
spotřebitele není nic platná ve chvíli,
kdy se jí nelze efektivně domoci. Dle
platné právní úpravy není zcela jisté,
zda je možné považovat rozhodčí dolož-
ku ve spotřebitelské smlouvě za neplat-
nou, či nikoliv. Může za to i nepříliš zda-
řilá implementace evropské směrnice
93/13/ES o nepřiměřených podmín-
kách ve spotřebitelských smlouvách.

Z hlediska obchodní praxe je rozhod-
čí řízení rychlým a efektivním způso-
bem, jak řešit spory mezi podnikateli ať
už v rámci jednoho státu, nebo v rámci
mezinárodních obchodních vztahů,
kde je rozhodčí řízení s konkrétně urče-
ným rozhodcem či rozhodčí institucí
zřejmě i daleko praktičtější, než složitá
řešení v rámci úpravy mezinárodního
práva procesního. Rozhodčí řízení je
tak legitimním způsobem řešení sporů
mezi podnikateli. Podnikatelské vztahy
se ale z právního hlediska podstatně liší
od vztahů spotřebitelských, čímž mám
na mysli vztah podnikatel – spotřebitel.
V nich se uplatňuje jistá ochranářská
role státu, který více ingeruje do těchto
soukromoprávních vztahů s ohledem
na nutnost určité ochrany slabší strany
tohoto vztahu, tedy spotřebitele. Zásah
je tak odůvodněn legitimním cílem. 

Ochranářská role státu se musí pro-
mítnout nejen v rovině hmotněprávní,
ale také v rovině práva procesního, což
znamená, že spotřebitel musí mít k dis-

pozici mechanismy, jak se svých práv,
jež mu stát ve své roli ochránce stanovil,
dovolat. A zde právě dochází k problé-
mům, jež se pokusím nastínit.

II. Právní úprava
Zákon o rozhodčím řízení přesně sta-

noví pravidla, kdy je spor tzv. arbitrabil-
ní a stanoví další okolnosti rozhodčího
řízení od určení rozhodců počínaje,
opravnými prostředky konče. Stanoví
několik možných variant, jak si strany
mohou sjednat rozhodčí smlouvu, tedy
využití rozhodčího řízení namísto řízení
soudního. Nejpoužívanější variantou
rozhodčí smlouvy je rozhodčí doložka,
druhou variantou, se kterou zákon
výslovně počítá v § 2 odst. 3 je smlouva
o rozhodci. Další formou uváděnou
v literatuře je tzv. univerzální, či neome-
zený kompromis[1]. V praxi se ve spotře-
bitelských smlouvách používají praktic-
ky pouze rozhodčí doložky. Otázkou je,
zda je použití rozhodčí doložky ve spo-
třebitelské smlouvě vůbec přípustné,
popř. jaké jsou podmínky jejího použití.
Ve spotřebitelských vztazích musí být
při posuzování platnosti rozhodčí dolož-
ky zohledněny kromě zákona o rozhod-
čím řízení také jiné právní předpisy.
Zejména je třeba zde aplikovat ustanove-
ní § 55 a § 56 občanského zákoníku,
která upravují tzv. nepřiměřené pod-
mínky ve spotřebitelských smlouvách
a představují implementaci evropské
právní úpravy. § 56 občanského zákoní-
ku v odst. 1 stanoví, že „Spotřebitelské
smlouvy nesmějí obsahovat ujednání,
která v rozporu s požadavkem dobré
víry znamenají k újmě spotřebitele znač-

nou nerovnováhu v právech a povinnos-
tech stran.“ Toto ustanovení je třeba
vykládat ve světle směrnice 93/13/ES
o nepřiměřených podmínkách ve spo-
třebitelských smlouvách, jejíž nepříliš
povedenou implementaci daná ustano-
vení občanského zákoníku představují.

Směrnice 93/13/ES v čl. 3 uvádí, že
„Smluvní podmínka, která nebyla
individuálně sjednána, je považována
za nepřiměřenou, jestliže v rozporu
s požadavkem přiměřenosti způsobuje
významnou nerovnováhu v právech
a povinnostech stran, které vyplývají
z dané smlouvy, v neprospěch spotřebi-
tele.“ Odst. 3 pak odkazuje na přílohu
směrnice, která obsahuje demonstrativ-
ní výčet podmínek, které jsou považová-
ny za nepřiměřené, mezi nimi i pís. q),
které stanoví, že nepřiměřenou je i pod-
mínka, jejímž cílem nebo následkem je
„zbavení spotřebitele práva podat žalo-
bu nebo použít jiný opravný prostředek,
zejména požadovat na spotřebiteli, aby
předkládal spory výlučně rozhodčímu
soudu, na který se nevztahují ustanove-
ní právních předpisů, nebo bránění
uplatnění tohoto práva, nepřiměřené
omezování důkazů, které má spotřebitel
k dispozici, nebo ukládání důkazního
břemene, které by podle použitelných
právních předpisů mělo příslušet druhé
smluvní straně, spotřebiteli.“[2] Cíl
tohoto ustanovení je jasný, je jím snaha
zákonodárce vyrovnat nevýhody plynou-
cí ze slabšího postavení spotřebitele, aby
se tento náhodou nevzdal možnosti účin-
ně uplatňovat svá práva u nezávislého
a nestranného orgánu pro rozhodování
sporů.

TÍMTO ČLÁNKEM BYCH RÁD UPOZORNIL NA OKOLNOST, ŽE SE STÁLE ČASTĚJI SETKÁVÁME
V PRAXI S TÍM, ŽE SPOTŘEBITELÉ UZAVÍRAJÍ SMLOUVY OBSAHUJÍCÍ ROZHODČÍ DOLOŽKY.
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Nepřiměřenost rozhodčí doložky je
v českém překladu směrnice[3] podmí-
něna tím, že na rozhodčí soud se nevzta-
hují ustanovení právních předpisů.
Takovouto podmínku neobsahuje slo-
venský překlad směrnice, který obsahu-
je stejnou pasáž v tomto znění:
„…najmä vyžadovať od spotrebiteľa, aby
riešil spory neupravené právnymi usta-
noveniami výhradne arbitrážou…“
V rámci slovenské verze překladu by se
tak zdálo, že rozhodčí doložka ve spotře-
bitelské smlouvě je vždy považována za

nepřiměřenou podmínku. Podle české
verze směrnice je možné považovat za
nepřiměřenou podmínku jen ustanove-
ní rozhodčí instituce, na kterou se
nevztahují ustanovení právních předpi-
sů. Takový výklad je ovšem z pohledu
českého práva poměrně problematický,
protože jak stálé rozhodčí soudy podle
§ 13 zák. o rozhodčím řízení, tak roz-
hodci ad hoc podléhají právním předpi-
sům ČR. Teoreticky lze uvažovat o tom,
že by se toto ustanovení vztahovalo na
rozhodčí doložky, které by stanovily roz-
hodčí instituci v zahraničí nebo pokud
by rozhodčí doložka obsahovala pověře-
ní k rozhodování podle zásad spravedl-
nosti podle § 25 odst. zákona o rozhod-
čím řízení. Ovšem zůstává otázkou, zda-
li evropský zákonodárce měl skutečně
na mysli tyto nepříliš obvyklé situace. 

Je tedy potřeba posoudit, zda je roz-
hodčí doložka vůbec podle platné české
právní úpravy interpretované dle výše
uvedené evropské směrnice přípustná.
Je třeba zároveň zdůraznit, že výčet
nepřípustných resp. nepřiměřených
smluvních ujednání podle § 56 odst. 3
občanského zákoníku, resp. podle pří-
lohy 1 pís. q) směrnice 93/13/ES je
demonstrativní, takže rozhodčí doložka

ve spotřebitelské smlouvě může být
považována za nepřípustnou i podle
obecného ustanovení § 56 odst. 1
občanského zákoníku interpretovaného
dle obecného ustanovení čl. 3 odst. 1
směrnice. Pokud dojdeme k tomu, že se
skutečně jedná o porušení těchto usta-
novení, pak nastává menší komplikace
v tom, že zákon pro rozpor s těmito
ustanoveními stanoví pouze relativní
neplatnost, tzn., že spotřebitel by se
musel takové neplatnosti dovolat podle
§ 40a občanského zákoníku.

III. Praxe
V praxi jsou sjednávány rozhodčí dolož-

ky nejčastěji s určením rozhodce ad hoc
většinou v rámci obchodních podmínek,
které jsou součástí smlouvy dle včleňova-
cí doložky ve smlouvě. Dle § 3 odst. 2
zákona o rozhodčím řízení „tvoří-li však
rozhodčí doložka součást podmínek,
jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se roz-
hodčí doložka vztahuje, je rozhodčí
doložka platně ujednána i tehdy, jestliže
písemný návrh hlavní smlouvy s rozhod-
čí doložkou byl druhou stranou přijat
způsobem, z něhož je patrný její souhlas
s obsahem rozhodčí smlouvy.“ 

Zde nastává první otázka – spotřebi-
telé většinou uzavírají rozhodčí dolož-
ku v rámci přijímání tzv. adhezní
smlouvy, tzn., že nemají reálný vliv na
znění smlouvy, mají pouze volbu mezi
přijetím a odmítnutím. Samozřejmě
mnoho spotřebitelů vůbec netuší, že
rozhodčí doložku sjednali, protože
smlouvu, natož smluvní podmínky, kte-
ré jsou většinou napsány velmi drob-
ným písmem, vůbec nečtou. Pokud už
spotřebitel ví, že uzavřel rozhodčí
doložku, pak zase mnohdy netuší, jaký
je přesný obsah tohoto pojmu. Může
tak takový spotřebitel dát skutečně

informovaný souhlas s obsahem roz-
hodčí doložky? Podle mého názoru
nikoliv. Samozřejmě je možné argu-
mentovat na druhou stranu tím, že
i spotřebitel, pokud má plnou způsobi-
lost k právním úkonům, je odpovědný
za smlouvu, k jejímuž plnění se zavázal
a je povinen ji dodržet. Pokud bychom
však tento argument přijali, můžeme
rezignovat na ochranu spotřebitele jako
takovou. Otázkou tak vždy zůstává míra
zasahování státu do smluvní volnosti
smluvních stran za účelem ochrany spo-

třebitele. Dle mého názoru je toto přes-
ně ta situace, kdy by stát spotřebitele
chránit měl. 

Druhou otázkou je to, zda rozhodčí
doložka může skutečně znamenat
nerovnováhu v právech a povinnostech
stran. Evropský soudní dvůr ve své roz-
hodovací praxi na rozhodčí doložky již
narazil a potvrdil výklad směřující k vět-
ší ochraně spotřebitele[4]. Ačkoliv
zákonný předpoklad je takový, že roz-
hodčí řízení bude probíhat v souladu
s právním řádem, v praxi k tomu často
nedochází. Není také bez zajímavosti, že
naprostá většina rozhodčích doložek
neurčuje za rozhodce stálý rozhodčí
soud, ale rozhodce ad hoc. Spotřebitelé
pak mají strach do rozhodčího řízení jít,
ačkoliv je jejich právo třeba nezpochyb-
nitelné, protože se bojí toho, že rozhod-
čí řízení bude probíhat za výrazně
jiných podmínek než řízení soudní
(například co se týká obesílání účastní-
ků, ústnosti jednání, možnosti oprav-
ných prostředků apod.) a také toho, že
rozhodce ad hoc, ať už je to fyzická oso-
ba, nebo obchodní společnost, může být
napojen na protistranu. Rozhodčí nález,
který byl vydán účelově s ohledem na
vazby jedné ze stran na rozhodce, se vel-



mi těžko napadá, protože napojení se
obtížně dokazuje. Z hlediska současné
praxe na trhu v České republice je mož-
né hovořit i o zneužívání rozhodčích
doložek ke krácení práv spotřebitele
a jeho „odstřižení“ od soudní ochrany
před nezákonnými nebo nemravnými
praktikami některých podnikatelů.

Spotřebitel se tak mnohdy ocitá v situ-
aci, kdy se bojí domáhat svých zákon-
ných práv, protože si není jist účinným
mechanismem procesněprávní ochrany
a nechce investovat prostředky do neji-
stého rozhodčího řízení. Předejít takové-
to situaci, kdy spotřebitel nemá účinné
mechanismy právní obrany, bylo účelem
výše zmíněné evropské směrnice. V tom-
to teleologickém výkladu vidím jedno-
značně argument proto, aby byla rozhod-
čí doložka ve spotřebitelské smlouvě
považována za nepřiměřenou smluvní
podmínku. 

Je možné samozřejmě uvažovat
o tom, že teleologickému výkladu neod-

poruje rozhodčí doložka s určením stá-
lého rozhodčího soudu. Takovýto
výklad je možný zejména s ohledem na
znění českého překladu uvedené směr-
nice. Z hlediska praxe přece jen stálý
rozhodčí soud dle § 13 zákona o roz-
hodčím řízení představuje pro spotřebi-
tele větší míru jistoty. Do posuzování
rozdílů rozhodčích doložek s určením
stálého rozhodčího soudu a rozhodce
ad hoc ve spotřebitelských smlouvách
se zde však pouštět nehodlám, neboť to
není účelem tohoto příspěvku, ani to
není vzhledem k praxi příliš účelné.

IV. Rozhodčí doložka vs.
smlouva o rozhodci

Odpůrci přílišné ochrany spotřebitele
mnohdy argumentují tím, že spotřebitel

není malé dítě a že je mnohdy chráněn
i proti své vlastní vůli. V otázkách pří-
pustnosti rozhodčích doložek pak argu-
mentují tím, že nelze bránit spotřebiteli
v tom, aby nechal rozhodovat o svém
sporu rozhodčí instituci, ať už je to stálý
rozhodčí soud, nebo rozhodce ad hoc. Je
možné upozorňovat na to, že rozhodová-
ní spotřebitelských sporů v rámci soud-
ního řízení je příliš pomalé, že je možno
využít mnoho právních prostředků jak
spor natahovat, že výkon takového roz-
hodnutí je pak často neefektivní apod. 

To jsou samozřejmě pádné argumenty.
Je však třeba zohlednit především sou-
časnou praxi a nevhodnost a zřejmě
i protiprávnost používání rozhodčích
doložek ve spotřebitelských smlouvách.
Řešení ovšem nabízí samotný zákon
o rozhodčím řízení. Druhou formou roz-
hodčí smlouvy, se kterou zákon výslovně
počítá, je smlouva o rozhodci, která se
týká již vzniklého sporu. Spotřebitel začí-
ná problém rozhodčí doložky stejně řešit

až ve chvíli, kdy vznikne problém. Proto
v případě, že by byla rozhodčí doložka
považována za neplatnou, nic nebrání
spotřebiteli a podnikateli v tom, aby uza-
vřeli smlouvu o rozhodci, popř. využili
jinou variantu ADR. V takovém případě
už by si totiž spotřebitel dal velký pozor
na to, jaké jsou podmínky vedení rozhod-
čího či jiného řízení, kdo bude daný spor
rozhodovat apod., takže jeho skutečný
a informovaný souhlas by zde byl, na roz-
díl od současné praxe, nezpochybnitelný.   

V. Závěr
Podle mého názoru, dle současné

právní úpravy s ohledem na eurokon-
formní interpretaci výše uvedených
ustanovení občanského zákoníku je nut-
né považovat ve spotřebitelských smlou-

vách za protiprávní rozhodčí doložky
určující rozhodce ad hoc a doložky
zmocňující rozhodce k rozhodování
podle zásad spravedlnosti. U rozhodčích
doložek stanovujících jako pravomocný
stálý rozhodčí soud není řešení zcela
jednoznačné. Smlouvu o rozhodci uza-
vřenou po vzniku sporu je možné pova-
žovat za legální a legitimní způsob řeše-
ní spotřebitelského sporu, i když bude
obsahovat určení rozhodce ad hoc. 

Argumenty pro tyto závěry lze spatřo-
vat především v teleologickém výkladu
komunitárního práva s jeho důrazem
na efektivní ochranu spotřebitele. Není
bez zajímavosti, že na komunitární
úrovni je do mnoha legislativních aktů
týkajících se spotřebitelského práva
včleňováno ustanovení, týkající se
povinnosti státu zajistit vhodné a účin-
né postupy pro mimosoudní řešení spo-
třebitelských sporů.[5] Současná česká
právní úprava rozhodčího řízení, resp.
její aplikace v praxi a časté zneužívání

rozhodčích doložek však jistě nepřed-
stavuje takový vhodný a účinný postup,
zejména proto, že neutralizuje hmotně-
právní ustanovení na ochranu spotřebi-
tele, protože odnímá spotřebiteli mož-
nost efektivní procesní ochrany jeho
práv. �
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SPOTŘEBITELŮ, O. S.

[1] Např. Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v meziná-
rodním a vnitrostátním obchodním styku, Praha:
ASPI, 2002, 219 s.

[2] Český překlad směrnice publikovaný na portálu
www.eur-lex.europa.eu

[3] Stejně i v překladu anglickém a německém 
[4] Viz. Rozhodnutí ESD z 26. října 2006 ve věci 

C 168/05, Elisa María Mostaza Claro proti Centro
Móvil Milenium SL,

[5] Například čl. 24 nové směrnice 2008/48/ES  
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Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní
návrh novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk
č. 596/0), jehož cílem je přeměnit původní přechodné

ustanovení § 101 odst. 1 na stabilní součást insolvenčního záko-
na. Měla by tak zůstat zachována dosavadní praxe, kdy doba
pro vydání a zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení
je omezena pouze na úřední hodiny insolvenčního soudu. 

Poslanecká sněmovna dále projednává vládní návrh novely
občanského soudního řádu (sněmovní tisk č.559/0), jehož
vybrané části pojednávající o návrhu na snížení jistoty za
podání návrhu na nařízení předběžného opatření a o navrho-
vané změně v řízení o úschovách jsou popsány níže.

Připravovaná novela insolvenčního zákona 
V roce 2006 byla přijata nová úprava úpadkového práva.

Součástí insolvenčního zákona, který byl k dnešnímu dni již
třikrát novelizován je i ustanovení § 101 odst. 1. Podle tohoto
ustanovení je insolvenční soud povinen do dvou hodin od
dojití insolvenčního návrhu vydat a zveřejnit v insolvenčním
rejstříku vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení.

Zákonem č. 296/2007 Sb., kterým byl insolvenční zákon změ-
něn, byla v návaznosti na organizačně-technické problémy sou-
visející s přijetím insolvenčního zákona omezena doba, po kte-
rou je nutné zajistit vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního
řízení. Novým přechodným ustanovením § 432 odst. 2 insol-
venčního zákona bylo stanoveno, že v případech, kdy dojde

insolvenční návrh insolvenčnímu soudu v době mimo jeho rozvr-
ženou pracovní dobu nebo ve dnech pracovního klidu, se poklá-
dá povinnost soudu zveřejnit vyhlášku v insolvenčním rejstříku za
splněnou, učiní-li tak do dvou hodin po zahájení rozvržené pra-
covní doby; soud tedy nemusí povinnost zveřejnit vyhlášku
v insolvenčním rejstříku plnit mimo běžnou pracovní dobu sou-
du. Toto přechodné ustanovení je podle platné úpravy účinné od
1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.  

Právě insolvenční vyhláškou oznamuje insolvenční soud zahá-
jení insolvenčního řízení. Určení takového okamžiku je pro
insolvenční řízení velmi podstatné; vydání vyhlášky o zahájení
insolvenčního řízení sice neznamená úplnou nemožnost dlužní-
ka disponovat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty,
jsou s tím však spojeny procesněprávní a hmotněprávní účinky. 

Tak např. podle § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona
lze od okamžiku zahájení insolvenčního řízení pohledávky proti
dlužníkovi uplatnit pouze přihláškou a to od chvíle, kdy se věři-
tel dozví o zahájení insolvenčního řízení. Přitom podle § 109
odst. 4 insolvenčního zákona účinky zahájení insolvenčního
řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se ozna-
muje zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.
Stejně tak podle § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního záko-
na je uvedený okamžik rozhodující pro uplatňování práv věřite-
lů ze zajištění a konečně i pro nemožnost provedení exekuce
a to i exekuce, která již byla nařízena.

Ustanovení § 109 odst. 3 insolvenčního zákona dále odkazu-
je na jiná ustanovení zákona, s nimiž jsou spojeny také další
účinky zahájeného insolvenčního řízení stanovené zákonem. To
mohou být např. účinky omezující podle § 111 insolvenčního
zákona nakládání s majetkovou podstatou a majetkem, který
do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve
skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho niko-
li zanedbatelné zmenšení. V návaznosti na účinky zahájeného
insolvenčního řízení může soud podle § 82 ve spojení s § 112
insolvenčního zákona také nařídit předběžné opatření, kterým
může omezit dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou ješ-
tě v širším rozsahu, než který vyplývá z citovaného ustanovení
§ 111 insolvenčního zákona.

Z § 235 a násl. insolvenčního zákona přitom vyplývá, že
takové právní úkony, kterými by dlužník po zahájení insolvenč-
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ního řízení zkracoval možnost uspokojení věřitelů nebo někte-
ré věřitele zvýhodňoval na úkor jiných, jsou neplatné.

Z uvedených důvodů by se proto dalo předpokládat, tak,
jak to konečně vyplývalo z původního věcného záměru insol-
venčního zákona, že zákonodárce se bude snažit chápat výše
citované přechodné ustanovení opravdu jako provizorní, a to
i s ohledem na deklarovanou snahu exekutivy o úplnou digita-
lizaci justice a maximální urychlení všech soudních řízení.

Z návrhu novely insolvenčního zákona ze dne 20. 8. 2008,
který vláda předložila dne 9. 8. 2008 Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky však vyplývá, že takových změn se
přinejmenším v nejbližší době nedočkáme. 

Vláda navrhuje, aby v § 101 odst. 1 insolvenčního zákona,
se za větu první vložila věta „Jestliže insolvenční návrh dojde
insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin
insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve
dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhláš-
ku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbliž-
šího pracovního dne insolvenčního soudu.“, a to s účinností
od 1. ledna 2009. Prakticky tedy vláda navrhuje přetransfor-
movat původní přechodné ustanovení s omezenou platností
na stabilní součást insolvenčního zákona.

V důvodové zprávě zaujala vláda stanovisko, že dosavadní
aplikační praxe ukázala, že stávající stav je zcela vyhovující
a omezení doby, po kterou soud musí do dvou hodin vydat
vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, pouze na úřední
hodiny insolvenčního soudu, nepřináší žádné komplikace.
Změna dosavadní praxe a návrat k původnímu záměru právní
úpravy by s sebou přinesla významné finanční a organizační
zatížení jak aplikujících soudů, tak i subjektů, které informace
z insolvenčního rejstříku zpracovávají při každodenních
obchodních operacích. Mezi nežádoucí důsledky by mimo
jiné patřilo bezodkladné organizační a technické zajištění
insolvenčních soudů pro plnění povinnosti vydat a zveřejnit
vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení mimo jejich úřední
hodiny a pro dobu ve dnech pracovního klidu. 

Dá se předpokládat, že novela insolvenčního zákona bude
bez problémů schválena. Lze tak snad jen uzavřít, že např.
finanční instituce, které by bez uvedené změny byly nuceny
zajistit také nepřetržitý provoz, mohou dále fungovat v dosa-
vadní zavedené praxi. �

MGR. KAREL JANDUS, MGR. MARTA ONDAČKOVÁ

PRK PROCHÁZKA RANDL KUBR  

59

Konkurenční doložka, často používa-
ná v pracovních smlouvách, smlouvách
mezi nakladateli a autory díla, je prak-
ticky využitelná i v oblasti obchodního
práva. Lze ji uzavřít jak se statutárním
orgánem společnosti nebo jeho členem,
tak i v obchodních závazkových vzta-
zích. Posledně jmenovanému využití
konkurenční doložky bude věnován náš
článek.

České obchodní právo po dlouhou
dobu postrádalo zákonnou úpravu
konkurenční doložky. Tento institut
byl do obchodního zákoníku výslovně
zahrnut až jeho novelizací zák.
č. 370/2000 Sb. s účinností od 1. led-
na 2001, která harmonizovala naši
právní úpravu s evropskou, konkrétně
s čl. 20 směrnice 86/653/EHS.
Nicméně až po několika letech došlo
k zásadnímu výkladu použití institutu
konkurenční doložky v judikatuře
Nejvyššího soudu ČR.

Obchodní zákoník konkurenční
doložku výslovně upravuje pro smlouvu
o obchodním zastoupení v ust.
§ 672a ObchZ. Na toto ustanovení odka-
zují úpravy jiných smluvních typů –
ustanovení věnovaná smlouvě o prodeji
podniku (§ 488a ObchZ) a smlouvě
o nájmu podniku (§ 488h ObchZ).
Iniciativa zákonodárců upravit konku-
renční doložku pouze u výše uvedených
typů smluv je motivována její zvýšenou
potřebou v těchto závazkových vztazích.

Ve všech případech není konkurenč-
ní doložka povinnou součástí dané
smlouvy, smluvní strany můžou, ale
nemusí konkurenční doložku do smlou-
vy zahrnout. Pokud se ovšem k tomuto
kroku rozhodnou, musí doložka odpo-
vídat podmínkám kogentně stanove-
ným v § 672a odst. 1 ObchZ. Strany si
tudíž mohou písemně dohodnout, že se
obchodní zástupce po určitou dobu
(určenou v doložce, jinak nejvýše po

dobu 2 let po ukončení smlouvy) a na
stanoveném území (popř. vůči stanove-
nému okruhu osob) zdrží na vlastní
nebo cizí účet činnosti, která byla před-
mětem obchodního zastoupení nebo
jiné činnosti, která by měla soutěžní
povahu vůči podnikání zastoupeného. 

Vždy se jedná o zvláštní smluvní ome-
zení, které váže obchodního zástupce
i po skončení závazkového vztahu.
V případě smlouvy o prodeji podniku
může být doložkou omezena činnost
prodávajícího, ve variantě smlouvy
o nájmu podniku je tato možnost dána
ve prospěch obou stran, pronajímatel
může být zákazem konkurence omezen
během trvání nájmu, nájemce po jeho
skončení. Protože takové ujednání zasa-
huje do základních svobod, zejména
práva na svobodné podnikání (čl. 26
odst. 1 Listiny), je nezbytné jej regulo-
vat. A to dostatečným omezením (zúže-
ním) geografickým nebo osobním, ome-

Konkurenční doložky 
v obchodních smlouvách
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zením věcným a samozřejmě omezením
časovým. Obchodní zástupce (resp. pro-
dávající, pronajímatel, nájemce) má
samozřejmě právo na vyrovnání pro něj
z doložky vyplývajícího omezení a to na
základě ust. § 669 odst. 1 písm. b). Toto
právo na spravedlivé odškodnění je
kompenzací jeho možných ztrát.

Konkurenční doložku je třeba smlu-
vit přiměřeně – podmínky pro uzavření
konkurenční doložky určené zákonem
musí smluvní strany dodržet pod sankcí
neplatnosti. Tato neplatnost je pouze
relativní, jelikož jde o úpravu danou
výlučně k ochraně zájmů zastoupené-
ho. Zároveň je zde dána možnost sou-
du, aby konkurenční doložku, která je
z hlediska potřeb ochrany zájmů chrá-

něné smluvní strany (tj. zastoupeného,
kupujícího, nájemce, pronajímatele)
nepřiměřená, prohlásil za neplatnou
popř. ji omezil. Je nicméně nutné
pamatovat i na to, že míra potřebnosti
takové ochrany zájmů zastoupeného
(myšlen i kupující, nájemce a pronají-
matel) se bude zajisté v průběhu trvání
konkurenční doložky měnit.

I když je konkurenční doložka upra-
vena speciálně pouze u smlouvy
o obchodním zastoupení, není vylouče-
no, aby se na ní strany dohodly také
u jiných smluvních typů. Tento závěr,
že smluvní strany se mohou dohodnout
na konkurenční doložce i u jiných typů
smluv, než pro které zákonodárci
výslovně upravili možnost sjednání kon-

kurenční doložky, potvrdila již zmíněná
judikatura Nejvyššího soudu ČR (rozsu-
dek sp. zn. 32 Odo 407/2005 ze dne
13. 6. 2007). Účastníci smlouvy se
mohou s veškerou smluvní svobodou
dohodnout na konkurenční doložce
v jakékoli obchodní smlouvě, kde to
uznají za vhodné. Samozřejmě za před-
pokladu, že doložka bude sjednána
spravedlivě přiměřeně a vzájemně vyvá-
ženě pro obě strany – aniž by bránila ve
svobodném podnikání a současně
dostatečně chránila právo podnikatele
na nerušené podnikání v zavedeném
podniku. �

MGR. ADRIANA KVÍTKOVÁ

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ HOLEC, ZUSKA 

& PARTNEŘI

REORGANIZACE JAKO JEDEN ZE ZPŮSOBŮ
ŘEŠENÍ ÚPADKU SE V ČESKÉ PRÁVNÍ
ÚPRAVĚ OBJEVUJE OD 1. LEDNA 2008, KDY
NABYL ÚČINNOSTI ZÁKON Č. 56/2008 SB.,
O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ
(INSOLVENČNÍ ZÁKON), V PLATNÉM ZNĚNÍ. 

Zákon č. 230/2008 je poslední novelou zákona o podni-
kání na kapitálovém trhu přijatou v roce 2008. Důvodem
přijetí byla především povinnost transpozice rámcové směr-
nice MiFID (směrnice o trzích finančních nástrojů) a přijetí
dalších prováděcích směrnic a nařízení vztahujících se
k trhu s finančními nástroji. Uvedená směrnice mimo jiné
výrazně zlepšuje postavení drobného klienta na kapitálo-
vém trhu a přináší konec monopolu národních burz na
obchodování s akciemi. Novela zavádí nejen nové instituty,
jako je např. vázaný zástupce či mnohostranný obchodní
systém, ale také významně rozšiřuje a zpřesňuje stávající
úpravu.

Obsah novely zákona se týká regulace investičních služeb
a organizování trhu s investičními nástroji. 

Směrnice vytváří jednotný evropský trh pro akcie, komo-
dity a finanční deriváty. Nově upravuje rozsah regulace
investičních služeb a investičních nástrojů, kdy oproti stáva-

jícímu stavu dochází v prvé řadě k rozšíření regulace.
Například nově je mezi hlavní investiční služby zařazeno
investiční poradenství, což znamená, že proti současnému
stavu bude moci nadále poskytovat poradenské služby pouze
osoba s příslušným povolením. Samotní obchodníci s cenný-
mi papíry budou mít podstatně rozsáhlejší než doposud pra-
vidla pro jednání se zákazníky, ale změn dozná i úprava
vnitřní organizace obchodníka s cennými papíry. Mezi deri-
váty jsou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů komo-
ditních a derivátů exotických. Nově budou režimu zákona
o podnikání na kapitálovém trhu podléhat také organizátoři
komoditních burz, pakliže na nich budou obchodovány
komoditní deriváty.

Další novum je modifikace a rozšíření rozsahu pravidel
činností a hospodaření obchodníka s cennými papíry, např.
podrobnější pravidla pro outsourcing činností, pro zjišťování
a řízení střetu zájmů atd. Podstatně rozsáhlejší než doposud
je také úprava režimu pro jednání se zákazníky, např. je dopl-
něna tzv. kategorizace zákazníků na profesionální a neprofe-
sionální včetně pravidel pro její provádění, podrobná pravi-
dla hodnocení vhodnosti investičních služeb a investičních
nástrojů pro daného zákazníka, detailně je upraveno infor-
mování zákazníka, pravidla pro nakládání s pokyny a pro
jejich provádění.

Směrnice přináší též změny v režimu spolupráce orgánů

Novela zákona o podnikání
na kapitálovém trhu
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dohledu jednotlivých členských států Evropské unie nad čin-
ností hostitelských poskytovatelů investičních služeb a nad
činností přeshraničně působících regulovaných trhů. Rovněž
dochází k určitým úpravám kompetencí orgánů dohledu nad
činností poskytovatelů investičních služeb a organizátorů
regulovaných trhů.

Směrnice nově dále zavádí institut tzv. vázaného zástupce
(tied agent) jakožto pověřence  obchodníka s cennými papíry
pro výkon vybraných činností.

Směrnice přináší i poměrně velké změny v oblasti organi-
zovaných trhů s investičními nástroji. Nově se zavádí jednot-
ný režim pro regulovaný trh s investičními nástroji a pro jeho
organizátora, tzn. není již nadále rozlišován trh burzovní
a mimoburzovní. Směrnice také modifikuje pravidla pro při-
jímání investičních nástrojů na regulovaný trh. Další novin-
kou je možnost tzv. jednotného pasu organizátora regulova-
ného trhu. 

Vedle regulovaného trhu se na základě požadavků směrni-
ce zavádí tzv. mnohostranný – nebo též vícestranný –
obchodní systém (multilateral trading facility), jakožto trh,
který musí plnit nižší míru požadavků oproti trhu regulova-
nému. Provozování mnohostranného obchodního systému je
zařazeno mezi hlavní investiční služby a tento mnohostranný

obchodní systém může provozovat jak organizátor regulova-
ného trhu (tedy Burza cenných papírů Praha a RM-Systém),
tak obchodník s cennými papíry. 

V návaznosti na nárůst různorodosti tržních platforem
zavádí směrnice řadu požadavků na transparentnost při
obchodování s investičními nástroji v rámci různých tržních
platforem (regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém,
OTC). Zejména jsou zaváděny nové požadavky na tzv. před-
obchodní transparentnost (uveřejňování nabídek a poptávek
po investičních nástrojích) a tzv. po-obchodní transparent-
nost (uveřejňování výsledků obchodů).

Pro organizátory vypořádacích systémů přináší směrnice
mezi jiným zákaz upřednostňování tuzemských účastníků
před zahraničními a také možnost, aby vypořádací systém vypo-
řádával obchody uzavřené na různých regulovaných trzích, a to
jak v tuzemsku, tak v zahraničí. �

KATEŘINA SMOLKOVÁ

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ A SPOL.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / CABINET D'AVOCATS / 

THE LAW OFFICE
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V poslední době se stává stále aktuálnější projekt nové
„evropské“ formy společnosti, takzvané Evropské soukromé
společnosti (European Private Company, Societas
Privata Europaea – dále jen „SPE“). Hlavním
cílem této nové formy společnosti má být
ulehčení mobility malých a středních pod-
niků (dále jen „SME“) a s tím související

rozvoj svobody usazování se na volném
trhu (menší společnosti často nemají
zkušenosti s přeshraničními operacemi,
navíc obvykle nezaměstnávají právníka
a jsou nuceny platit si rady interních exper-
tů). Dalším cílem je zejména větší podpora
SME a snaha ušetřit náklady nutné k jejich zalo-
žení a provozu. 

Cílem SPE je ulehčit přeshraniční operace v rámci území
Společenství tak, aby společnost mohla v jednom členském
státě s minimálními náklady a v minimálním časovém rámci
založit jednu nebo více dceřiných společností. 

Samotný návrh Statutu SPE (ve formě nařízení) byl pre-
zentován na stránkách Evropské komise[1] dne 25. června
2008. Následně bude tento návrh předložen k posouzení
Radě a Evropskému parlamentu.

Podle návrhu by SPE měla představovat formu evropského
„s. r. o.“, neboli společnosti s omezeným ručením, jejíž akcie
(podíly) nejsou veřejně obchodovatelné. SPE by se měla řídit
zejména samotným Nařízením o SPE (dále jen „Nařízení“)
a dále stanovami, které budou upravovat otázky stanovené
v Nařízení, přičemž samotná úprava stanov bude ponechána
na vůli společníků. Národním právem členských států se
budou řídit jen ty otázky, které nebudou upraveny ani
Nařízením ani stanovami SPE (a to vždy podle sídla SPE).
Tento způsob úpravy by měl na jednu stranu zajistit co nej-
větší unifikaci na evropské úrovni a na druhou stranu poskyt-
nout společníkům SPE dostatečnou flexibilitu a možnost
upravit si SPE podle svých potřeb.

SPE bude možné založit jako úplně novou společnost,
bude moci vzniknout fúzí či rozdělením stávajících společ-
ností nebo změnou právní formy stávající formy společnosti
založené podle práva některého z členských států EU.

Velmi zajímavou, a do jisté míry novou, se jeví úprava
základního kapitálu SPE. Nařízení o SPE se inspiruje posled-
ním vývojem v oblasti práva společností a diskusemi nad
funkcí a užitečností institutu základního kapitálu. Za účelem

usnadnění založení společnosti tak stanoví požadavek na
minimální výši základního kapitálu ve výši 1 Euro (případně

odpovídající výše vyjádřená v národních měnách,
pokud nejsou státy účastníky eurozóny).

Hlavním důvodem pro takovou úpravu je, že
věřitelé v současnosti za účelem zjištění

solventnosti společnosti častěji sledují
jiné ukazatele než je výše základního
kapitálu (jako například cash-flow). 

Vedle výhod spočívajících v snadném
založení společnosti, je cílem SPE
nabídnout podnikatelům takovou spo-

lečnost, kterou si mohou upravit pro své
vlastní potřeby a která nabídne dostateč-

ně flexibilní vnitřní organizaci společnosti.
Návrh Nařízení tak například stanoví demon-

strativním výčtem okruh rozhodnutí náležející do
pravomoci společníků, stanovy SPE by pak měly upravo-

vat, o kterých věcech se bude hlasovat kvalifikovaným způso-
bem. Návrh Nařízení dále nestanoví povinnost, aby se valná
hromada společníků SPE konala za jejich fyzické přítomnos-
ti. Způsob konání valné hromady a přijímání rozhodnutí na
valné hromadě si společníci upraví ve stanovách SPE, což
dává prostor pro využití moderních technologií při řízení
SPE (např. valná hromada konaná prostřednictvím telekonfe-
rence).

Poslední zajímavostí nově připravované formy společnosti
je možnost přemístění jejího sídla. Návrh Nařízení upravuje
možnost, aby SPE přesunula své sídlo do jiného členského
státu EU bez toho, aby došlo k likvidaci SPE nebo SPE ztra-
tila svou právní subjektivitu. Samotná ustanovení jsou inspi-
rována Nařízením o Evropské společnosti. 

Projekt nové evropské formy společnosti se jeví jako vel-
mi ambiciózní. Jeho výhodou bezesporu je, že se nezrodil
na poli soutěže jako evropská odpověď na reformy v člen-
ských státech, ale je více motivován potřebami SME a pod-
nikatelskou praxí (tomu napomohly i konzultace s veřej-
ností a s odborníky napříč EU). Cílem SPE sice není kon-
kurovat národním úpravám, přesto ale musí nabídnout
dostatečně flexibilní, zajímavou a nepříliš drahou právní
úpravu. Zdá se však, že tyto požadavky může současný
návrh Nařízení naplnit a SPE by se tak v budoucnu mohla
stát vhodnou alternativou pro podnikatele při provádění
přeshraničního podnikání a při zakládání společností
(a nejen dceřiných) v rámci EU. �

ONDŘEJ HAVLÍČEK

WEINHOLD LEGAL

EPRAVO.CZ MAGAZINE 4/2008 62

Evropská soukromá společnost
– nová forma „evropské“ společnosti



V
rchní soud v Praze vydal dne 29. 2. 2008 usnesení
sp. zn. 7 Cmo 503/2007, kterým upravuje přípust-
nou elektronickou formu uveřejnění oznámení
o svolání valné hromady akciové společnosti s akci-

emi na majitele.
Vrchní soud v Praze ve svém výroku říká, že deník, který má

podobu pouze elektronických webových stránek na síti inter-
net, lze považovat za celostátně distribuovaný deník a ozná-
mení o konání  valné hromady společnosti s akciemi na maji-
tele publikované v takovém deníku představuje uveřejnění
oznámení v celostátně distribuovaném deníku, a tudíž vhodný
způsob uveřejnění ve smyslu §184 odst. 4 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „Obchodní zákoník“).

Vrchní soud tak zrušil zamítavý rozsudek Městského
soudu v Praze a vrátil mu zpět k projednání věc, ve které
se navrhovatel domáhal zápisu do obchodního rejstříku
společnosti, která má ve svých stanovách uveden způsob
uveřejnění oznámení o svolání valné hromady na elektro-
nických webových stránkách celostátně distribuovaného
deníku.

Uveřejnění oznámení o konání valné hromady 
Ustanovení § 184 odst. 4 Obchodního zákoníku upravuje

způsob uveřejnění pozvánky nebo oznámení o svolání valné
hromady akciové společnosti. U společnosti s akciemi na jmé-
no společnost jednotlivé akcionáře eviduje v seznamu akcio-
nářů a pozvánku na valnou hromadu je povinno představen-
stvo společnosti akcionářům zaslat na adresu sídla nebo byd-
liště uvedenou v seznamu akcionářů.

U společnosti s akciemi na majitele je situace odlišná, proto-
že akcionáři nejsou společností evidováni a zákon proto nemů-
že požadovat zaslání pozvánky na valnou hromadu přímo
akcionáři. Shora uvedené ustanovení zní: „U společnosti s akci-
emi na majitele uveřejňuje představenstvo v této lhůtě (pozn.
nejméně 30 dnů před konáním valné hromady) oznámení
o konání valné hromady v Obchodním věstníku a jiným vhod-
ným způsobem určeným stanovami, nejméně však v jednom
celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách.“

Celostátně distribuovaný deník
Obchodní zákoník nikterak nestanovuje formu tištěnou

nebo elektronickou celostátně distribuovaného deníku.
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Cílem tohoto článku je poukázat na frekventovanější
výskyt rozhodčích doložek, prostřednictvím kte-
rých dochází k vyloučení řešení spo-
ru obecnými soudy. V praxi se s tím

můžeme setkat zejména u velkých obchod-
ních společností typu bank, pojišťoven, ale
i u menších obchodníků, kdy zavádějí rozhod-
čí doložky do svých již konkrétních obchodních smluv, pří-
padně do Všeobecných obchodních/pojistných podmínek.
Jaké důvody je k tomu vedou a proč dochází k vývojovým
tendencím rozhodčího řízení, k tomu blíže v následujícím
textu.

Rozhodčí doložka a velké obchodní společnosti 
Obecně platí pravidlo, že velké společnosti dávají přednost

řešení sporů před obecnými soudy. Hlavní výhodou soudního
řízení je jistota jeho dvou-instančnosti a možnosti se v případě
nutnosti odvolat. Díky dostatečným finančním zdrojům vel-
kých obchodních společností nejsou tyto společnosti odrazo-
vány nákladným soudním řízením, ani jeho časovou nároč-
ností a kladou důraz na možnost využití dvou-instančnosti

soudního řízení. Proto v praxi, když se např. vyskytne smlou-
va s dodavatelem, který v ní navrhne rozhodčí doložku, práv-

ní oddělení příslušné společnosti tuto doložku
většinou škrtá.

Avšak poslední dobou se objevují případy, kdy
se rozhodčí doložky vyskytují. Především je to situ-
ace, kdy je společnost nucena se podřídit protistra-

ně, která z hlediska své silnější vyjednávací pozice je schopna si
rozhodčí doložku ve smlouvě prosadit – např. protistrana, která
poskytuje konzultační služby, které společnost poptává a nemů-
že je snadno na trhu získat od jiného smluvního partnera. Další
výjimkou jsou případy, kdy je společnost nucena chránit si své
obchodní tajemství, a proto sama navrhne řešení sporu cestou
neveřejného rozhodčího řízení, kterým je přirozeně zajištěna
ochrana důvěrných informací. Dále je možno poukázat na pří-
pady, kdy je nutno řešit velice komplikovaný složitý spor, kde je
výhodou odborná specializace rozhodce před obecnou speciali-
zací soudce. I v tomto případě se proto společnost uchýlí k řeše-
ní sporu před rozhodcem.

Přestože se může zdát, že velká instituce nemusí mít zájem
na rychlosti vyřešení sporu a preferuje dvou-instančnost soud-

z právní praxe

Skutečnost, že se jedná o periodický tisk, prokáže vydavatel
takového internetově publikovaného deníku potvrzením
o registraci u Ministerstva kultury. Vydavatel periodického tis-
ku musí podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnos-
tech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších
předpisů, oznámit Ministerstvu kultury zahájení vydávání peri-
odického tisku včetně údaje, zda se jedná o regionálně nebo
celostátně distribuovaný tisk. Ministerstvo kultury periodický
tisk potom eviduje.

Celostátní distribuce takového deníku vychází z rozšířenosti
internetu. Sí
 internet má v dnešní době pokrytí celého území
České republiky a faktická dostupnost elektronických webových
stránek deníku je nepochybně mnohonásobně větší než u kte-
réhokoliv tištěného periodika. V případě, že by některý z akcio-
nářů neměl možnost připojení k internetu, oznámení o konání
valné hromady je stále uveřejňováno v Obchodním věstníku.

Smysl ustanovení obchodního zákoníku, které požaduje
oznámení v denně vydávaném periodiku, spočívá především
v možnosti akcionáře se každý den seznámit s obsahem dané-
ho tisku. Dostupnost internetové prezentace, která je přístup-
ná 24 hodin každý den, opět splňuje i tento požadavek.

Závěr
Uvedený judikát je pro akciové společnosti s akciemi na maji-

tele rozhodně zajímavý. Přináší novou alternativu uveřejnění
oznámení o svolání valné hromady a i o dalších skutečnostech,

u kterých Obchodní zákoník používá úpravu způsobu svolání
valné hromady (jedná se např. o odkup akcií, výplatu dividend
a úrokových výnosů, likvidaci, výzvy akcionářům a další).

Tato alternativa oznámení je časově i finančně méně
nákladná a samozřejmě i pružnost objednávky internetových
médií je několikanásobně větší z pohledu možnosti okamžité-
ho uveřejnění bez ohledu na kapacitu tištěného vydání.

Uvedený judikát se vypořádává s problémem distribuce elek-
tronického deníku, ovšem nedává řešení nových potíží, které
publikací v internetovém médiu vyvstávají – zřizovatelem inter-
netového média se může stát subjekt mnohem snáze než
vydavatelem tištěného deníku, kvalita a stálost takového dení-
ku potom nemusí být zcela garantována, dále obsah interne-
tových stránek je možné snáze změnit a v některých případech
může být složité prokazovat, že např. oznámení bylo v deníku
zveřejněno už k určitému dni nebo v konkrétním znění. Tyto
nedostatky a způsoby, jak se s nimi vypořádat, nám nejlépe
ukáže praxe při používání internetových deníků.

V obecné rovině nelze pominout ani aspekt většího zrovno-
právnění internetové komunikace a tentokrát ne pouze
v oblasti veřejnoprávní, tedy mezi osobami a úřady, ale i mezi
soukromoprávními subjekty – mezi akciovou společností a její-
mi akcionáři. �

MGR. ROBERT NEŠPŮREK, ADVOKÁT 

MGR. JAN BEDNÁŘ, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

HAVEL & HOLÁSEK S. R. O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Rozhodčí doložka v praxi
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ního rozhodování, jak jsem již zmínila výše, manažeři jednot-
livých společností právě naopak mohou mít zájem na rychlém
vyřešení sporu. Je to z toho důvodu, že mají v krátkém obdo-
bí zájem na vykazování úspěšných výsledků útvaru, za jehož
činnost jsou odpovědni, a to z důvodů svého pozitivního ohod-
nocení spojeného s vyšším peněžním oceněním a bonusy,
schválení rozpočtu pro své oddělení pro příští rok atd. 

V případě, kdy dochází ke sporu mezi společností a jejím
klientem, se opět společnost ubírá směrem k rozhodci.
Důvodem je snaha vyloučit psychologické hledisko, které
působí na rozhodování soudců ve prospěch klienta jakožto
spotřebitele, tudíž slabší strany sporu versus velké silné insti-
tuce. Nejedná se o žádnou podjatost, nýbrž přirozenou reak-
ci, která v případě rozhodčího řízení bude eliminována tím,
že budou rozhodovat profesionálové, např. z oblasti pojišťov-
nictví nebo bankovnictví, kteří lépe pochopí argumenty, na
základě kterých příslušná společnost rozhoduje.

Specifická rozhodčí doložka České Pojiš�ovny 
Česká pojišťovna a. s. (dále jen „Česká pojišťovna“ nebo

„společnost“) je univerzální pojišťovnou s dlouholetou
a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od zno-
vuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 je největší
pojišťovnou na českém pojistném trhu[1]. K dnešnímu dni
spravuje cca 10,5 milionů pojistných smluv. K zavedení roz-
hodčí doložky se však odhodlala až v průběhu roku 2005,
kdy tato doložka byla zařazena do Všeobecných pojistných
podmínek[2]. Důvodem, který vedl Českou pojišťovnu k zave-
dení rozhodčí doložky do svých smluv byl pokus omezit do
budoucna výši dluhu, který pojišťovně narůstal s počtem
neplatičů pojistného. Bylo třeba zavést systém, který by jed-
nak dluh do budoucna efektivně snížil, byl by rychlý, ekono-
micky výhodný a zároveň šetrný k pověsti firmy. 

Problémy s obecnými soudy, se kterými se musela Česká
pojišťovna potýkat, byla decentralizace řešení sporu. Ta spočí-
vala v tom, že spor z pojistného je absolutním ne-obchodem[3].

Nebylo možné si dohodnout jednotný místně příslušný obecný
soud[4], což z hlediska vnitřní politiky firmy znamenalo značné
náklady navíc, zejména z důvodů, kdy takovýchto sporů mohly
být ročně desítky tisíc. Hledalo se tedy řešení, jak se tomuto
problému vyhnout. Proto dalším argumentem proti obecným
soudům byla ona složitá byrokracie, která navíc obnášela osob-
ní účast před soudem. To vše, a našly by se jistě i další argu-
menty, které je možné podřadit pod klasické výhody rozhodčí-
ho řízení, způsobilo, že se vedení České pojišťovny rozhodlo
zavést rozhodčí doložku do svých Všeobecných pojistných pod-
mínek. Z hlediska obsáhlosti jednotlivých článků, které může-
me ve Všeobecných pojistných podmínkách nalézt, je právě
onen článek o řešení sporů rozhodcem velice dlouze a precizně
vypracován. 

Pokud bychom chtěli uvedený článek specifikovat podrobně-
ji, skládá se ze tří odstavců. Hned první věta v prvním odstavci
skrývá velice důležitou informaci a to rozsah předmětu roz-

hodčího řízení. Rozhodce se zvolí pouze pro spory týkající se
běžného či jednorázového pojistného, z čehož vyplývá, že
z 99,9 % bude žalující stranou Česká pojišťovna, nikoli klient.
Čistě teoreticky může i klient zažalovat Českou pojišťovnu
před rozhodcem, např. z titulu přeplatku pojistného, který
chce vrátit zpět, avšak v praxi se tato situace ještě nevyskytla. 

Je nutno zdůraznit, že klient podepisuje rozhodčí doložku
v rámci adhezní pojistné smlouvy, která spočívá  v tom, že pod-
mínky diktuje společnost a klient má již na výběr pouze takovou
smlouvu přijmout a podepsat nebo odmítnout. Rovněž bych pou-
kázala na umístění odstavce o rozhodci, kdy jeho text není uve-
den přímo ve smlouvě s příslušným klientem, ale je na něj odka-
zováno do Všeobecných pojistných podmínek, a zvyšuje se tak
pravděpodobnost jeho přehlédnutí v okamžiku podpisu smlouvy
klientem. Situace, kdy se klienti dovídají o tom, že podepsali roz-
hodčí doložku až s obsílkou obsahující žalobu, nebo dokonce až
okamžikem zaklepání na dveře exekutorem s vykonatelným exe-
kučním titulem v rukou, pravděpodobně není pouze výjimečná. 
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Jistě lze namítnout, že právo přeje bdělým[5], což jinými slo-
vy znamená, že každý si má střežit svá práva a než se k něčemu
zaváže, měl by si předem ujasnit obsah svého závazku. Ale i řád-
né přečtení návrhu smlouvy včetně Všeobecných pojistných
podmínek nic nemění na tom, že rozhodčí doložka je součástí
smluvních podmínek a každý tak v zásadě stojí před volbou, zda
smlouvu podepíše nebo si vyhledá jinou pojišťovnu. 

Odstavec 2 článku o rozhodci dává výslovně stranám, z hle-
diska výše zmíněného – tedy v zásadě jen České pojišťovně –
na výběr, kde tento spor bude řešit. Pojišťovna tak má již od
začátku možnost výběru mezi obecným soudem nebo rozhod-
cem. Znění tohoto odstavce je následující: „… rozhodčí dolož-
ka … se ve věci, ve které nebylo dosud zahájeno rozhodčí říze-
ní, ruší zahájením soudního řízení…“. Jedná se o alternativu,
kterou právní oddělení pojišťovny zavedlo z důvodu případ-
ných budoucích možností, kdyby např. Společnost pro roz-
hodčí řízení, u které by se spory měly řešit, zkrachovala,
popřípadě jinak zanikla, aby nedošlo k patové situaci pro Čes-
kou pojišťovnu a spor by nebylo možno vyřešit vůbec. Tento
tah měl mimo jiné zamezit i monopolnímu smýšlení rozhodců
a nelibě měněných podmínek rozhodování – řádu rozhodčího
řízení. V praxi se však vyskytla i situace, kdy obecný soud tak-
to podanou žalobu zamítl z důvodu věcné nepříslušnosti a vrá-
til ji rozhodci, ale procento těchto případů bylo mizivé z hle-
diska počtu žalob, které takto prošly rukama jiných soudců. 

Třetí odstavec již jenom konstatuje, že veškeré jiné spory se
již rozhodují před obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Důvody pro výběr Společnosti pro rozhodčí řízení, a. s.[6] Čes-
kou pojišťovnou byly spatřovány zejména v praktických zkuše-
nostech, které Společnost pro rozhodčí řízení získala již z vymá-
hání pohledávek pro Dopravní podnik hlavního města Prahy,
a. s. a dále v technickém vybavení Společnosti pro rozhodčí říze-
ní, které obsahovalo zejména programové vybavení počítače, do
kterého by jiná arbitrážní centra musela nejdřív investovat.

Dosavadní tříletá praxe s rozhodčí doložkou může být Čes-
kou pojišťovnou z hlediska úspěšnosti vymáhání pohledávek
hodnocena pozitivně – suma nevymožených pohledávek kli-
entů se snížila a pojistné začalo být vymáháno mnohem efek-
tivněji, než tomu bylo dříve.  V blízké budoucnosti je však
možné očekávat i úvahy nad odstraněním rozhodčí doložky
ze Všeobecných pojistných podmínek právě z důvodů, které
fakticky znevýhodňují klienta. Dále je také možno poukázat
na legislativní vývoj zákona č. 99/1963 S., Občanského soud-
ního řádu, který postupem času také počítá s elektronizací
justice a rychlejším rozhodováním i u obecných soudů[7]. 

Rozhodčí doložky u Raiffeisenbank a. s.
Rozhodčí doložky začala Raiffeisenbank a. s. (dále jen

„banka“) používat v praxi teprve před dvěma lety. Zavedla je
zejména do smluv, týkajících se malých podnikatelských úvě-
rů. Následně se praxe rozšířila i na další její produkty typu
kreditních karet, hypoték a osobních spotřebitelských úvěrů.
Opět důvody, které vedly banku k řešení sporů před rozhod-
cem, nejsou nijak atypické. Pomalá česká justice nutí k tomu,

aby si podnikatelé hledali jinou rychlejší cestu k řešení spo-
rů, a proto rozhodčí řízení se zde jeví jako velice kvalitní
alternativa.

Vnitřní politika banky však ohledně řešení sporů má rozděle-
nou strukturu. Ohledně předmětu sporu, který vyžaduje již jis-
tou konkrétní specializaci zejména u investičního bankovnictví,
se banka přiklání k řešení sporu před rozhodcem, který onu
specializaci má. Proto tady se tyto spory v zásadě řeší před stá-
lým Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře
České republiky.  V případě tzv. masových sporů z podnikatel-
ských či spotřebitelských úvěrů se zavedla praxe rozhodčích
doložek odkazující na arbitrážní centrum –  Společnost pro roz-
hodčí řízení. Toto arbitrážní centrum bylo vybráno z hlediska
tří kritérií. Jednak z hlediska finančního, dále z hlediska reno-
mé, které již na tomto trhu má vybudováno a z hlediska nabíze-
né a slibované rychlosti rozhodování, které nemělo konkurenci.

Jak jsem se již zmínila výše, praxe s rozhodčím řízením je
poměrně krátká a proto ona zpětná vazba ještě není tak silná,
abych zde mohla činit závěr, zda se jedná o ekonomicky efek-
tivní řešení.

Rozhodčí doložka v praxi malých obchodníků 
V praxi se můžeme často setkat i se smlouvami mezi jednot-

livci, které jsou ošetřeny rozhodčími doložkami. Spočívají
zejména v řešení sporů jednoduchého práva, kdy jedna strana
si od druhé půjčí peníze, ale nevrátí je v dohledné době.
Narůstají úroky a tak se příslušná strana obrací na rozhodce,
aby spor rozhodl. Převažují proto případy sporů z půjček, uzná-
ní dluhu, směnek apod. Důvody, které vedou obchodníky
k zavádění rozhodčích doložek do svých smluv, jsou zcela logic-
ké. Výhody rozhodčího řízení zde spočívají zejména v rychlosti
vymožení malých částek. V případě soudního sporu by mohly
náklady a čas strávený vymáháním dosahovat vysokých finanč-
ních hodnot a stalo by se to ekonomicky zcela nevýhodné.

Výše zmíněná výhoda rozhodčího řízení, kterou je bezkon-
kurenční rychlost rozhodnutí sporu, spočívající zejména v jed-
no-instančnosti řízení, se může paradoxně jevit i jako nevýho-
da nemožnosti se odvolat proti výroku rozhodčího nálezu.
Čelit této nevýhodě nicméně lze institutem přezkoumání roz-
hodčího nálezu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 216/1994
Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který
rozhodčí řízení o mnoho neprodlouží a současně zajistí pře-
zkum dalšími rozhodci, takže rozhodčí řízení bude v podstatě
dvou-instanční tak, jako je tomu u obecného soudu.

Obchodníci také často využívají služeb rozhodce z důvodu
zajištění plné diskrétnosti. Je to v případech, kdy lpí na svém
dobrém jménu firmy a nechtějí aby se veřejnost o případném
sporu dověděla nebo aby došlo k vyzrazení obchodního tajem-
ství. Ve složitějších případech vyžadujících zvláštní právní
posouzení se obchodníci uchylují k rozhodčímu řízení před
senátem. Vytváří to záruku větší objektivity a právní jistoty. �

KRISTINA LINCEROVÁ

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ DÁŇA, PERGL & PARTNEŘI



„Každý pacient by měl být řád-
ně informován o svém zdravot-
ním stavu a oprávněn znát veške-
ré informace shromažďované
o jeho zdravotním stavu ve zdra-

votnické dokumentaci a mělo by
být zajištěno právo na ochranu sou-

kromí ve vztahu k informacím o zdra-
votním stavu pacienta.“

Práva pacienta zaručuje Úmluva o lidských prá-
vech a biomedicíně, kterou je Česká republika povinna se
řídit. Právo pacienta na ochranu soukromí ve vztahu k infor-
macím o jeho zdravotním stavu a nahlížení do zdravotnické
dokumentace je pak dále realizováno v zákoně o péči o zdraví
lidu (z. č. 20/1966 Sb.), jehož významná novelizace v této sou-
vislosti s účinností od 15. 5. 2007 podrobně upravila podmín-
ky nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta a práva
s tímto právem související. Jednoznačnějším způsobem byl tak
zákonem vymezen okruh osob, které smějí do zdravotnické
dokumentace pacienta nahlížet, popřípadě realizovat souvisejí-
cí práva a byl zároveň stanoven rozsah takových práv.      

Pacient má právo, nejenom aby byl informován o povaze
poskytované zdravotní péče, každého léčebného výkonu,
vyšetření, možných rizicích léčby či výkonu, variantách mož-
ného postupu v léčbě, ale také aby mu byly poskytnuty veš-
keré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci
vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se
k jeho zdravotnímu stavu. V případě autorizovaných psycho-
logických metod a popisu léčby psychoterapeutickými pro-
středky má pacient nárok získat informace, jejichž obsahem
je popis příznaků onemocnění, diagnózy, popis terapeutické-

ho přístupu a interpretace výsledků testů.  Významným prá-
vem pacienta je právo pacienta v přítomnosti zdravotnického
pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace a uvede-
ných dokumentů o jeho zdravotním stavu. Pacient má právo,
aby mu zdravotnické zařízení pořídilo kopie nebo si může
sám pořídit výpisy či opisy. Je velice pravděpodobné, že zdra-
votnické zařízení, resp. jeho provozovatel, má pro nahlížení
do zdravotnické dokumentace upraven postup v podobě
vnitřního předpisu. Lze určitě doporučit, aby se pacient
(nebo jiná oprávněná osoba), který zamýšlí nahlížet do zdra-
votnické dokumentace a pořizovat výpisy, opisy, kopie, obrá-
til písemně na vedení zdravotnického zařízení se svou žádostí
o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či o realizaci sou-
visejících práv.  

K právu pacienta náleží právo na určení osoby, které
budou zdravotnickým zařízením poskytovány informace
o zdravotním stavu pacienta. Pacient naopak může vyslovit
zákaz podávání informací jakékoliv osobě, a to při přijetí
k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí.
Pacient při určení uvedené osoby by měl zároveň určit, zda
jí náleží též práva nahlížení do jeho zdravotnické dokumen-
tace a práva na pořízení výpisů, opisů či kopií z ní. Jakmile
pacient osobu určí nebo vysloví zákaz podávání informací,
zaznamená se vše přímo do zdravotnické dokumentace
vedené o pacientovi a opatří podpisem ošetřujícího lékaře
a pacienta. 

S právem pacienta na ochranu soukromí ohledně jeho
zdravotního stavu je nepochybně spojeno i zákonné omezení
oprávnění ostatních osob získávat informace o zdravotním
stavu pacienta a zákonné požadavky na vedení zdravotnické
dokumentace.    

S ohledem na postavení rodiny ve společnosti právní řád
zvlášť pamatuje i v této souvislosti na osoby blízké k pacien-
tovi. Kategorii osob blízkých definuje občanský zákoník, kdy
za osobu blízkou považuje osobu příbuznou v řadě přímé,
sourozence, manžela a partnera podle zákona o registrova-
ném partnerství. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdob-
ném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala
jako újmu vlastní. Je zřejmé, že v některých situacích vyme-
zení osoby blízké nebude vždy jednoduchou záležitostí.
Osoba blízká má právo na informace o zdravotním stavu paci-
enta, který zemřel, příčinách úmrtí či výsledku pitvy, právo
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Právo pacienta na
informace a nahlížení do
zdravotnické dokumentace



v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdra-
votnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se
ke zdravotnímu stavu takového pacienta a právo na pořízení
výpisů, opisů nebo kopií těchto dokumentů. Tato práva oso-
ba blízká může využít pouze v případě, že pacient za svého
života neurčil jinou oprávněnou osobu. Jestliže zemřelý paci-
ent za svého života vyslovil zákaz poskytování informací
o jeho zdravotním stavu, právo na informace o jeho zdravot-
ním stavu, včetně práva nahlížet v přítomnosti zdravotnické-
ho pracovníka do zdravotnické dokumentace nebo do jiných
zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta a právo
pořizovat z nich výpisy, opisy nebo kopie mají osoby blízké
pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo
ochrany zdraví dalších osob, a to v rozsahu nezbytném pro
ochranu zdraví. 

V případě, že se jedná o pacienta, který za svého života
s ohledem na svůj zdravotní stav není schopný určit osobu,
která může být informována o zdravotním stavu pacienta,
mají osoby blízké právo na aktuální informace o pacientově
zdravotním stavu. 

Zákon pamatuje také na variantu, kdy jde o zemřelého
pacienta, který byl osobou s omezenou způsobilostí k práv-
ním úkonům v rozsahu neumožňujícím uplatnit právo určit
osobu oprávněnou ve smyslu uvedeném shora, nebo o oso-
bou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo nezleti-
lou osobou. Pro tento případ stanoví, že práva na informace
o zdravotním stavu pacienta, který zemřel a práva související,
má zákonný zástupce tohoto pacienta, popřípadě osoba urče-
ná tímto zákonným zástupcem. Zákonný zástupce je nosite-
lem práv také  pokud jedná za nezletilého pacienta a pacien-
ta zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Zákonným
zástupcem nezletilého jsou jeho rodiče (popřípadě osvojitel,
poručník, opatrovník, pěstoun). Zákonným zástupcem osoby
zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo osoby s ome-
zenou způsobilostí je soudem ustanovený opatrovník (příbuz-
ný, jiná osoba, orgán místní správy).        

Pokud jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezleti-
lém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném
zástupci, které zdravotnickému pracovníkovi sdělil nezletilý
pacient nebo jiná osoba a z nichž lze vyvodit podezření na
zneužívání nebo týrání nezletilého pacienta, ohrožování jeho
zdravého vývoje, popřípadě jiné závažné porušení rodičovské
zodpovědnosti, může zdravotnický pracovník omezit zpří-
stupnění zdravotnické dokumentace zákonným zástupcům,
pokud uzná, že toto omezení je v zájmu nezletilého pacienta.
Stejně lze postupovat i tehdy, požádá-li o to nezletilý pacient,
který s ohledem na věk a stupeň rozumové vyspělosti je scho-
pen si sám utvářet své názory. 

Dalším okruhem osob, které mohou přistupovat k doku-
mentaci pacientů, je skupina zákonem taxativně vyjmenova-

ných osob. Realizace jejich práv spočívající v právu nahlížet
do zdravotnické dokumentace pacienta a právu pořizovat si
výpisy, opisy či kopie je závislá na splnění konkrétního úkolu
v rozsahu kompetence oprávněné osoby. Práva těchto osob
by měla být vykonávána pouze v rozsahu nezbytně nutném
pro vymezený úkol. Jedná se zejména o zdravotnické pracov-
níky v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, revizní
lékaře zdravotních pojišťoven v rozsahu stanoveném zvlášt-
ním právním předpisem, soudní znalce v rozsahu nezbytném
pro vypracování znaleckého posudku, pověřené lékaře
k vypracování odborného stanoviska k vyřizování konkrét-
ních stížností, členy znaleckých komisí apod. Určení těchto
osob je provedeno zákonem a sám pacient nemůže na zákla-
dě svého rozhodnutí těmto osobám bránit v jejich právech,
ani okruh osob nikterak zužovat. 

Zdravotnické zařízení je v souladu s právními předpisy
povinno vést zdravotnickou dokumentaci svých pacientů
a ochraňovat jejich práva ve vztahu k jiným osobám.
Zdravotnický pracovník má právo v případě pochybností
o totožnosti osoby, popřípadě jejího vztahu k pacientovi,
které náleží práva nahlížet do zdravotnické dokumentace
nebo související práva, požadovat, aby tato osoba prokázala
svou totožnost a vztah k pacientovi. Zdravotnické zařízení
je také povinno zajistit, aby osoba, která může nahlížet do
dokumentace nezjistila osobní údaje třetích osob. Rodné
číslo pacienta lze poskytnout pouze osobám blízkým nebo
osobám, které mají právo na informace, pokud tyto osoby
navíc prokáží, že jim pacient nebo jeho zákonný zástupce
udělil na základě zvláštního právního předpisu upravující-
ho nakládání s rodnými čísly souhlas k využití jeho rodného
čísla. 

Zdravotnické zařízení osobám oprávněným zajišťuje poří-
zení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace
nebo jiných zápisů vztahujících se k zdravotnímu stavu paci-
enta. Za pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentace
nebo zápisů zdravotnické zařízení může požadovat úhradu ve
výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich poříze-
ním. 

Aby byla zjištěna kontrola o využití práv jiných osob nahlí-
žet do zdravotnické dokumentace pacientů, každé nahlédnu-
tí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejích výpisů,
opisů nebo kopií se do zdravotnické dokumentace zazname-
nává. V záznamu se uvede jméno a příjmení, datum naroze-
ní osoby, která do zdravotnické dokumentace nahlédla nebo
na jejíž žádost byl pořízen výpis, opis nebo kopie, dále roz-
sah, účel a datum nahlédnutí nebo pořízení výpisů, opisů
nebo kopií. Záznam by také měl být podepsaný zdravotnic-
kým pracovníkem a oprávněnou osobou. �

JUDR. MARTINA MERVARTOVÁ, PH.D. 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ DÁŇA, PERGL & PARTNEŘI
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Bohužel je nutno konstatovat, že dopravních
nehod na českých silnicích v posledních letech
příliš neubylo. Naproti tomu judikatury ohledně
nároků z dopravních nehod vyplývajících přibý-

vá takřka geometrickou řadou. Judikatura nejen dotváří
zákonnou úpravu vztahů z náhrady škody, dokonce při-
pustila uplatňování nároků na přiměřené zadostiuči-
nění z titulu zásahu do osobnostních práv způsobe-
ného dopravní nehodou. Tento příspěvek si klade
za cíl předestřít rozmanitost nároků vyplývají-
cích z dopravních nehod a podmínek pro
jejich vymáhání.

Pro přehlednost výkladu se budu zabývat
modelovým příkladem, kdy nákladní
automobil řízený panem Novákem
jakožto zaměstnancem společnosti Autodoprava s. r. o. způ-
sobí porušením pravidel provozu na pozemních komunika-
cích dopravní nehodu, při které dojde k vážnému zranění
pana Šťastného a k úmrtí pana Smutného, přičemž oba
v době nehody cestovali osobním automobilem v rámci výko-
nu zaměstnání pro společnost Stavba s. r. o. 

Z titulu smrti pana Smutného mohou pozůstalí uplatňovat
nároky z náhrady škody a nároky na přiměřené zadostiučině-
ní za zásah do osobnostních práv. 

Nároky z náhrady škody je možno uplatňovat vůči několika
subjektům. Předně je vhodné zmínit, že lze tyto nároky
uplatnit přímo vůči pojistiteli odpovědnosti za škodu způso-

benou provozem dopravního prostředku, neboť to umožňuje
ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpověd-

nosti z provozu vozidla). Zde se však nejedná o nárok ze
způsobené škody, nýbrž o nárok odvozený z pojistné

smlouvy. Odpovědným subjektem z náhrady škody je
v prvé řadě provozovatel předmětného nákladního

vozidla (dle § 427 o.z.). Dále by odpovídala
Autodoprava s. r. o. podle ustanovení § 420 odst.

1 a 2 o.z., a to za předpokladu, že se jedná
o osobu odlišnou od provozovatele vozidla

a pan Novák řídil vozidlo se souhlasem své-
ho zaměstnavatele i provozovatele vozidla

(např. řídil svůj automobil), neboť obec-
ná odpovědnost dle § 420 o.z. a zvláštní odpovědnost dle 
§ 427 a násl. o.z. nejsou ve vztahu speciality, nýbrž obě skut-
kové podstaty stojí vedle sebe a oprávněný si může zvolit způ-
sob uplatnění svých nároků.[1] Zaměstnavatel škůdce
(Autodoprava s. r. o.), který by byl odlišný od provozovatele
vozidla, by odpovídal za škodu i v případě, že pan Novák pou-
žil se souhlasem Autodoprava s. r. o. vozidlo jiného provozo-
vatele bez souhlasu tohoto provozovatele (např. by si pan
Novák půjčil i přes výslovný zákaz vozidlo svého otce).
Provozovatel by se zprostil odpovědnosti podle ustanovení 
§ 430 odst. 1 o.z., následkem čehož by v úvahu připadala již
jen odpovědnost podle § 420 o.z.. Dále by mohl za škodu

Nároky z dopravní nehody
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odpovídat pan Novák za předpokladu, že vozidlo použil bez
vědomí zaměstnavatele i provozovatele vozidla mimo rámec
výkonu práce pro zaměstnavatele. 

Kromě těchto nároků vyplývajících z občanského zákoníku
by se pozůstalí po panu Smutném mohli domáhat nároků
z náhrady škody podle pracovně-právních předpisů po Stavba
s. r. o., neboť pan Smutný zemřel při plnění pracovních úko-
lů. Druhově se nároky z náhrady škody v režimu občanského
práva a pracovního práva příliš neliší. Specifikovaným pozů-
stalým náleží náhrada nákladů spojených s léčením
a pohřbem, náhrada nákladů na výživu pozůstalým, jedno-
rázové odškodnění a náhrada věcné škody. V režimu
zákoníku práce se náhrada nákladů na výživu odvozu-
je z výše průměrného výdělku zemřelého, avšak
v režimu občanského zákoníku výše nákladů na
výživu reflektuje zákonnou, resp. soudem spe-
cifikovanou vyživovací povinnost zemřelého.
Zákoník práce navíc na rozdíl od občan-
ského zákoníku limituje nárok na náhra-
du nákladů na výživu pozůstalých
dnem, kdy by zemřelý dosáhl 65 let.
Dále zákoník práce nepřiznává nárok na jednorázové
odškodnění sourozencům a osobám blízkým žijícím s usmr-
ceným v době vzniku škodné události ve společné domácnos-
ti. 

Další skupinu nároků osob pozůstalých po panu Smutném
lze dovodit z ustanovení §§ 11 a 13 o.z.. Podle § 11 o.z. má
fyzická osoba, mimo jiné, právo na ochranu soukromí. Podle
konstantní judikatury toto právo implikuje soužití s dalšími
osobami, zejména členy rodiny. Zásahem do práv jedné oso-
by (ublížení na zdraví s následkem smrti pana Smutného)
jsou tak narušena i práva jiné osoby (právo na rodinný život,
resp. na soukromí pozůstalých). Ustanovení § 13 o.z. pak
přiznává v odůvodněných případech dotčené osobě právo
na přiměřené zadostiučinění, resp. náhradu nemajetkové
újmy v penězích. Poměrně nesnadné je určení odpověd-
ného subjektu. V případě pana Smutného by odpovídal
provozovatel vozidla podle analogické aplikace ustano-
vení § 427 a násl. o.z..[2] Dále by odpovídala Stavební
s. r. o. jakožto zaměstnavatel pana Nováka při analo-
gické aplikaci ustanovení § 420 odst. 2 o.z..[3]
Konečně by mohl odpovídat i sám pan Novák za
předpokladu, že se výrazně odchýlil od svých pra-
covních úkolů (např. bez vědomí zaměstnavatele
opustil pracoviště). Tato varianta by byla výhod-
ná za situace, kdy by byl pan Novák uznán vin-
ným ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví
a Autodoprava s. r. o. by pro špatné hospodaření směřovala
do insolvenčního řízení. Nutno podotknout, že nárok na
náhradu nemajetkové újmy v penězích nelze uplatnit přímo
proti pojišťovně, neboť pojistné smlouvy o pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
tento nárok nevykrývají. I kdyby se provozovatel vozidla nad
rámec zákonné pojistné povinnosti pojistil pro případ odpo-

vědnosti za zásah do osobnostních práv, poškozený by nemo-
hl nárokovat pojistné plnění přímo proti pojistiteli, protože
zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvise-
jících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) spočívá na zásadě,
že poškozený nemá právo na pojistné plnění proti pojistiteli,
nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo pojistná smlouva
jinak. Ačkoli § 43 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě dopadá
pouze na odpovědnost za škodu, je namístě aplikovat toto
ustanovení analogicky i na odpovědnost za zásah do osob-
nostních práv, neboť tento zákon má regulovat všechny

pojistné smlouvy. O poznání spornější je možnost analo-
gické aplikace ustanovení § 9 odst. 1 zákona o pojištění

odpovědnosti z provozu vozidla. Jelikož odpovědnost za
zásah do osobnostních práv není pojištěna pojistnými

smlouvami, které předvídá tento právní předpis,
není zde podle mého názoru analogická aplikace na

odlišné právní vztahy přípustná. Tomu odpovídá
též aktuální praxe pojišťoven. Zákonodárce by

měl zareagovat na nastupující praxi soudů
a rozšířit povinné pojištění i na odpovědnost

za zásah do osobnostních práv způsobený
provozem vozidla. Úskalím tohoto nároku

je dále doposud nedořešená míra důkazního břemene pozů-
stalých ohledně spolužití se zemřelým a kvality citových
vazeb. Dále zůstává spornou otázka, zda by měla být do náro-
ku na náhradu nemajetkové újmy započítána částka, kterou
pozůstalý obdržel z titulu jednorázového odškodnění. Ačkoli
se jedná o dva rozdílné a samostatné nároky, nelze přehléd-
nout úmysl zákonodárce jednorázovým odškodněním reparo-
vat právě narušení rodinných vztahů. Tento problém se jeví
neřešitelným ve chvíli, kdy osoba blízká nárokuje náhradu
nemajetkové újmy v penězích ještě před tím, než obdržela
jednorázové odškodnění, tudíž její újma ještě nebyla nijak

reparována, přestože je zřejmé, že může jednorázové
odškodnění úspěšně nárokovat bez ohledu na výsledek

sporu z osobnostních práv.
Ze zranění pana Šťastného vznikají nároky jed-
nak panu Šťastnému, dále za určitých okolnos-

tí i osobám jemu blízkým. Pan Šťastný se
může domáhat náhrady škody, a to proti

svému zaměstnavateli v rovině pracov-
ně-právní nebo po společnosti

Autodoprava s. r. o.,  provozovate-
li vozidla či panu Novákovi v rovině

občanskoprávní za splnění předpokladů uvedených výše
u pasivní legitimace ohledně nároků ze smrti pana
Smutného. Z titulu náhrady škody se může pan Šťastný
domáhat bolestného a náhrady za ztížení společenského
uplatnění, náhrady nákladů léčení, náhrady za ztrátu na
výdělku a věcné škody. Pan Šťastný by se mohl za určitých
okolností domáhat též nároku na náhradu nemajetkové újmy
v penězích z titulu porušení osobnostních práv. Zásahy do
práva na soukromí jsou z velké části kryty náhradou za ztíže-
ní společenského uplatnění. Dokáži si však představit újmu,
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která náhradou za ztížení společenského uplatnění reparová-
na není. Například  může dojít v důsledku úrazu k narušení
citových vazeb s dětmi nebo dojde k rozpadu manželství
následkem sexuální dysfunkce pana Šťastného způso-
bené nehodou. Tento zásah do soukromí není reparo-
ván žádnými nároky z náhrady škody, a tudíž je nutno
ho řešit v rámci ustanovení §§ 11 a 13 o.z. 

Osoby blízké panu Šťastnému by mohly po totož-
ných povinných subjektech nárokovat jen některá
práva z náhrady škody, a to právo na náhradu nákla-
dů, které vynaložily na jeho léčení, a právo na
náhradu věcné škody, pokud byly při nehodě
poškozeny některé věci v jejich vlastnictví. Tyto
osoby by však mohly uplatňovat též práva ze zása-
hu do jejich osobnostních práv v situacích shora
uvedených, neboť např. zmíněný rozpad manžel-
ství by se dotkl i manželky pana Šťastného, a tedy
jejího práva na rodinný život, resp. soukromí.

Poměrně složitá je též problematika zániku shora uvede-
ných nároků smrtí oprávněného a jejich promlčení. Podle
ustanovení § 579 odst. 2 o.z. smrtí věřitele právo zanikne,
bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu. Právo na bolestné
a na náhradu za ztížení společenského uplatnění účelově
směřuje k reparaci „psychické“ újmy poškozeného, tudíž
jeho smrtí zanikají, a to i v případě, že oprávněný zemře
v průběhu soudního řízení. Stejný závěr je nutno učinit též
ohledně nároku pozůstalých na jednorázové odškodnění,
neboť toto odškodnění ztrácí smrtí toho, jehož psychickou
újmu má reparovat, zcela své opodstatnění. O něco složitější
je posouzení zániku práva na náhradu nemajetkové újmy
v penězích za zásah do osobnostních práv, neboť ustanovení
§ 15 o.z. přiznává právo na ochranu osobnosti fyzické osoby
po její smrti jejímu manželu a dětem, resp. rodičům. Je však
nutno reflektovat, že toto ustanovení má za cíl ochranu osob-
nosti zemřelého především před pomluvou, zesměšňováním
apod. Peněžité zadostiučinění má vyvážit, resp. zmírnit
nemajetkovou újmu vzniklou fyzické osobě, což již po její
smrti není možné, proto podle judikatury toto právo smrtí
oprávněného zaniká.[4] Ustanovení § 15 o.z. je nutno vnímat
jako ustanovení zakotvující zvláštní osobnostní práva uvede-
ných osob a nikoli jako zvláštní druh právního nástupnictví.
Z tohoto důvodu vyjmenované osoby nemohou vstoupit do
řízení (ani vést výkon rozhodnutí) ohledně práv z ochrany
osobnosti, pokud toto řízení inicioval sám zemřelý oprávně-
ný.[5] Pokud by řízení o ochranu osobnosti zemřelého inicio-
valy samy tyto osoby, nemohou nárokovat náhradu nemajet-
kové újmy v penězích právě kvůli reparačnímu účelu vztaže-
nému přímo na zasaženou osobu.

O poznání složitější je posouzení problematiky promlčení
předmětných nároků. Přímý nárok vůči pojišťovně z pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních
prostředků se promlčí za čtyři roky od pojistné události (lhů-
ta počne běžet 1 rok po události a je tříletá), neboť tak stano-
ví ustanovení § 8 zákona o pojistné smlouvě. V této lhůtě se

promlčí i právo pojištěného na refundaci vyplacených náhrad
škody, což se může jevit jako nepřiměřeně tvrdé v případě, že
poškozený uplatní svůj nárok vůči odpovědné osobě v proml-
čecí lhůtě, avšak odpovědné osobě se již právo na refundaci
vůči pojišťovně promlčelo. Vůči osobě odpovědné za škodu se
nárok promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví

o škodě a kdo za ní odpovídá. U škody na zdraví se neu-
platní lhůta objektivní (u práva na náhradu věcné

škody by se tedy objektivní lhůta uplatnila).
Pokud budeme posuzovat počátek subjektiv-

ní lhůty, ten je většinou stanoven
u bolestného na den nehody,

u náhrady za ztížení společenské-
ho uplatnění na okamžik, kdy se ustá-

lily následky nehody (posuzují se většinou po
uplynutí jednoho roku po vážnější nehodě), u ztráty

na výdělku na den nastoupení do zaměstnání po nehodě či
den doručení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.[6]
V režimu pracovně-právních vztahů se podle ustanovení 
§ 389 zákoníku práce nepromlčuje právo poškozeného
zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku ani právo na
náhradu nákladů na výživu pozůstalých; promlčují se však
práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající. Pokud jde o prá-
vo na přiměřené zadostiučinění, podle judikatury Nejvyššího
soudu se toto právo nepromlčuje, a to ani pokud jde o právo
na náhradu nemajetkové újmy v penězích.[7] Tento závěr je
však diskutabilní, neboť je díky němu možno do jisté míry
obcházet promlčecí lhůty u práv z náhrady škody na zdraví.
U náhrady nemajetkové újmy v penězích se musíme rozhod-
nout mezi jednotou právní úpravy všech nároků z porušení
osobnostních práv nebo právní úpravy nároků na náhradu
nemajetkové újmy způsobené zásahem do tělesné integrity
fyzické osoby. 

Nároky z náhrady škody na zdraví a nároky z porušení
osobnostních práv jsou v kombinaci natolik komplikované,
že se s nimi podle mého názoru soudní praxe nedokáže beze
zbytku vypořádat. Důležitý zlom by mohl přinést nový občan-
ský zákoník, jehož současný návrh předvídá v rámci náhrady
škody též reparaci nemajetkové újmy. Do doby jeho účinnosti
se zřejmě dočkáme mnoha zajímavých judikátů. �

MGR. PAVEL ŠIMÁK,

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT
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Poznámky



Zpravidla platí, že je věc ve vlastnictví jednoho subjektu.
Ne nutně to však musí být. Vlastnické právo k téže věci může
patřit více subjektům tak, že každý je podílovým vlastníkem
věci. V tomto případě se pak na věc uplatňuje odlišný režim –
režim spoluvlastnický. Výhodou spoluvlastnictví je skutečnost,
že jedna a táž věc může být vlastněna a zejména využívána více
subjekty najednou.[1] Spoluvlastnictví ovšem není formou
vlastnictví, která oplývá jen výhodami. Nevýhodou pak může
být nejistota vztahů a skutečnost, že každý spoluvlastník je vždy
zároveň omezen vlastnickým právem jiného spoluvlastníka. 

Vzájemné vztahy mohou nakonec vést i k rozhodnutí smě-
řujícímu k ukončení, resp. zrušení spoluvlastnického vztahu.
Tématem aktuálního příspěvku je právě zmiňované řešení
spočívající ve zrušení spoluvlastnického vztahu a jeho vypo-
řádání. Kromě obecných případů zániku spoluvlastnictví,
kterým nebude věnován prostor, je možné ukončení spolu-
vlastnického vztahu dohodou nebo rozhodnutím soudu.

Zrušení spoluvlastnictví dohodou
Ideální forma řešení vztahů je nepochybně založena na vzá-

jemné dohodě. Občanský zákoník[2]  poskytuje subjektům spo-
luvlastnického vztahu prostor pro takové ukončení spoluvlast-
nického vztahu v ustanovení § 141, jehož první věta říká, že
spoluvlastníci se mohou dohodnout na zrušení spoluvlastnic-
tví a jeho vzájemném vypořádání. Zdánlivě nejsou kladeny žád-
né limity pro takový úkon, nicméně vždy bude třeba respekto-
vat další ustanovení právního řádu a dbát na to, aby například
nebyli takovým jednáním zkráceni věřitelé spoluvlastníků. Ti
by v takovém případě mohli úkonu odporovat dle § 42a ObčZ.

Další limitace se týká zrušení spoluvlastnictví k nemovitos-
ti, kdy se dle § 141 ObčZ výslovně vyžaduje písemná forma
úkonu. § 141 ObčZ je dále třeba číst ve světle ustanovení 
§ 46 ObčZ, který předepisuje, aby projevy účastníků byly na
téže listině. Nejsou-li zmíněné náležitosti splněny, právní
úkon je neplatný, a tudíž bez právních účinků. 

Dojde-li ke zrušení spoluvlastnictví dohodou, každý ze sub-
jektů zrušeného spoluvlastnického vztahu je povinen vydat
ostatním na požádání písemné potvrzení o tom, jak se vypo-
řádali. Toto však platí jen, pokud dohoda o zrušení spolu-
vlastnictví neměla písemnou formu, což je vždy nutností
v případě zrušení spoluvlastnictví k nemovitosti.

Zrušení spoluvlastnictví soudním rozhodnutím
Ne vždy dojde v rámci řešení problémů k dohodě. Zákon

vychází z koncepce, že nikoho nelze zásadně bezdůvodně nutit
k setrvání ve spoluvlastnickém vztahu, a tak umožňuje každému

spoluvlastníkovi obrátit se na soud s rozhodnutím
o zrušení spoluvlastnictví. Je lhostejné, zda návrh na zru-
šení podají všichni nebo byť jediný z rozsáhlé množiny všech
spoluvlastníků. Pro navazující soudní řízení pak platí tzv. zásada
iudicium duplex čili nevázanost soudu účastníkem podaným
návrhem. Soudy pak, v souladu s uvedenou zásadou, nejsou
vázány podaným návrhem a mohou věc rozdělit i přesto, že se
navrhovatel domáhal jejího přikázání do svého výlučného vlast-
nictví, a naopak.

Soud může svým rozhodnutím o zrušení rozhodnout tak,
že buďto vyhoví, což bude zřejmě nejčastějším případem,
popř. návrh zamítne, což by mělo nastat pouze ve výjimeč-
ných případech, jak je popsáno níže. Soud může návrhu dle
§ 142 ObčZ vyhovět tak, že věc rozdělí, přikáže některému
spoluvlastníku či některým spoluvlastníkům za náhradu
nebo věc prodá. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu[3] pak 
§ 142 ObčZ stanoví nejen možné způsoby zrušení a vypořá-
dání podílového spoluvlastnictví, ale stanoví i závazné pořa-
dí, v němž mohou být tyto jednotlivé způsoby vypořádání
použity. Z toho vyplývá, že na první místo je nutné postavit
možnost rozdělení věci mezi spoluvlastníky, dále přikázáním
věci a nakonec přichází v úvahu její prodej.

K rozdělení věci by mělo dojít vždy, když je věc možné reál-
ně rozdělit. Ačkoli to není v zákoně stanoveno, je logické, že
rozdělit je věc možné jen, pokud by nedošlo k jejímu znehod-
nocení, které by zabránilo dalšímu účelnému užívání.
Drobné znehodnocení jistě nebude na škodu, podstatné
bude vždy hledisko možnosti dalšího užití. Z citovaného roz-
hodnutí dále plyne, že nelze s poukazem na ustanovení § 142
odst. 2 ObčZ zamítnout návrh na zrušení a vypořádání podí-
lového spoluvlastnictví, pokud je reálné rozdělení věci mož-
né. Reálně rozdělit lze při respektování navazujících předpi-
sů i nemovitost – dům, a to na bytové či nebytové jednotky
dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na
okraj je nutné poznamenat, že při dělení nemovitostí je vždy
nutné dbát předpisů stavebního práva.

Pouze pokud není rozdělení věci možné, soud by měl zvážit
možnost přikázání věci jednomu či více spoluvlastníkům.
Přikázání věci se děje vždy za náhradu, kterou soud určí. Bude
pravidlem, že pro takové posouzení si nechá vyhotovit znalecký
posudek s oceněním, aby došlo ke spravedlivému řešení.
Přikázat lze věc pouze tomu spoluvlastníkovi, který o danou
věc projeví zájem. Dojde-li ke sporu kterému ze spoluvlastníků
věc přikázat, stanoví ObčZ demonstrativně vodítka, dle kterých
by měl soud postupovat. Mezi hlediska je možné zařadit velikost
podílů, účelnost dalšího využití, kritérium dosavadního trvalé-
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ho bydliště, délka pobytu, věk a zdravotní stav spoluvlastníků,
apod. Z rozhodovací činnosti soudů vyplývá, že soud se v roz-
hodnutí o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
vždy musí zabývat výší podílů spoluvlastníků a účelným využi-
tím věci, jeho rozhodnutí však může vyjít i z jiných skutečností.
Dovolací soud by pak úvahy soudů rozhodujících v nalézacím
řízení mohl zpochybnit jen v případě, že by byly zjevně nepři-
měřené.[4] Nedávné rozhodnutí navíc potvrdilo, že „v rámci
úvah, kdo ze spoluvlastníků by účelněji využíval předmět spo-
ru, je třeba upřednostnit využití podílovým spoluvlastníkem
před využitím osobou blízkou účastníku. Přitom tomu tak je
nejen proto, že určujícími by měly být především materiální
zájmy samotného účastníka a nikoli členů jeho rodiny, ale i pro-
to, že účastník již dříve měl možnost svůj spoluvlastnický podíl
na takovou osobu převést a že není jisté, že k tvrzenému využi-
tí osobou blízkou po rozhodnutí skutečně dojde.“[5]

Týká-li se vypořádání nemovité věci, soud může při rozdě-
lení věci zřídit věcné břemeno k nově vzniklé nemovitosti ve
prospěch vlastníka nově vzniklé nemovitosti. Přitom musí
soud dodržet požadavek, aby zrušení a vypořádání nemovi-
tosti nebylo na újmu osobám, kterým příslušejí práva na
nemovitosti váznoucí. Může se jednat o případ, kdy na děle-
né nemovitosti vázne jiné věcné břemeno.

Nastane-li situace, že žádný ze spoluvlastníků nemá o věc
zájem, soud přikročí k jejímu prodeji. Při prodeji postupuje soud
dle ustanovení občanského soudního řádu o soudním výkonu
rozhodnutí. Případný výtěžek se následně rozdělí mezi spolu-
vlastníky dle výše jednotlivých podílů. V případě, že by k úspěš-
nému prodeji nedošlo, věc by nadále setrvala ve spoluvlastnictví.

Jak je popsáno výše, soud nemusí vždy navrhovateli vyhovět
a spoluvlastnictví zrušit a provést jeho vypořádání. Možnost
zamítnutí je ovšem limitována dvěma podmínkami. Předně se
musí jednat o věc, kterou nelze reálně rozdělit, neboť lze-li věc
reálně rozdělit, není dle ustálené judikatury možné návrh na
zrušení spoluvlastnictví zamítnout. Další podmínkou je, aby se
jednalo o případ zvláštního zřetele hodný. Již gramatickým
výkladem lze dopět k závěru, že bude muset jít o zcela výjimeč-
nou situaci. Soudní rozhodnutí ukazují, že řečenou podmínku
obsahově naplňuje zpravidla okolnost odůvodněná nepřízni-
vým zdravotním stavem a značně pokročilým věkem.
Konkrétně šlo například o odpůrce, kterému bylo 83 let
a v nemovitosti prožil celý život.[6] 

Závěrem nezbývá dodat, že dojde-li k zamítnutí návrhu na
základě uvedené výjimky, účastník může vyvolat svým návr-
hem nové řízení, dojde-li k podstatné změně podmínek. �

PETR SPRINZ
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O PROJEKTU ZPOPLATNĚNÍ VJEZDU DO
CENTRA PRAHY SE HOVOŘÍ JIŽ DELŠÍ DOBU,
POSLEDNÍ DVA ROKY JSOU TYTO DISKUSE
POMĚRNĚ INTENZIVNÍ A POSLEDNÍ KROKY,
KTERÉ UČINIL PRAŽSKÝ MAGISTRÁT VE
VĚCI ZAVEDENÍ MÝTA NA VYBRANÉM ÚZEMÍ
HLAVNÍHO MĚSTA BĚHEM POSLEDNÍCH
TÝDNŮ, JSOU JIŽ VELMI KONKRÉTNÍ. 

Mýtné by mělo být jedním z nástrojů, který napo-
může zejména při regulaci dopravní situace
v Praze, velmi důležitým motivem pro zavedení
mýtného je též očekávaný pokles automobilo-

vých emisí v centru Prahy. Inspirací pro zavedení mýtného
systému by měly být zejména zkušenosti z Londýna či
Stockholmu, kde byla tato opatření již přijata a realizována. 

Aby mýtný systém fungoval a celý projekt vůbec mohl dospět
do realizační fáze, je zapotřebí v první fázi zpracovat studii pro-
veditelnosti, která stanoví a zhodnotí parametry projektu, typic-
ky se jedná o parametry ekonomické, technické a legislativní. 

Co se týče parametrů technických a ekonomických, radni-
ce se již začala zabývat otázkami typu zpoplatnění, rozsahem
zpoplatněné oblasti, formou poplatku či časovým harmono-
gramem projektu a dalšími aspekty. Nelze však zapomínat
ani na stránku legislativní. 

Jaké jsou tedy nejdůležitější aspekty právní proveditelnosti
tohoto projektu? Prvotním a zásadním aspektem v rámci pří-

pravné fáze je zodpovězení otázky, zda současná legislativa
vůbec umožňuje realizaci mýtného systému. Druhou, nemé-
ně důležitou otázkou, která je spojena s fází realizační
a zejména pak s ekonomickými parametry projektu, je osoba
provozovatele mýtného systému a jeho výběru dle relevant-
ních právních předpisů. Dle typu projektu a porovnání cha-
rakteristických prvků pro metody, jež vedou k výběru osoby
provozovatele se lze domnívat, že provoz Pražského mýtného
systému je velmi vhodný pro realizaci formou PPP.

Jednu z prvních, ne-li vůbec první vlaštovku ve snaze o zave-
dení mýtného systému nalezneme nedaleko Prahy v obci
Dobřichovice. O co zhruba před 10 roky v Dobřichovicích
šlo? Zastupitelstvo této obce vydalo k provedení zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, obecně závaznou
vyhlášku, kterou ukládalo účastníkům silničního provozu
poplatek za průjezd mostem přes řeku Berounku. Z Nálezu
Ústavního soudu č. 269/2001 Sb. vyplývá, že vydání zmiňova-
né vyhlášky je v rozporu se zákonem a že nelze zavést tzv. skry-
té mýtné, které by odporovalo zákonu a výkladu pojmu pozem-
ní komunikace sloužícímu obecnému užívání. Tyto poplatky je
možné vybírat pouze za vjezd do určité ucelenější, osídlené
lokality, kterou s vnějším světem komunikace jako dopravní
cesta spojuje. Poplatky se vybírají za vydání povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak
vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 

Dalším zákonem, který se zabývá problematikou mýtného,
je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle
tohoto zákona smí v rámci tzv. obecného užívání každý uží-

Vybrané legislativní aspekty
Pražského mýtného systému
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vat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem
a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní přípa-
dy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. Obecné
užívání pozemní komunikace může být ovšem zpoplatněno,
a sice u komunikací, které určí prováděcí právní předpis
a které jsou označeny dopravní značkou označující zpoplat-
nění. Zpoplatnění může být provedeno dvojím způsobem,
a sice časovým poplatkem anebo mýtným. Za užití zpoplatně-
né pozemní komunikace stanoveným druhem motorového
vozidla nelze uložit současně časový poplatek a mýtné s tím,
že peněžní prostředky získané zpoplatněním jsou příjmem
státního rozpočtu. 

Výše časového poplatku neboli dálniční známky se stanoví
podle časového období užívání zpoplatněné komunikace
v závislosti na povolené hmotnosti vozidla, která nesmí pře-
kročit 12 tun. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silnič-
ním motorovým vozidlem, jehož hmotnost překročí 12 tun,
podléhá úhradě mýtného. V této souvislosti ovšem hovoříme
o tzv. systému „elektronického mýta“, jelikož výše mýtného
se zjišťuje pomocí systému, jehož součástí je zvláštní elektro-
nické palubní zařízení.

Shrneme-li tedy výše zmíněné právní úpravy, současné zně-
ní zákona o místních poplatcích umožňuje vybírání poplatku
za vjezd do vybraných míst, toto povolení je ovšem vázáno na
vydání jakéhosi povolení, se kterým se ovšem v systému
Pražského mýtného systému nepočítá, problematickou je též
definice oněch „vybraných míst“. Na druhé straně zákon
o pozemních komunikacích upravuje pouze tzv. „elektronic-
ké mýtné“, které se vybírá za užití zpoplatněných komunika-
cí u vozidel, jejichž hmotnost překračuje 12 tun a prostředky
z tohoto elektronického mýtného jsou příjmem elektronické-
ho mýtného.

Souběžně s přípravou studie proveditelnosti, jejímž obsa-
hem jsou již poměrně konkrétní parametry technických
a ekonomických aspektů projektu, je zapotřebí věnovat
pozornost též aspektům právním, aby progresivní projekt
Pražského mýtného systému nenarazil na žádné legislativní
překážky a mohl být v závislosti na dalších dopravních pro-
jektech realizován. �

MGR. ING. JAN KROFTA 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ DÁŇA, PERGL & PARTNEŘI

Pro snazší pochopení a další výklad je nutné zařadit na úvod
menší historický exkurz do vývoje pojetí autorského práva,
nebo
 počítačové programy jsou chráněny především právem
autorským (v kontinentální Evropě).

Historicky se vyvinuly dva odlišné systémy autorských práv,
a to systém kontinentální a copyrightový. Kontinentální
systém autorských práv je založen na principu neformálnosti,
tzn. právo autorské k dílu vzniká automaticky okamžikem, kdy
je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.
Dále kontinentální systém rozlišuje autorská práva na osob-
nostní a majetková a z toho plyne, že v kontinentálním systé-
mu se autor nemůže práv k autorskému dílu vzdát. K převodu
práv dochází na základě licenční smlouvy. Kdežto v copyrigh-
tovém systému se akcentuje ekonomický prvek, kdy autor se
může svých práv vzdát a k převodu může dojít na základě nor-
mální translace nákup-prodej. 

Tato rozdílnost obou systémů způsobovala v praxi nemalé
problémy, a proto již první snahy o přiblížení jsou vyjádřeny
v Bernské úmluvě z r. 1886, především se jevila nutná harmo-
nizace na poli osobnostních práv.

Právní ochrana 
počítačových 
programů
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Jak bylo výše naznačeno, právní ochrana počítačových pro-
gramů je zajištěna zejména právem autorským, ale také při-
chází v úvahu ochrana proti nekalé soutěži, dále trestněprávní
ochrana a v neposlední řadě ochrana vyplývající z průmyslo-
vých práv (patent, užitný vzor), ale tady narážíme na hlubší
teoretickoprávní a praktické problémy. Dosavadní právní
i zainteresovaná odborná veřejnost se staví nejednotně přede-
vším k tzv. patentabilitě počítačových programů, kterou při-
pouští některé státy s právním systémem anglosaského typu
(U. S. A.). Zatímco na území ES myšlenka rozšíření patentové-
ho systému o počítačové programy se jeví jako nepřijatelná,
protože představa udělení vynálezci počítačového programu
monopol na 20 let je v oboru rozvíjejícím se nezadržitelnou
rychlostí více než nepřiměřená.

Pro tematickou úplnost dále uvádím, že náš zákon
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v plat-
ném znění již od roku 1991 umožňuje patentovat vynálezy
realizované počítačem. Jinými slovy lze počítačový program
chránit jako součást technického řešení nějakého vynálezu
(např.: počítačový program ve výherním automatu). Zákon ale
výslovně vylučuje patentovatelnost samotných počítačových
programů. Jednotná právní úprava ES, která by sblížila zákony
jednotlivých členských států právě v této oblasti patentování
vynálezů realizovaných počítačem, stále chybí. Měla se jí stát
Směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počíta-
čem, která ovšem byla Evropským parlamentem 6. července
2005 zamítnuta a rozhodujícím sjednocujícím faktorem stále
zůstává pouze praxe Evropského patentového úřadu.

Na tomto místě se zaměřím na autorskoprávní ochranu
počítačových programů. Jedná se o ochranu, kdy autorský
zákon chrání počítačový program, bez ohledu na formu jeho
vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chrá-
něn jako dílo literární.

Česká republika přijala také dvě nejvýznamnější mezinárod-
ní úmluvy, a to již výše zmiňovanou Bernskou úmluvu na
ochranu literárních a uměleckých děl a Dohodu TRIPS (Trade
Related-Apects of Intellectual
Property Rights). Přičemž na
Bernskou úmluvu odkazují další
úmluvy a předpisy ES (Směrnice
Rady č. 91/250/EHS). Zejména při-
jetím Smlouvy o autorském právu
z roku 1996 (WIPO Copyright
Treaty ) bylo jasně řečeno, že počí-
tačové programy jsou chráněny ve
smyslu čl. 2 Bernské úmluvy jako
díla literární. Dále čl. 2 této úmlu-
vy uvádí, že ochrana se nevztahu-
je na myšlenky a principy. Mladší
Dohoda o obchodních aspektech
práv k duševnímu vlastnictví TRIPS
nabyla účinnosti 1. ledna 1995
a je spravována Světovou obchod-
ní organizací (WTO). Ve svém

článku 10 odst. 1 výslovně stanoví, že počítačový program,
který je zapsán ve zdrojovém nebo strojovém kódu je chráněn
jako dílo literární.

Náš Autorský zákon č 121/2000 Sb., v platném znění, je
v souladu se směrnicí (Směrnice Rady č. 91/250/EHS). Ve svém
§ 2 odst. 2 se vypořádává s faktem, že málokterý počítačový pro-
gram splňuje podmínku generální klauzule pro autorské dílo
z důvodu chybějící jedinečnosti, tím způsobem, že v něm vyme-
zuje „kvazidíla“, pro něž je rozhodující, že jsou původní, tzn., že
jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Jinak řečeno, pod-
mínku splňují dva shodné počítačové programy, které ovšem
vznikly nezávisle na sobě. Jen pro úplnost shrnuji, počítačový
program, je-li sto splnit podmínky § 2 odst. 1, je dílem pravým,
pakliže je aspoň původní, jedná se o tzv. kvazidílo dle § 2 odst. 2,
ale ovšemže existuje celá řada „běžných“ programů, které
nejsou ani kvazidílem ve smyslu § 2 odst. 2 a tudíž jim není
poskytnuta ochrana autorského zákona. Autorský zákon kopíru-
je principy výše vysvětlené a ve svém § 65 odst. 2 stanoví: 
„Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačo-
vého programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propoje-
ní s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny“.

Závěrem shrnuji, že dle České právní úpravy je počítačový
program chráněn především na základě autorského zákona,
a to jako dílo literární. Tím je tedy chráněno pouhé vyjádření
počítačového programu.  Na tomto místě nesmím opome-
nout zdůraznit fakt, že to nejdůležitější na počítačovém pro-
gramu: myšlenky, principy a algoritmy zůstávají autorským
zákonem nechráněny. Proto vyvstala vášnivá diskuze o paten-
tovatelnosti počítačových programů. Nicméně nezbývá než
konstatovat, že pro kontinentální Evropu nejspíše zůstane
tato možnost do budoucna uzavřena. Způsoby, jakými chránit
cenné algoritmy počítačových programů, musíme hledat na
jiných místech platného práva. Například lze aplikovat ochra-
nu prostřednictvím know-how. �

JAN BOLTNAR

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ DÁŇA, PERGL & PARTNEŘI



Advokátní kancelář 
Pokorný, Wagner & spol. 
– síla argumentů

Obchodní právo a právo
obchodních společností
U advokátní kanceláře Pokorný,

Wagner & spol. naleznou klienti stan-
dardní právní servis při obchodních
jednáních. Právníci kanceláře posuzují,
sjednávají a vypracovávají smlouvy ve
všech sférách obchodního a občanské-
ho práva vztahující se k podnikání
(včetně pracovního práva). Právní služ-
by poskytuje advokátní kancelář rovněž
v celém rozsahu práva obchodních spo-
lečností.

� Zakládání společností. 
� Konání valných hromad, snižování

a zvyšování základního kapitálu,
vypracování ovládacích smluv. 

� Podnikání a investování
zahraničních osob v ČR. 

� Financování obchodních
společností (úvěrové smlouvy,
emise akcií, obligací atd.). 

� Nabídky převzetí. 
� Fúze, akvizice, rozdělení,

transformace a likvidace společností,
restrukturalizace, převody jmění. 

� Zastupování v řízeních před soudy
a dalšími státními orgány (např. ve
věcech obchodního rejstříku,
živnostenských oprávnění, licencí,
povolení).

Hospodářská soutěž, veřejná
podpora a veřejné zakázky
U specializovaných právníků kancelá-

ře naleznete v oblasti hospodářské sou-
těže, veřejné podpory a veřejných zaká-
zek komplexní a kvalifikovaný právní
servis, a to jak podle českého, tak
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i komunitárního práva. Partner kancelá-
ře Radek Pokorný je též rozhodcem
Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky. Je také prezi-
dentem České asociace pro soutěžní prá-
vo. „Hospodářská soutěž v České repub-
lice je v zásadě srovnatelná se zeměmi
západní Evropy, výběrová řízení na
veřejné zakázky bývají ovšem někdy
nekorektní. Větší dohled by prospěl také
hypermarketům nebo dominantním
podnikům typu Českých drah,“ říká
Radek Pokorný. „Hospodářská soutěž je
kombinací práva s ekonomikou. Právník
bude aplikovat právo příliš mechanicky.
Naproti tomu pracujete za určitých pod-
mínek a pravidel, v nichž by se čistý eko-
nom trochu ztrácel,“ doplňuje Radek
Pokorný. Vážný problém vidí partneři
AK také v časté manipulaci procesu
veřejné zakázky při stanovování podmí-
nek.

� Spojování soutěžitelů (právní
poradenství a zastupování
v řízeních před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže
a Evropskou komisí). 

� Dohody narušující soutěž
a zneužívání dominantního
postavení (zpracování analýz,
právní poradenství a zastupování
v řízeních před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže
a Evropskou komisí). 

� Veřejná podpora (analýzy
slučitelnosti zvažované či
poskytnuté veřejné podpory
s legislativou EU, právní podpora
zastupování před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže
a Evropskou komisí). 

� Veřejné zakázky (zpracování
nabídek uchazečů, právní
poradenství a zastupování
v řízeních o námitkách a před
Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže).

Právo duševního vlastnictví,
nekalá soutěž a reklamní právo
Kancelář disponuje rozsáhlými znalost-

mi a zkušenostmi v oblasti práva duševní-
ho vlastnictví, nekalé soutěže a reklamy. 

V oblasti sporů o ochrannou znám-
ku působí právníci AK již od založení
právnické firmy a za tu dobu prošli již
stovkami případů. „Na rozdíl od
jiných kauz projednání těchto sporů
trvá dlouhá léta. Značná část skončila
úspěchem, přičemž u řady z nich ještě
nebylo vyřčeno pravomocné rozhod-
nutí. Kromě našich schopností a stra-
tegie závisí výsledek i na konkrétním
případu a tom, jaký má náš klient
požadavek a cíl,“ uvádí k této proble-
matice Radek Pokorný. Právníci kan-
celáře se navíc podílejí na celé řadě
dalších aktivit vztahujících se k této
oblasti, jako jsou členství v odborných
asociacích, vypracování odborných
posudků pro různé instituce, lektor-
ská činnost apod. 

Kancelář se specializuje 
především na:
� Autorské právo. 
� Ochranné známky (přihlašování,

správa portfolia, námitková
a zrušovací řízení). 

� Průmyslová práva, obchodní
aspekty práv duševního
vlastnictví (TRIPS). 

� Licence, franchising. 
� Nekalou soutěž. 
� Reklamní právo. 
� Internet a domény. 
� Ochranu osobních dat. 
� Zastupování v řízení před Úřadem

průmyslového vlastnictví ve
věcech průmyslových práv. 

� Spory z nekalé soutěže a práv
duševního vlastnictví (soudy,
arbitráž).

Bankovní a finanční právo
V souladu s rozvíjející se dynamikou

tohoto sektoru se kancelář výrazným
způsobem zaměřuje na oblast bankov-
nictví, cenných papírů, pojišťovnictví,
investičních fondů a společností, sprá-
vy portfolia cenných papírů atd.
Kancelář nabízí své služby v plném
rozsahu těchto činností, počínaje práv-
ní expertizou jednotlivých problémů,
sepisováním odborných stanovisek,
vypracováním smluv, až po zajišťování
chodu finančních společností z právní-

ho hlediska. Rovněž se účastní na
vypracování úvěrových a dalších ban-
kovních smluv včetně syndikátních
půjček a poskytuje právní poradenství
zejména v následujících oblastech:

� Právo cenných papírů, derivátů
a obchodování s nimi. 

� Právo veřejných trhů. 
� Bankovní právo. 
� Právo investičních společností

a fondů a penzijních fondů. 
� Devizové právo. 
� Pojišťovnictví. 
� Zastupování v řízeních před

Komisí pro cenné papíry,
ministerstvem financí a Českou
národní bankou.

Fúze a akvizice, arbitráže,
insolvenční řízení
Významnou specializací kanceláře je

komplexní právní poradenství při pro-
vádění právního servisu v oblasti fúzí
a akvizic. Jedním z významných prvků
této pomoci je zpracování právního
auditu společnosti (due diligence).
V rámci due diligence poskytuje kance-
lář klientům z řad tuzemských i zahra-
ničních investorů služby spojené
s popisem a analýzou právního stavu
a postavení společnosti ve vztahu ke
třetím subjektům, rámcové zhodnoce-
ní druhů předložených smluv, které
společnost uzavřela, a to zejména z hle-
diska jejich platnosti a případných
rizik či nestandardních závazků, které
by z nich pro společnosti mohly vyplý-
vat. Důležitá je také příprava doku-
mentace a asistence při provádění jed-
notlivých kroků. Specialisté kanceláře
umí zajistit právní pomoc i v případech
restrukturalizace podniků.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner
& spol. zajišťuje svým klientům rovněž
právní pomoc při řešení a urovnávání
sporů, což se týká především komplex-
ního právního servisu a zastupování kli-
entů před soudy, rozhodci a arbitráží.
Činí jejich jménem veškerá podání,
sepisuje potřebné listiny, účastní se jed-
nání před soudy a rozhodci apod. 

Právní pomoc naleznou u advokátní
kanceláře také společnosti v přípa-
dech insolvenčního řízení.
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Cílem práce advokátní kanceláře
Pokorný, Wagner & spol. byla vždy sna-
ha nabídnout klientům právní služby na
profesionální úrovni obvyklé v zahraničí
s ohledem na specifika právního řádu
České republiky. Od počátku své činnos-
ti se kancelář zaměřila na poskytování
komplexních právních služeb a pora-
denství spojených s podnikatelskou čin-
ností tuzemské i zahraniční klientely.
Výraznou předností práce zaměstnanců

kanceláře je specializace na vybrané
oblasti nabízených právních služeb.
Předpokladem takového nasměrování
bylo vytvoření vysoce odborného a zku-
šeného týmu právníků, jejich orientace
a koordinace v rámci týmů, jež se v jed-
notlivých případech podílejí na zajištění
právního servisu.

„Právnická praxe je v prvé řadě
o vysoké profesionalitě. Výsledky naší
práce ovlivňují budoucnost klientů, mají

dopad na jejich plány, osobní i profesní
situaci. Taková zodpovědnost klade ty
nejvyšší nároky na každého jednotlivce,
který se v daných kauzách do menší či
větší míry angažuje,“ říká Radek
Pokorný, partner advokátní kanceláře
Pokorný, Wagner & spol. 

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner
& spol. byla založena v roce 1996. Dnes
již patří mezi renomované advokátní
kanceláře v České republice. V současné
době v ní působí 34 právníků. Všichni
právníci jsou schopni poskytovat právní
služby rovněž v anglickém jazyce, při-
čemž kancelář může komunikovat rov-
něž v německém, francouzském či slo-
venském jazyce.

Kancelář nabízí svým klientům výhody
větší advokátní kanceláře, která disponu-
je rozsáhlou škálou právních služeb,
zejména v oborech práva obchodního
a občanského, bankovního a finančního,
směnečného, cenných papírů, investič-
ních společností a fondů, penzijních fon-
dů, duševního vlastnictví, reklamy,
ochrany hospodářské soutěže, nekalé
soutěže, pravidel mezinárodního obcho-
du, stejně jako v urovnávání sporů z těch-
to vztahů vyplývajících.

Snahou advokátní kanceláře je maxi-
málně přizpůsobit svoji vysoce odbornou
a zároveň rychlou právní pomoc specific-
kým požadavkům klienta. Postup jejích
pracovníků při řešení právních problémů
se opírá o důkladnou znalost obchodních
činností a potřeb klientů, což umožňuje
nabízet promptní, vhodná a cenově efek-
tivní řešení konkrétních záležitostí.
Požadovaná právní pomoc odpovídá
povaze jednotlivého případu a respektuje
potřeby a časové možnosti klienta.

„V moderní společnosti je nutné
respektovat dva základní předpoklady.
Na jedné straně stojí složitost jednotli-
vých kauz, právních systémů, kompliko-
vaná propojení v globálním měřítku.
Klient naopak očekává jednoduché
a hlavně rychlé řešení. Snahou advokát-
ní kanceláře je nalézat v tomto zdánli-
vém protikladu takové možnosti, které
rozvoj klienta a potažmo celé společnos-
ti posunou někam dále, než aby je svým
způsobem přibrzdily,“ dodává Radek
Pokorný.
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Mezi klienty kanceláře patří domácí
i zahraniční firmy podnikající v oblasti
obchodu, energetiky, průmyslu, strojí-
renství, telekomunikací, potravinářství,
chemie, farmacie, bankovnictví, pojiš-
ťovnictví, finančnictví, obchodování
s cennými papíry, komunikačních
médií, reklamy a public relations. Své
služby advokátní kancelář poskytuje
také ministerstvům a dalším státním
organizacím.

Rozsah právní agendy se neomezuje
pouze na Českou republiku. Svoji pomoc
je schopna nabídnout také v zahraničí
nebo podle zahraničního práva. Kancelář
spolupracuje se zahraničními partnerský-
mi kancelářemi, což jí umožňuje poskyt-

nout rychlou a účinnou odbornou
pomoc prakticky ve všech zemích a juris-
dikcích podle zájmu a potřeb svých kli-
entů.

V návaznosti na přistoupení České
republiky k Evropské unii advokátní
kancelář Pokorný, Wagner & spol.
poskytuje svým klientům také kom-
plexní služby v oblasti práva EU
(např. hospodářské soutěže, veřejné
podpory, ochranných známek, regula-
ce obchodu a služeb, ochrany osob-
ních údajů, elektronických komuni-
kací, antidumpingu atd.) včetně
zastupování v řízeních vedených před
Evropskou komisí a Evropským soud-
ním dvorem.
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Advokátní kancelář Pokorný, Wagner
& spol. se v loňském roce odhodlala
k ojedinělému kroku. Po liberalizaci
legislativních norem se jako první sub-

jekt poskytující právní služby na trhu
v České republice rozhodla zviditelnit
svoji práci prostřednictvím kampaně
v médiích. 

Ještě donedávna reklamu právních
firem zakazoval zákon. Liberalizaci
možností propagace právních služeb
vítá Radek Pokorný, partner advokátní
kanceláře Pokorný, Wagner & spol.,
jako velmi pozitivní změnu: „Servis,
který klientům nabízíme, je velmi blíz-
ký poradenským službám, jejichž propa-
gace nebyla nikdy nijak legislativně
omezena. Ve srovnání například s audi-
torskými společnostmi tak byli doposud
právníci a advokáti v budování vlastní
značky a image značně limitováni.“

Rozšíření možností propagace práv-
ních služeb se advokátní kancelář cho-
pila s velkým odhodláním. Kampaň
zaštítěná hlavním sloganem „Síla argu-

mentů“ představovala inzerci ve vybra-
ných tištěných a online médiích i tele-
vizní spot, který diváci viděli na
kanálech ČT1 a ČT24.

Advokátní kancelář se zaměřila pře-
devším na posílení povědomí o činnosti
a kvalitě společnosti. Cílem v žádném
případě nebylo rychlé získání nových
klientů. „Snažíme se o dlouhodobé
budování značky a povědomí o práv-
ních specializacích, na které se dlouho-
době soustředíme a ve kterých jsme
úspěšní“, uvedl Radek Pokorný, part-
ner AK Pokorný, Wagner & spol. 

Konkrétní podoba spočívala ve využití
hlavního sloganu „Síla argumentů“ dopl-
něného vizuály objektů, které symbolizu-

jí největší benefity klienta – zkušenost,
sílu a rychlost. Každý z těchto symbolů
byl vyskládán z textů konkrétních úspěš-
ných kauz advokátní kanceláře. 

S výsledky kampaně jsou v advokátní
kanceláři spokojeni. „Zaznamenali jsme
řadu kladných reakcí, myslím, že se
podařilo přesně interpretovat sdělení,
které chceme našim partnerům předá-
vat,“ hodnotí výsledky Radek Pokorný.
Advokátní kancelář nevylučuje, že se
v budoucnu k podobnému kroku vrátí.
„Je řada možností, kterými lze vést
potřebnou komunikaci. Advokátní kan-
celář podobného rozměru by se tako-
vým příležitostem vyhýbat neměla,“
dodává Pokorný.

Otevřeli jsme dveře 
do světa reklamy

Liberalizaci možností propagace právních
služeb vítá Radek Pokorný, partner

advokátní kanceláře Pokorný, Wagner 
& spol., jako velmi pozitivní změnu.

profil
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Právní tým advokátní kanceláře Pokorný,
Wagner & spol.

Mgr. Radek POKORNÝ
Senior partner, advokát 
Na počátku své kariéry získával Mgr. Radek Pokorný cenné zkušenosti v advokátní kan-

celáři Rychetský & Hlaváček, kde působil v letech 1993 – 1995. V době tomu předcházející
působil jako právník a ředitel pražské pobočky realitní kanceláře Investiční a Poštovní ban-
ky, a. s., IB Real, a. s. a legislativní tajemník poslaneckého klubu ve FS ČSFR (1991 –
1992). 

Působí jako prezident Rady pro reklamu ČR, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, prezident České asociace pro
soutěžní právo. V letech 1998 – 2001 byl členem Dozorčí rady Komerční banky, a. s.

„ Obávám se, že v současnosti bude nejžádanější specializací podle problematiky konkurz-
ní právo,“ komentuje současný stav v Česku Radek Pokorný.

Specializace: obchodní, autorské a reklamní právo, nekalá soutěž, ochrana hospodářské
soutěže, regulace kapitálového trhu a finanční právo, problematika veřejné podpory a koupě,
prodej a převzetí obchodních společností. 

Jazyk: angličtina. 
Vzdělání: Právnická fakulta UK v Praze.

JUDr. Richard WAGNER
Senior partner, advokát 
JUDr. Richard Wagner začínal jako právník v odboru pojištění Závodu pro zahraniční pojiš-

tění a zajištění České státní pojišťovny v Praze (1983 – 1987). Poté působil jako
vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vnějších ekonomických vztahů (dnes

CzechTrade) (1987 – 1990). Pro dalších pět let se stal Radou Stálé mise ČR (ČSFR) při OSN
a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě (zejména Světová organizace duševního vlast-
nictví – WIPO, Obchodní výbor EHK), a zástupcem Stálého představitele ČR při
WTO/GATT. Je členem Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví.
K činnosti Asociace dodává: Asociace je platformou, na jejíž základě se sdružují odborníci
z oblasti duševního vlastnictví. Stejně jako obdobná sdružení v zahraničí se zaměřuje zejmé-
na urovnávání neshod a sporů vyplývající z vynálezů, ochranných známek, průmyslových
vzorů, nekalé soutěže, apod. 

Specializace: obchodní a občanské právo, právo mezinárodního obchodu, právo duševního
vlastnictví, nekalá soutěž, hospodářská soutěž, veřejná podpora, léčiva a arbitráž. 

Jazyk: angličtina, francouzština, němčina. 
Vzdělání: Právnická fakulta UK v Praze, absolvent Salzburg Seminar („Finanční trhy“). 

Mgr. Andrea CEJNAROVÁ
Senior partner, advokátka
Kariéru zahájila Mgr. Andrea Cejnarová jako advokátní koncipientka v AK Procházka

Randl Kubr & Partner (1994 – 1995). Poté absolvovala roční stáž u právní firmy Schellenberg
& Haissly, Švýcarsko – specializace na bankovnictví a cenné papíry. 

Specializace: obchodní, směnečné právo, cenné papíry, bankovní a finanční právo včetně
regulace kapitálového trhu. 

Jazyk: angličtina. 
Vzdělání: Právnická fakulta UK v Praze.
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Jak vnímáte současnou situaci
justice v České republice? 
Její stav odpovídá celkové atmosféře

ve společnosti. Zvykli jsme si každého
z něčeho obviňovat, u nás mají třeba
soudci nálepku korupčníků. To já
musím ale odmítnout, podle mne je to
hodně výjimečná věc.

V čem je tedy problém?
Justice u nás funguje na velmi formál-

ní bázi. Pokud se někdo rozhodne řešit
svůj problém u soudu, jeho záměrem
není vést o dané věci zdlouhavé intelek-
tuální debaty. Očekává, že spravedlnost
bude prosazena rychle a účinně.  

Proč to není i záměrem soudců?
Nemají pro svoji práci žádnou zvláštní

motivaci. Nejsou žádným způsobem zau-
jati pro výsledek sporu. Řešit se to bohu-
žel moc nedá, protože motivaci a povahu
soudců budete dost komplikovaně měřit.
A nemůžete ji ani administrativně naří-
dit. Nám taková situace ubírá klienty,
zároveň ale tímto stavem ničíme celou
společnost. Bohužel se musíme smířit
s tím, že se v dohledné době k nijak dra-
matické změně nedojde.

To zní více méně rezignačně.
Pro zlepšení své pověsti by
soudci určitě něco udělat
mohli?
Ta instituce musí být v prvé řadě důvě-

ryhodná. Situaci můžete zlepšit třeba
veřejnou diskuzí. Pokud by soudci obha-
jovali svá rozhodnutí před veřejností,
interpretovali by rozsudky, a co je k nim
vedlo, prospělo by to každému. Líbil se
mi třeba případ soudce Vojtěcha Cepla,
který ke kauze Benešová – Vesecká při-
stoupil velmi otevřeně a v závěru zdů-
vodnil srozumitelným jazykem své roz-

hodnutí. Když zvýšíte důvěru, dosáhne-
te rozvoje celého systému. Lidé pak
nebudou odmítat chodit za advokáty
a k soudům, aby se domohli svého práva.

Má smysl zavádět i nějakou
veřejnou kontrolu?
Přestože nezpochybňuji nezávislost

moci soudní, dříve jsem si myslel, že to
možné je. Po zkušenostech s našimi
politiky si ale nemyslím, že by veřejná
kontrola byla možná. Podívejte se napří-
klad na Rady veřejnoprávního rozhlasu
a televize. Prosazování zájmů politiků
je tam markantní. Politika u nás není
připravena vychovávat justici, může ji
maximálně zničit. 

Popisovaná situace do velké
míry ovlivňuje také vaši práci.
Ohlížíte se třeba do zahraničí,
kam rozšířit svoji působnost?
Uvažovali jsme o zastoupení v Bruselu,

ale nakonec se soustředíme pouze na prá-
ci v České republice a v zahraničí využí-
váme různých partnerů. Musíte v tomto
směru respektovat zázemí, které máte
a tomu se přizpůsobit. Český trh vám
navíc nedá tolik reputačních mandátů.

Někteří kolegové vidí určitý prostor
v expanzi na východ, ale já jsem v tomto
směru spíše skeptik. Tamní instituce si na
skutečný právní řád pouze hrají. Pokud
tam nejste etablováni, nemáte kontakty,
máte jen minimální možnost zajistit
dobrý výsledek pro své klienty. Nikdo vás
tam nebude brát vážně. Úcta místních
k právu je minimální, takže podobné
pokusy vidím spíš jako čekání na pořádný
malér. Pro příklad nemusíte chodit dale-
ko. Při založení firmy ve Spojených stá-
tech jednoduše dojdete k notáři a je hoto-
vo. V Rusku běháte po úřadech, kde bez
známých a patřičného vlivu nemáte šanci.

Vra�me se tedy do českého
prostředí. Jakým způsobem
hodláte svoji společnost dále
rozvíjet?
Budeme-li se bavit o vizích, vidím

naši budoucnost v budování brandu.
Chceme posilovat ve vybraných seg-
mentech, jako je obchodní a finanční
právo, v oblasti arbitráží či konkurz-
ních řízení. Máme znalosti a dostateč-
nou praxi k tomu, abychom ukázali, že
jsme lídři na trhu.

Předpokládám, že vzhledem k aktuál-
nímu vývoji na finančních trzích lze
očekávat i dopad na české firmy. Ať už
půjde o restrukturalizace, nákup, pro-
dej, manažerská převzetí společností či
zmiňované konkurzy, tam všude budou
potřeba naše zkušenosti. Počítám, že
využijeme know-how, které jsme získali
například realizací právní pomoci
ČSOB při správě problematických aktiv
v případu převzetí IPB.  

A� soudci promluví
RADEK POKORNÝ Z ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POKORNÝ, WAGNER & SPOL. VIDÍ JAKO
JEDEN ZE ZPŮSOBŮ, JAK ZVÝŠIT DŮVĚRU V ČESKÝ PRÁVNÍ SYSTÉM, VEŘEJNOU INTER-
PRETACI ROZSUDKŮ ZE STRANY SOUDCŮ. „POMŮŽE TO PŘESVĚDČIT LIDI I FIRMY, ABY
NEODMÍTALI DOMÁHAT SE SVÝCH PRÁV U SOUDU,“ ŘÍKÁ RADEK POKORNÝ.

KONTAKT
Karolíny Světlé 301/8
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 229 287-9
fax: +420 224 229 290
e-mail: office@p-w.cz
http://www.p-w.cz



Použití zbraně
Smyslem výkladu projevu vůle není zjišťovat, co si jednající

s (několikaletým) odstupem času myslí a jak své názory postup-
ně mění, ale objasnit, co bylo skutečně projeveno. Nepochybně
je pro takové posouzení významné i vyjádření jednajícího, pod-
statné ale je, na jaký projev vůle lze usuzovat z okolností, za
nichž byl učiněn. Jestliže několik let nejsou vznášeny o obsahu
projevu vůle pochybnosti, lze dovodit (nebrání-li tomu jiné
podstatné okolnosti), že bylo projeveno to, co účastníci dotče-
ného úkonu vnímali. Okolnost, že jednající s odstupem času
(a možná i ovlivněn vývojem sporu) začne svůj projev vůle
vykládat jinak, nemůže mít na (již předtím z okolností za nichž
byl učiněn) přijatý závěr o tom, co bylo projeveno, žádný vliv

Útok na státní orgán
Ustanovení § 154 odst. 2 tr. zák. chrání státní orgán jako

instituci a nikoli jednotlivé fyzické osoby, které, byť i v postave-
ní veřejných činitelů, v rámci činnosti státního orgánu působí.

Přiměřená náhrada za spoluvlastnický podíl
Pohledávka z důvodu zaplacení přiměřené náhrady za spo-

luvlastnický podíl (§ 142 odst. 1 ObčZ) vzniká teprve právní
mocí rozsudku, jímž se podílové spoluvlastnictví zrušuje

a vypořádává. O vypořádání zrušovaného podílového spolu-
vlastnictví, prováděném soudem jako vypořádání v širším
smyslu na návrh účastníka anebo na podkladě vzájemného
návrhu účastníka, rozhoduje soud samostatným výrokem roz-
sudku, nikoli jen v rámci rozhodování o náhradě za spoluvlast-
nický podíl.

Právo přístupu vlastníka ke stavbě
Obsahem práva přístupu vlastníka ke stavbě ve smyslu

§ 151o odst. 3 ObčZ, může být jednak právo průchodu (prá-
vo stezky) přes cizí pozemek, a dále právo průjezdu, zpravi-
dla motorovými vozidly. Podle konkrétního případu je pak
rozhodnutím soudu zajišťováno nejen právo průchodu, ale
současně i právo průjezdu. Zpravidla tomu tak bude tehdy,
zřizuje-li soud právo cesty ke stavbě stavebně určené k pod-
nikání, při kterém se předpokládá větší provoz než obvykle
z důvodu zajištění podnikatelských aktivit, vyžadujících
nakládku a vykládku zboží, materiálů či produktů a jiných
věcí sloužících podnikání.

Podmíněné zastavení trestního stíhání
Zákonné podmínky pro podmíněné zastavení trestního

stíhání nejsou splněny, pokud obviněný popírá zavinění.
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Přezkoumatelnost 
Rozsudek, jehož skutkové a právní závěry vycházejí z tzv.

souhrnného zjištění, jímž se zjišťuje rozhodný skutkový stav
současně na základě všech provedených důkazů, aniž se uve-
de, na základě kterých konkrétních důkazů se to které zjiště-
ní činí a z jakých důvodů, jakož i bez vysvětlení případných
rozporů mezi nimi, je nepřezkoumatelný

Škoda způsobená provozem vozidla
Odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou

jeho provozem podle § 427 a násl. obč. zák. nevylučuje sou-
běžnou (solidární) odpovědnost řidiče tohoto vozidla podle
§ 420 odst. 1 obč. zák., který způsobil škodu při téže škod-
ní události zaviněným porušením právní povinnosti, nejde-
li o případ uvedený v ustanovení § 420 odst. 2 obč. zák. 

Stupeň nebezpečnosti trestného činu
Stupeň nebezpečnosti konkrétního trestného činu není

s přihlédnutím k § 3 odst. 4 tr. zák. nikdy určován materi-
álním významem jen jedné, byť i závažné okolnosti, nýbrž
je určován komplexem všech okolností případu, včetně
těch, které leží mimo skutkovou podstatu trestného činu.

Přijetí do úschovy při tzv. jiné činnosti soudu
Přijetí do úschovy při tzv. jiné činnosti soudu nemá za

následek splnění dluhu (závazku) nebo uspokojení nároku
a uschované peníze, listiny a jiné movité věci nemohou být
vydány dalším osobám a toto přijetí do úschovy nemá, nesta-
noví-li zákon něco jiného, ani jiné hmotněprávní důsledky. 

Zánik nebezpečnosti trestného činu pro 
společnost
Změnou situace se rozumí zejména podstatná změna sociál-

ně politických poměrů, podmínek a jiných okolností ovlivňují-
cích hodnocení významu chráněných společenských zájmů,
které byly činem pachatele porušeny nebo ohroženy. Vzhledem
k osobě pachatele zaniká trestnost činu tehdy, když přestal být
po spáchání trestného činu pro společnost nebezpečným, a to
v důsledku změny chování pachatele, který prokázal, že z jeho
strany zřejmě již nehrozí opětovné spáchání trestného činu,
a postoj pachatele k chráněnému společenskému zájmu, který
svým činem porušil nebo ohrozil, svědčí o jeho trvalé nápravě.
Obě hlediska (změna situace a zřetel na osobu pachatele) zákon
uvádí alternativně, tj. zásadně postačí naplnění jednoho z nich.
Dodatečné splnění povinnosti, kterou pachatel trestným činem
porušil, samo o sobě není dostatečným důvodem pro zánik
nebezpečnosti činu pro společnost.

Správa vlastního majetku
Správa vlastního majetku není podnikáním a nemůže

proto být ani předmětem podnikání obchodní společnosti.
Jde o činnost, jež je vlastní každé obchodní společnosti,
neboť je nezbytná k jejímu řádnému fungování. Ke správě
vlastního majetku není třeba žádného úředního povolení. 

Splnění vzájemné povinnosti vydáním 
motorového vozidla a exekuce
Pokud oprávněný splnění vzájemné povinnosti, či připrave-

nosti ji plnit, nedoložil listinou dle § 43 odst. 2 zákona
č. 120/2001 Sb. a ani ji neplnil způsobem soudní praxí, v přípa-
dě vydání motorového vozidla náhradním, tj. složením alespoň
klíčů a dokladů k předmětnému vozidlu do soudní úschovy, ale
pouze odevzdal na Magistrátu, odboru dopravně-správních čin-
ností, registrační značky a malý technický průkaz, nedoložil spl-
nění vzájemné povinnosti zákonem předepsaným způsobem.

Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla a daně
Jestliže návrh na nařízení výkonu rozhodnutí pro vydobytí

vymahatelné (judikátní) pohledávky (celního dluhu) podal
oprávněný před uplynutím promlčecí lhůty stanovené v § 282
odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., promlčení se dnem zahájení
vykonávacího řízení staví. Znamená to, že po dobu řízení
o výkon rozhodnutí promlčecí doba – pokračuje-li oprávněný
řádně v zahájeném řízení – neběží.

Privatizační projekt
V rámci privatizace nebylo možné převést jiný majetek než

ten, který byl vymezen v privatizačním projektu

Právo na svobodný projev
Věcí veřejnou je zásadně vše, co na sebe upoutává veřejnou

pozornost. Veřejnou věcí může být za určitých okolností i čin-
nost advokáta. Veřejné záležitosti a veřejná činnost jednotlivých
osob mohou být veřejně posuzovány, a to i kriticky, přičemž
pokud jde o hodnotící úsudky, je třeba vycházet z presumpce
dovolené kritiky. Je-li hodnotící úsudek vyjádřen formou přehá-
nění či nadsázky, byť by byly i velmi tvrdé, neznamená to, že
kritický projev je projevem nedovoleným. Z mezí dovolené kri-
tiky nevybočuje ani takový kritický projev, který je nepřípadný
z hlediska logiky a který ukazuje na podjatost autora. Aby byl
akceptovatelný závěr, že kritika na adresu osoby vystupující ve
věcech veřejného zájmu přesáhla meze dovolené kritiky, muse-
lo by být zjištěno, že kritika zcela postrádá jakýkoli věcný základ
a že pro ni nelze najít naprosto žádné zdůvodnění.

Náležitosti žaloby a povinnost tvrzení
Žalobce není povinen tvrdit veškeré skutečnosti potřebné pro

jeho úspěch ve sporu už v žalobě. Dojde-li soud v průběhu řízení
k závěru, že žalobce, popř. žalovaný, dosud nesplnili povinnost
tvrzení, resp. povinnost důkazní, poučí je podle § 118a odst. 1
a 2 o.s.ř., jaká tvrzení mají doplnit a jaké důkazy navrhnout.
Jestliže žalobce nesplní ani po poučení povinnost tvrzení, popř.
povinnost důkazní, může to mít za následek zamítnutí žaloby
v konečném rozhodnutí o věci, nikoli však odmítnutí podání.

Jednání jednatele a škoda pro společnost
Náklady vynaložené na nehospodárnou a z hlediska úče-

lu, pro který byla společnost založena, zcela nadbytečnou
majetkovou hodnotu, kterou není možné dál zpeněžit
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(např. zbytečně přijaté služby, užívací právo, právo nájmu
atd.), anebo kterou lze zpeněžit pouze se ztrátou, je nutno
považovat za škodu se všemi důsledky z toho plynoucími. 

Bezdůvodné obohacení
V případě investic do cizího majetku je pohledávkou z bezdů-

vodného obohacení nikoliv hodnota vynaložených prostředků,
nýbrž zhodnocení věci, jež se obohacenému dostalo, tj. rozdíl
mezi hodnotou jeho věci (tržní cenou) před investicemi a poté.

Trestný čin pohlavního zneužívání
Za jiný způsob pohlavního zneužití je nutné považovat

pouze intenzivnější zásahy do pohlavní sféry poškozených,
které směřují také k sexuálnímu vzrušení pachatele.

Odměna advokáta
Odměna advokáta v soudním řízení a náhrada nákladů řízení

jsou dva odlišné právní instituty. Vzájemný vztah mezi advoká-
tem a jeho klientem je nutno posuzovat podle příslušných usta-
novení advokátního tarifu. Vyhláškou č. 484/2000 Sb. se stano-
ví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka
advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů
v občanském soudním řízení, tzn. soud tento právní předpis apli-
kuje tehdy, kdy přiznává klientovi advokáta jako účastníku říze-
ní právo na náhradu nákladů proti jinému účastníkovi řízení. 

Poškozování cizích práv a trestný čin podvodu
Směřuje-li podvodné jednání k porušení či ohrožení

majetkových práv, nemůže jít o trestný čin poškozování
cizích práv podle § 209 tr. zákona, ale v úvahu přichází
pouze trestný čin podvodu podle § 250 tr. zákona. Tento
závěr platí i pro případ, že subjekt uváděný v omyl není
totožný s tím, ke škodě jehož majetku dojde k obohacení.

Platnost disimulované kupní smlouvy
Protože podstatnou náležitostí kupní smlouvy o převodu

nemovitosti je písemná dohoda o kupní ceně a protože podle
§ 46 odst. 1 obč. zák. musí mít celá takováto smlouva píse-
mnou formu (tj. tuto formu musí splňovat i dohoda o kupní
ceně), nelze uvažovat o platnosti disimulované kupní smlouvy
s kupní cenou odlišnou od ceny uvedené v písemném vyhoto-
vení kupní smlouvy.

§ 196a obchodního zákoníku
Ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. rozšiřuje okruh osob,

kterých se týkají pravidla v něm formulovaná, i na osoby uvede-
né v § 196a odst. 1 obch. zák. Protože akcionář (společník) není
osobou uvedenou v § 196a odst. 1 obch. zák., nevztahuje se
ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. na osoby blízké akcionáři

Správa cizího majetku
Postavení ředitele či generálního ředitele samo o sobě ješ-

tě neznamená, že má bez dalšího zákonnou povinnost opat-
rovat nebo spravovat cizí majetek

Existence dvou bytů
O existenci dvou bytů ve smyslu obč. zák. jde i v případě,

kdy nájemce na úkor pronajímatele sám využívá výhod regu-
lovaného nájemného v nájemním bytě a přitom volně dispo-
nuje s bytem v nemovitosti, jejímž je spoluvlastníkem.

Příčina vzniku škody
Protiprávní úkon nemusí být jedinou příčinou vzniku ško-

dy, stačí, že je jednou z příčin, která se podílí na nepříznivém
následku, jenž má být odškodněn, a to příčinou důležitou,
podstatnou a značnou. Rovněž škodlivý následek nemusí
vzniknout jen z jedné příčiny. Rozhodující je, zda – nebýt
této skutečnosti – by ke škodě nedošlo, nebo naopak zda
škodlivý následek by nastal i bez této skutečnosti 

Organizovaná skupina
Při nedostatku jiných důkazů, zejména výpovědí členů orga-

nizované skupiny, je možno na rozdělení jejich úloh, resp. urči-
tou plánovitost a koordinovanost jejich jednání, logicky usuzo-
vat i ze samotného skutkového děje. Bude tomu tak zejména
v případech, kdy jednání spolupachatelů je natolik neobvyklé,
že jiný závěr, než že jde o předem smluvené jednání organizo-
vané skupiny spolupachatelů, v jehož rámci má např. některý
spolupachatel odlákat pozornost poškozeného, jiný trestnou
činnost provést a další pak zajistit, aby trestná činnost nebyla
odhalena, je logicky vyloučen. V případě rozdělení jednotlivých
úkolů u trestné činnosti páchané členy organizované skupiny
není třeba, aby byla předchozí dohoda učiněna výslovně či se
vztahovala na všechny konkrétní okolnosti provedení činu.

Zadržení cizí věci
Zadržení cizí věci za účelem zajištění své pohledávky nel-

ze pokládat bez dalšího za „přisvojení si cizí věci“ a za zpro-
nevěru ve smyslu ustanovení § 248 tr. zák. a to ani v přípa-
dě, že by nebyly splněny všechny podmínky zadržovacího
práva podle občanského zákoníku.

Právní úkon, zkracující uspokojení věřitele
Pro závěr, že se dlužníkův majetek následkem převodu

věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty na jiného nesnížil,
není bez dalšího významný jen obsah smlouvy nebo jiného
ujednání. O tzv. ekvivalentní právní úkon dlužníka jde jen
tehdy, jestliže za převedené věci, práva nebo jiné majetkové
hodnoty se dlužníku opravdu (reálně) dostala jejich obvyklá
cena nebo jiná skutečně přiměřená (rovnocenná) náhrada. 

Podřazení závazkového vztahu režimu 
obchodního zákoníku
Podmiňuje-li ustanovení § 261 odst. 1 obch. zák. podřazení

závazkového vztahu režimu obchodního zákoníku skutečnos-
tí, že se týká podnikatelské činnosti jeho subjektů, nezname-
ná to, že podstatou vztahu musí být výhradně podnikatelská
činnost vymezená předmětem podnikání jeho subjektů podle
obchodního rejstříku. Z formulace „týkající se“ vyplývá, že
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nejde jen o závazky, jimiž se bezprostředně realizuje zapsaný
předmět podnikání podnikatelů, kteří jsou účastníky tohoto
vztahu, ale i o závazky, které s jejich podnikáním souvisejí,
tedy, které jsou uzavírány ve vazbě na podnikání těch podni-
katelů, kteří dané smlouvy uzavírají.

Společenství vlastníků a žaloba na náhradu 
projevu vůle
Žalobu na náhradu projevu vůle podle § 11 odst. 3 věty

druhé zákona o vlastnictví bytů může vlastník jednotky
podat i tehdy, jestliže se shromáždění v přiměřené době
nesešlo, ačkoli vlastník o jeho svolání požádal.

Náhrada za ztrátu na výdělku
Samotná skutečnost, že v konkrétní věci byl poškozené

přiznán částečný invalidní důchod, není proto bez dalšího
oporou pro závěr, že byla v uvedeném období schopna vyko-
návat práci a měla či mohla tedy mít nějaký příjem z výdě-
lečné činnosti, a že pokud práci nevykonávala, náhrada za
ztrátu na výdělku jí automaticky vůbec nepřísluší.

Lhůta k přijetí návrhu na uzavření dohody 
o rozvázání pracovního poměru
Navrhne-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec druhému účast-

níku uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, aniž by
určil lhůtu k přijetí návrhu, je třeba návrh – byl-li učiněn jinak
než přímo – přijmout bez zbytečného odkladu. Bez zbytečného
odkladu je návrh přijat ve lhůtě, která druhému účastníku
s ohledem na všechny okolnosti případu umožňuje, aby se
s náležitou znalostí věci rozhodl o tom, zda požadavek na rozvá-
zání pracovního poměru dohodou přijme. Návrh přijatý se zby-
tečným odkladem představuje opožděnou akceptaci; takové při-
jetí se považuje za nový návrh a k uzavření dohody jím nedojde. 

Byt a místo podnikání
Neplyne-li z nájemní smlouvy něco jiného, může osoba

oprávněná k užívání bytu zaregistrovat na jeho adrese místo
podnikání ve smyslu živnostenského zákona, i pokud k tomu
nemá vlastníkův souhlas. Proto jí takovým jednáním nevzni-
ká ani bezdůvodné obohacení

Povinnost majitele zvířete při jeho chovu
Majitel či chovatel zvířete by měl předpokládat, že může

dojít k nepřiměřenému a nebezpečnému chování zvířete,
a měl by být na takovou situaci připraven tak, aby ji zvládl.
Pokud se někdo rozhodne k chovu zvířete, je třeba, aby se
seznámil se vším, co s chovem souvisí, a je povinen se vždy
postarat o to, aby předcházel možné škodě způsobené zvířetem
a plnil tak svou prevenční povinnost danou zákonem. Obsah
prevenční povinnosti přitom úzce souvisí také s místem, kde
se chovatel se zvířetem nachází, neboť odlišné povinnosti
budou chovatele stíhat při jejich pobytu na místě, na němž pří-
mo nehrozí vznik škody na zdraví či na majetku třetích osob
s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, oproti místu,

kde například zvýšený výskyt a pohyb osob možnost vzniku
škody podstatně zvyšuje, a proto je nezbytné psa zabezpečit
i za pomoci prostředků, jež by jinak situace nevyžadovala.

Ochranná výchova
K uložení ochranné výchovy nestačí závěr, že povaha spá-

chaného činu, jinak trestného, uložení takového opatření
nevylučuje, ale je třeba vyložit, že povaha spáchaného činu
jinak trestného, uložení takového opatření odůvodňuje.

Neoprávněné přechovávání zbraně
Skutečnost, že obviněný je držitelem příslušného zbrojního

průkazu, může výrazněji snižovat stupeň nebezpečnosti jeho
jednání, záležejícího v neoprávněném přechovávání zbraně
podléhající registračnímu režimu zákona o zbraních.

Nedovolené ozbrojování
Mít věc „ve své moci“ se chápe tak, že pachatel má věc ve

své moci i tehdy, když ji nemá přímo u sebe, ale může ji mít
např. uloženu v bankovní schránce, uschovanou u známé oso-
by, zakopanou v zemi, uloženou v dutině stromu apod. Věc ale
má pachatel „ve své moci“, pokud ji má u sebe jen tehdy, když
s ní může kdykoliv podle své vůle a úvahy volně disponovat,
což současně znamená, že k ní má přístup, tuto věc na základě
své vůle ovládá, anebo s ní podle své úvahy nakládá. Jedná se
tedy o situaci, kdy s takovou věcí může disponovat, což zname-
ná, že s ní může podle vlastního uvážení realizovat záměry,
které s touto věcí má. O takový případ by šlo např. i tehdy,
pokud by obviněný takovou věc svěřil jiné osobě k tomu, aby
mu ji u sebe ukryla, uložila apod., avšak s tím, že mu ji kdyko-
li na jeho přání vrátí, anebo mu k takové věci umožní přístup.

Konkurs a právo odstoupení od smlouvy
Právo odstoupit od smlouvy podle § 14 odst. 2 zákona

o konkursu a vyrovnání je právem majetkové povahy, které
se promlčuje v obecné promlčecí době. Jsou-li splněny
ostatní předpoklady odstoupení uvedené v § 14 odst. 2
zákona o konkursu a vyrovnání, je dnem, kdy toto právo
mohlo být vykonáno poprvé, den prohlášení konkursu.

Jednání státu a pravomoc soudů
Vystupuje-li cizí stát nikoli jako suverénní nositel veřejné

moci, nýbrž jako právnická osoba ve věcech vyplývajících
z individuelních pracovních vztahů, charakterizovaných práv-
ní rovností účastníků, odůvodňují pravidla mezinárodního prá-
va závěr, že tato právnická osoba – cizí stát – nepožívá funkční
imunity a že je v těchto věcech dána pravomoc českých soudů.

Příslušnost státního zastupitelství
Státní zástupce vyššího státního zastupitelství, může, byť

výjimečně, zastupovat obžalobu v řízení před soudem
i mimo obvod své územní působnosti. �
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Plné texty naleznete na www.epravo.cz v sekci „Soudní rozhodnutí“
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SBÍRKA (září – listopad)
VYŠLO:

Částka 103, rozeslána dne 2. září 2008

317/2008 Sb.
Účinnost od: 2. září 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 383/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 158/2006
Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem
č. 179/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 624/2006
Sb., zákonem č. 217/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem
č. 126/2007 Sb., zákonem č. 343/2007 Sb., zákonem č. 58/2008
Sb., zákonem č. 189/2008 Sb., zákonem č. 242/2008 Sb. a zákonem
č. 243/2008 Sb. (ZÁKON školský zákon)

Částka 107, rozeslána dne 2. září 2008

328/2008 Sb.
Účinnost od: 2. září 2008
VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání
a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bak-
teriální hnědé hniloby

Částka 108, rozeslána dne 8. září 2008

329/2008 Sb.
Účinnost od: 8. září 2008 s výjimkou
VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2008 o centrální evidenci exekucí

330/2008 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2008
VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách
soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce
podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobe-
né exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

331/2008 Sb.
Účinnost od: 8. září 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 18/2004 Sb.,
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 96/2004 Sb., zákonem
č. 588/2004 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb.
a zákonem č. 189/2008 Sb. (ZÁKON o uznávání odborné kvalifikace)

332/2008 Sb.
Účinnost od: 8. září 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 29/2000
Sb., zákonem č. 154/2000 Sb., zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem
č. 76/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem č. 320/2002
Sb., zákonem č. 131/2003 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem
č. 444/2005 Sb., zákonem č. 48/2006 Sb., zákonem č. 186/2006
Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 182/2008 Sb. (ZÁKON
o veterinární péči)

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR 
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Částka 109, rozeslána dne 10. září 2008

333/2008 Sb.
Účinnost od: 10. září 2008
VYHLÁŠKA ze dne 22. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení
a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.

334/2008 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bez-
platného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabez-
pečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

335/2008 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva
obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí sta-
noví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou
zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při
výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.

336/2008 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie
vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odbor-
ných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu

337/2008 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způso-
bilosti vojenského leteckého personálu

338/2008 Sb.
Účinnost od: 10. září 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a speciali-
zované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubní-
ho lékaře a farmaceuta, jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 125/2005 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 189/2008
Sb. (ZÁKON o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilos-
ti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)

339/2008 Sb.
Účinnost od: 10. září 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékař-
ských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak
vyplývá ze změn provedených zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem
č. 111/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem
č. 189/2008 Sb. (ZÁKON o nelékařských zdravotnických povolá-
ních)

Částka 110, rozeslána dne 12. září 2008

340/2008 Sb.
Účinnost od: 12. září 2008
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení
vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
hračky

341/2008 Sb.
Účinnost od: 12. září 2008
VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s bio-
logicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologic-
ky rozložitelnými odpady)

342/2008 Sb.
Účinnost od: 12. září 2008
NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 2. července 2008 ve věci návrhu na
zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplat-
ků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústav-
nosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty
třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů

Částka 111, rozeslána dne 12. září 2008

343/2008 Sb.
Účinnost od: 12. září 2008
VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2008, kterou se stanoví vzor
žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie

344/2008 Sb.
Účinnost od: 15. září 2008
VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2008 o používání, předepisování a výdeji
léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

345/2008 Sb.
Účinnost od: 12. září 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 340/2006
Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
z členských států Evropské unie na území České republiky
a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš-
tění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č. 248/2008 Sb.

Částka 112, rozeslána dne 19. září 2008

346/2008 Sb.
Účinnost od: 19. září 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 179/2005 Sb., zákonem
č. 377/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb.,
zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 70/2006 Sb., zákonem
č. 159/2006 Sb., zákonem č. 120/2007 Sb., zákonem č. 296/2007
Sb., zákonem č. 29/2008 Sb., zákonem č. 104/2008 Sb., zákonem
č. 126/2008 Sb. a zákonem č. 230/2008 Sb. (ZÁKON o podnikání na
kapitálovém trhu)

Částka 113, rozeslána dne 19. září 2008

347/2008 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2008 o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů

348/2008 Sb.
Účinnost od: 19. září 2008
VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého
jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České
republiky

349/2008 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 9. září 2008
o vydání cenového rozhodnutí
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Částka 114, rozeslána dne 24. září 2008

350/2008 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační
seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

351/2008 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2008
VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008, kterou se mění vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů

352/2008 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2008
VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpa-
dy z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evi-
dence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpraco-
vání autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných
autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 

rs 114/2008 Sb.
Účinnost od: 24. září 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Částka 115, rozeslána dne 26. září 2008

353/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení
vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní
doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

354/2008 Sb.
Účinnost od: 1. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 18. září 2008, kterou se mění vyhláška
č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvor-
bě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění
pozdějších předpisů

355/2008 Sb.
Účinnost od: 26. září 2008
NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na
vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších před-
pisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002
Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 

Částka 116, rozeslána dne 1. října 2008

356/2008 Sb.
Účinnost od: 16. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2008, kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 117, rozeslána dne 2. října 2008

357/2008 Sb.
Účinnost od: 2. října 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplý-
vá ze změn provedených zákonem č. 164/1993 Sb., zákonem
č. 275/1994 Sb., zákonem č. 224/2003 Sb. a zákonem
č. 189/2008 Sb. (ZÁKON o výkonu povolání autorizovaných archi-
tektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě)

358/2008 Sb.
Účinnost od: 2. října 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 417/2004 Sb.,
o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochra-
nu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá ze změn provedených záko-
nem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (ZÁKON o paten-
tových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu
průmyslového vlastnictví)

359/2008 Sb.
Účinnost od: 2. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

360/2008 Sb.
Účinnost od: 2. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

361/2008 Sb.
Účinnost od: 2. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

Částka 118, rozeslána dne 7. října 2008

362/2008 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2008
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. září 2008 o zrušení některých nařízení
vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

363/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. září 2008 o zvýšení důchodů v roce 2009

364/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. září 2008 o zvýšení příplatků k důcho-
du v roce 2009

365/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. září 2008, kterým se pro účely důcho-
dového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za
rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení
výpočtového základu

366/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. září 2008, kterým se pro účely nemo-
cenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů

367/2008 Sb.
Účinnost od: 7. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 24. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva
obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí
stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je služ-
bou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup
při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb. 

368/2008 Sb.
Účinnost od: 7. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 24. září 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustano-
vení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustano-
vení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České repub-
liky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod
č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších

sbírka
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předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.

369/2008 Sb.
Účinnost od: 7. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 18. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetic-
ké prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na
obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi
fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláš-
ka o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

370/2008 Sb.
Účinnost od: 7. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2008, kterou se mění vyhláška č. 77/2003
Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mra-
žené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

Částka 119, rozeslána dne 7. října 2008

371/2008 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2008 s výjimkou
ZÁKON ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

372/2008 Sb.
Účinnost od: 7. října 2008
USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 23. září 2008

Částka 120, rozeslána dne 10. října 2008 

373/2008 Sb.
Účinnost od: 10. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 18. září 2008 o vyhlášení sezna-
mu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočas-
ného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Částka 121, rozeslána dne 13. října 2008

374/2008 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2008
VYHLÁŠKA ze dne 3. října 2008 o přepravě odpadů a o změně vyhláš-
ky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebez-
pečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

375/2008 Sb.
Účinnost od: 13. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 3. října 2008, jímž se určují
emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 – 2016, VAR

376/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2008
o vydání cenového rozhodnutí

Částka 122, rozeslána dne 16. října 2008

377/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
VYHLÁŠKA ze dne 3. října 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, roz-
počtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů

Částka 123, rozeslána dne 20. října 2008 

378/2008 Sb.
Účinnost od: 4. listopadu 2008
VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2008 o stanovení procesu schvalování
plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

379/2008 Sb.
Účinnost od: 20. října 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 491/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004
Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 395/2005 Sb., zákonem
č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 136/2006
Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem Č. 129/2008 Sb. a záko-
nem č. 239/2008 Sb. (ZÁKON o občanských průkazech)

380/2008 Sb.
Účinnost od: 20. října 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb.,
zákonem č. 578/2002 Sb., zákonem č. 165/2004 Sb., zákonem
č. 422/2004 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb., zákonem č. 21/2006
Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem
č. 342/2006 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (ZÁKON o matrikách,
jménu a příjmení)

Částka 124, rozeslána dne 20. října 2008 

381/2008 Sb.
Účinnost od: 20. října 2008
ZÁKON ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 218/2002
Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odmě-
ňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních
úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňová-
ní těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřa-
dech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

382/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou
ZÁKON ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony 

383/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republi-
ky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně záko-
na č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů

384/2008 Sb.
Účinnost od: 20. října 2008
ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb.,
o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony

385/2008 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2008
VYHLÁŠKA ze dne 6. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní
bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění
vyhlášky č. 34/2006 Sb.
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Částka 125, rozeslána dne 23. října 2008

386/2008 Sb.
Účinnost od: 23. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadav-
cích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění
pozdějších předpisů

387/2008 Sb.
Účinnost od: 23. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů
v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 126, rozeslána dne 27. října 2008

388/2008 Sb.
Účinnost od: 11. listopadu 2008
VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technic-
ké způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

389/2008 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2008
VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších před-
pisů

390/2008 Sb.
Účinnost od: 27. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. září
2008 o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

391/2008 Sb.
Účinnost od: 27. října 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá ze změn provedených záko-
nem č. 2/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004
Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem
č. 68/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006
Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb., zákonem
č. 342/2006 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (ZÁKON o evidenci oby-
vatel a rodných číslech)

Částka 127, rozeslána dne 30. října 2008

392/2008 Sb.
Účinnost od: 30. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na
zápis do obchodního rejstříku
393/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způ-
sobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatní-
mi členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky
č. 563/2006 Sb.

Částka 128, rozeslána dne 30. října 2008

394/2008 Sb.
Účinnost od: 30. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijíma-
cího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších
předpisů

395/2008 Sb.
Účinnost od: 30. října 2008
VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební
daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebova-
ných v zemědělské prvovýrobě

396/2008 Sb.
Účinnost od: 30. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. října 2008,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukč-
ních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných
v roce 2009

397/2008 Sb.
Účinnost od: 30. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 22. října 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

Částka 130, rozeslána dne 7. listopadu 2008

399/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
VYHLÁŠKA ze dne 22. října 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník
náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působ-
nosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve
znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.

400/2008 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 2008
VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2008, kterou se zrušuje vyhláška
č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měře-
ní a klasifikaci dříví

401/2008 Sb.
Účinnost od: 7. listopadu 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 22. října 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

402/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 30. října 2008 o aktua-
lizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Částka 129, rozeslána dne 10. listopadu 2008

398/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
VYHLÁŠKA ze dne 22. října 2008 o Programu statistických zjiš
ování
na rok 2009

Částka 131, rozeslána dne 18. listopadu 2008 

403/2008 Sb.
Účinnost od: 3. prosince 2008
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2008, kterým se mění nařízení
vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního
označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů

404/2008 Sb.
Účinnost od: 11. dubna 2009
VYHLÁŠKA ze dne 22. října 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zho-
tovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se
vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
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405/2008 Sb.
Účinnost od: 3. prosince 2008
VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékař-
ských předpisů

406/2008 Sb.
Účinnost od: 18. listopadu 2008
NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zru-
šení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005
o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci 

Částka 132, rozeslána dne 20. listopadu 2008

407/2008 Sb.
Účinnost od: 5. prosince 2008
VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška
č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti

Částka 133, rozeslána dne 21. listopadu 2008

408/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška
č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování roz-
množenin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

409/2008 Sb.
Účinnost od: 21. listopadu 2008
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č. 243/1997 Sb.,
nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 30/1998 Sb., zákonem
č. 77/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 77/2006 Sb.
a zákonem č. 312/2008 Sb. (ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání)

410/2008 Sb.
Účinnost od: 21. listopadu 2008
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. listopadu
2008 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

ÚČINNOST:
Dne 1. září 2008 nabývají účinnosti:

374/2007 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení moto-
rových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

379/2007 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
ZÁKON ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azy-
lu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony 

42/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 140/2001
Sb., zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 217/2002 Sb., záko-
nem č. 222/2003 Sb., zákonem, č. 436/2004 Sb., zákonem
č. 501/2004 Sb., zákonem č. 539/2004 Sb., zákonem č. 559/2004
Sb., zákonem č. 428/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., záko-
nem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem
č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb.,zákonem č. 230/2006
Sb., zákonem č. 170/2007 Sb. a zákonem č. 379/2007 Sb. 
(ZÁKON o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů)

247/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících záko-
nů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

253/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legaliza-
ci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

254/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

259/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

264/2008 Sb.
SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 10. července 2008
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 

274/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

280/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2008 o směnárenské činnosti, bez-
hotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách 

281/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém
vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výno-
sů z trestné činnosti a financování terorismu

282/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 1. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitel-
ních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

305/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony

315/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon č. 695/2004
Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.

316/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008 o podílu jednotlivých obcí na sta-
novených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty a daní z příjmů
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318/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2008 o provádění některých
opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

322/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

323/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované
Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

324/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008 o seznamu obecních úřadů
a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
(vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

325/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 22. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely
státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium
na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

Dne 2. září 2008 nabývají účinnosti:

317/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 383/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 158/2006
Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem
č. 179/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 624/2006
Sb., zákonem č. 217/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem
č. 126/2007 Sb., zákonem č. 343/2007 Sb., zákonem č. 58/2008
Sb., zákonem č. 189/2008 Sb., zákonem č. 242/2008 Sb. a záko-
nem č. 243/2008 Sb. (ZÁKON školský zákon)

328/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání
a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bak-
teriální hnědé hniloby

Dne 3. září 2008 nabývají účinnosti:

288/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 6. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

289/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 6. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 375/2006
Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

290/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 6. srpna 2008 o veterinárních požadavcích na
živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury,
o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních
živočichů

Dne 8. září 2008 nabývají účinnosti:

320/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení
vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění
opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády
č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.

329/2008 Sb.
Pozn.: s výjimkou
VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2008 o centrální evidenci exekucí

331/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 18/2004 Sb.,
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušní-
ků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifika-
ce), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 96/2004 Sb.,
zákonem č. 588/2004 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem
č. 161/2006 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (ZÁKON o uznávání
odborné kvalifikace)

332/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 29/2000
Sb., zákonem č. 154/2000 Sb., zákonem č. 102/2001 Sb., zákonem
č. 76/2002 Sb., zákonem č. 120/2002 Sb., zákonem č. 320/2002
Sb., zákonem č. 131/2003 Sb., zákonem č. 316/2004 Sb., zákonem
č. 444/2005 Sb., zákonem č. 48/2006 Sb., zákonem č. 186/2006
Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 182/2008 Sb. (ZÁKON
o veterinární péči)

Dne 10. září 2008 nabývají účinnosti:

333/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 22. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení
a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.

338/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a speciali-
zované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubní-
ho lékaře a farmaceuta, jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 125/2005 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 189/2008
Sb. (ZÁKON o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobi-
losti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)

339/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékař-
ských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplý-
vá ze změn provedených zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem
č. 111/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 189/2008
Sb. (ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních)

Dne 12. září 2008 nabývají účinnosti:

340/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení
vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
hračky

341/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s bio-
logicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologic-
ky rozložitelnými odpady)

342/2008 Sb.
NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 2. července 2008 ve věci návrhu na
zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplat-

sbírka
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ků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústav-
nosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty
třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů

343/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2008, kterou se stanoví vzor žádosti
o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

345/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 340/2006 Sb.,
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských
států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a dopl-
nění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 248/2008 Sb.

Dne 15. září 2008 nabývají účinnosti: 

344/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2008 o používání, předepisování a výdeji
léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Dne 19. září 2008 nabývají účinnosti:

346/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 179/2005 Sb., zákonem
č. 377/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb.,
zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 70/2006 Sb., zákonem
č. 159/2006 Sb., zákonem č. 120/2007 Sb., zákonem č. 296/2007
Sb., zákonem č. 29/2008 Sb., zákonem č. 104/2008 Sb., zákonem
č. 126/2008 Sb. a zákonem č. 230/2008 Sb. (ZÁKON o podnikání na
kapitálovém trhu)

348/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti české-
ho jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území
České republiky

Dne 24. září 2008 nabývají účinnosti:

rs 114/2008 Sb.
Účinnost od: 24. září 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Dne 26. září 2008 nabývají účinnosti:

355/2008 Sb.
NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na
vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších před-
pisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002
Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 

Dne 1. října 2008 nabývají účinnosti:

284/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2008 o vydání zlatých mincí
Technická památka pivovar v Plzni  po 2 500 Kč 

294/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

295/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů

308/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon
č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších před-
pisů

312/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

314/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 6/2002
Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změ-
ně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů

334/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bez-
platného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabez-
pečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

335/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluho-
vých náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a kte-
rá služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebez-
pečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění
vyhlášky č. 458/2002 Sb.

336/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie
vojenského leteckého personálu, jeho kvalifikace a rozsah odborných
znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu

337/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způso-
bilosti vojenského leteckého personálu

347/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2008 o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů

349/2008 Sb.
SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 9. září 2008
o vydání cenového rozhodnutí

350/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační
seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

354/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 18. září 2008, kterou se mění vyhláška
č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvor-



EPRAVO.CZ MAGAZINE 4/2008 102

sbírka

bě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 2. října 2008 nabývají účinnosti:

357/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá
ze změn provedených zákonem č. 164/1993 Sb., zákonem
č. 275/1994 Sb., zákonem č. 224/2003 Sb. a zákonem č. 189/2008
Sb. (ZÁKON o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výko-
nu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-
bě)

358/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 417/2004 Sb.,
o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochra-
nu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá ze změn provedených záko-
nem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (ZÁKON o paten-
tových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu
průmyslového vlastnictví)

359/2008 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

360/2008 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

361/2008 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

Dne 7. října 2008 nabývají účinnosti:

367/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 24. září 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluho-
vých náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a kte-
rá služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebez-
pečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění
vyhlášky č. 458/2002 Sb. 

368/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 24. září 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých usta-
novení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního
soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra
č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška
č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
vyhlášky č. 251/2006 Sb.

369/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 18. září 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadav-
cích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení
ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na
vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického
prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozděj-
ších předpisů

370/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2008, kterou se mění vyhláška č. 77/2003
Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mraže-
né krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

372/2008 Sb.
USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 23. září 2008

Dne 10. října 2008 nabývají účinnosti:

373/2008 Sb.
Účinnost od: 10. října 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 18. září 2008 o vyhlášení sezna-
mu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočas-
ného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Dne 13. října 2008 nabývají účinnosti:

375/2008 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 3. října 2008, jímž se určují
emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 – 2016, VAR

Dne 16. října 2008 nabývají účinnosti:

320/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení
vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění
opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády
č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.

356/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2008, kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 18. října 2008 nabývají účinnosti:

296/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 16. července 2008 o zajištění jakosti a bezpečnosti
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvi-
sejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Dne 20. října 2008 nabývají účinnosti:

379/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 491/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004
Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 395/2005 Sb., zákonem
č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 136/2006
Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem Č. 129/2008 Sb. a záko-
nem č. 239/2008 Sb. (ZÁKON o občanských průkazech)

380/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících záko-
nů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb., záko-
nem č. 578/2002 Sb., zákonem č. 165/2004 Sb., zákonem č. 422/2004
Sb., zákonem č. 499/2004 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem
č. 115/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb.
a zákonem č. 239/2008 Sb. (ZÁKON o matrikách, jménu a příjmení)

381/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 218/2002
Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odmě-
ňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních
úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňová-
ní těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřa-
dech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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Dne 23. října 2008 nabývají účinnosti:

386/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadav-
cích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění
pozdějších předpisů

387/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů
v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

Dne 27. října 2008 nabývají účinnosti:

390/2008 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. září
2008 o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

391/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá ze změn provedených záko-
nem č. 2/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004
Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem
č. 68/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006
Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb., zákonem
č. 342/2006 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (ZÁKON o evidenci oby-
vatel a rodných číslech)

Dne 30. října 2008 nabývají účinnosti:

392/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na
zápis do obchodního rejstříku

394/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

395/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební
daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebova-
ných v zemědělské prvovýrobě

396/2008 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. října 2008, kte-
rým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních
hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009

397/2008 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 22. října 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

Dne 1. listopadu 2008 nabývají účinnosti: 

330/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách
soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce
podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobe-
né exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

351/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008, kterou se mění vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů 

352/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpa-
dy z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evi-
dence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpraco-
vání autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných
autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

362/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. září 2008 o zrušení některých nařízení
vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 

371/2008 Sb.
ZÁKON ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

374/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 3. října 2008 o přepravě odpadů a o změně vyhláš-
ky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebez-
pečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

389/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška
č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných che-
mických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 4. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

378/2008 Sb. 
VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2008 o stanovení procesu schvalování
plastických trhavin, které neobsahují detekční látky 

Dne 7. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

401/2008 Sb.
Účinnost od: 7. listopadu 2008
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 22. října 2008 o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce

Dne 11. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

388/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technic-
ké způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Dne 18. listopadu 2008 nabývají účinnosti: 

406/2008 Sb.
NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zru-
šení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005
o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci 

Dne 21. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

409/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem
č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č. 243/1997 Sb.,
nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 30/1998 Sb., zákonem
č. 77/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 77/2006 Sb.
a zákonem č. 312/2008 Sb. (ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání)

410/2008 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. listopadu
2008 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
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RUŠÍ SE:
Dne 1. září 2008 se ruší:

61/1996 Sb.
ZÁKON ze dne 15. února 1996 o některých opatřeních proti legali-
zaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících
zákonů

434/2002 Sb.
VYHLÁŠKA České národní banky ze dne 13. září 2002, kterou se sta-
noví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady
a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodno-
tami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými pro-
středky 

343/2004 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 18. května 2004 kterou se
stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb. ČR,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů 

344/2004 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2004 o plnění oznamovací povinnosti
podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legaliza-
ci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících
zákonů 

283/2006 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se mění vyhláška
č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona
č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 

247/2007 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví některé požadavky
na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev 

388/2007 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2007, kterou se stanoví seznam
obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ově-
řené výstupy z informačních systémů veřejné správy 

392/2007 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2007 o podílu jednotlivých obcí na
stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty a daní z příjmů 

13/2008 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2008, kterou se mění vyhláška
č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů
a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy

Dne 3. září 2008 se ruší:

381/2003 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2003 o veterinárních požadavcích na
živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty
rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze
třetích zemí 

201/2004 Sb.
VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinár-
ních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary
a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška
č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pochá-
zející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu
a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích
zemí

Dne 8. září 2008 se ruší:

331/2001 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o centrální
evidenci exekucí

130/2005 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2005, kterou se mění vyhláška
Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí 

Dne 15. září 2008 se ruší:

325/2003 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2003, kterou se stanoví pravidla pro pou-
žívání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně
souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků
pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení
o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení
a uchovávání záznamů o těchto činnostech 

Dne 1. října 2008 se ruší:

75/1996 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. března 1996, kterou
se stanoví nebezpečné druhy zvířat

Dne 10. října 2008 se ruší: 

396/2006 Sb.
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 26. července 2006 o vyhlášení
seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 

Dne 16. října 2008 se ruší:

451/2000 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 11. prosince 2000, kte-
rou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb.

343/2001 Sb
VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 24. září 2001, kterou se
mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se
provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb.

472/2001 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 17. prosince 2001, kte-
rou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kte-
rou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.

169/2002 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. dubna 2002, kterou
se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se
provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona
č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

544/2002 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění vyhláška
č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmi-
vech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 

284/2003 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2003, kterou se mění vyhláška
č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmi-
vech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

434/2003 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění vyhláška
č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmi-
vech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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184/2004 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004, kterou se mění vyhláška
č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmi-
vech, ve znění pozdějších předpisů 

77/2005 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 

84/2006 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2006, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

278/2007 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2007, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů 

Dne 1. listopadu 2008 se ruší:

230/1991 Sb. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY České republiky o zřizování středních odborných
učiliš
 a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní
správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu
a finančnímu zabezpečení

273/1992 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY České republiky o hmotném a finančním zabezpe-
čení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dal-
ším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti
ministerstva zdravotnictví České republiky

164/2004 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2004, kterou se stanoví základní
metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek
a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schop-
nosti 

220/2004 Sb.
VYHLÁŠKA, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných
chemických látek a vedení jejich evidence

221/2004 Sb.
VYHLÁŠKA, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických
látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je
zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je
omezeno

222/2004 Sb.
VYHLÁŠKA, kterou se u chemických látek a chemických přípravků
stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastnos-
tí, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní pro-
středí

223/2004 Sb.
VYHLÁŠKA, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí

231/2004 Sb.
VYHLÁŠKA, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

426/2004 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 2. července 2004 o registraci chemických látek 

427/2004 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 2. července 2004, kterou se stanoví bližší pod-
mínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka 

443/2004 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví základní
metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických příprav-
ků 

109/2005 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2005, kterou se mění vyhláška
č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemic-
kých látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na
trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo použí-
vání je omezeno 

389/2005 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 15. září 2005, kterou se mění vyhláška
č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických příprav-
ků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlast-
ností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní
prostředí 

449/2005 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2005, kterou se mění vyhláška
č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení
toxicity chemických látek a chemických přípravků

460/2005 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 9. listopadu 2005, kterou se mění vyhláška
č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního
listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

10/2006 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2005, kterou se mění vyhláška
č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení
nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků
z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti

12/2006 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 30. prosince 2005, kterou se mění vyhláška
č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek 

78/2006 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2006, kterou se mění vyhláška
č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemic-
kých látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na
trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo použí-
vání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.

122/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2006, kterým se stanoví minimál-
ní výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta 

284/2006 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2006, kterou se mění vyhláška
č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemic-
kých látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na
trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo použí-
vání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů 

540/2006 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2006, kterou se mění vyhláška
č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemic-
kých látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na
trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo použí-
vání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů 

135/2007 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 6. června 2007, kterou se mění vyhláška
č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemic-
kých látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na
trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo použí-
vání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů 



Francouzsko-český česko-
francouzský právnický slovník
Markéta Larišová
Váz., 320 s., 350 Kč
ISBN: 978-80-7380-111-3
2008
Do rukou všech, kteří ke své práci potřebují
odbornou slovní zásobu z oblasti práva, se

dostává francouzsko-český a česko-francouzský právnický
slovník.
Snahou autorky bylo vytvořit slovník k praktickému využití pro
právníky, odborné překladatele a tlumočníky, studenty právnic-
kých fakult, studenty oboru překladatelství a tlumočnictví
a všechny uživatele, kteří při své práci musí převádět právnické
texty z jednoho jazyka do druhého. 
Slovník je úzce zaměřen na odbornou terminologii a snaží se
pokrýt téměř všechny právnické obory. Je výsledkem dlouholeté
práce s právními texty různých odvětví, svou roli při jeho vzniku
hrálo i srovnávání terminologie českého práva s terminologií
práva nejen francouzského, ale i belgického, švýcarského a čás-
tečně i kanadského. Pramenem a základním materiálem byly
učebnice francouzského práva, francouzské, belgické a švýcar-
ské vědecké texty z oboru práva, texty zákonů a soudních roz-
hodnutí. Jejich seznam je uveden v bibliografii.

Pro práci s tímto slovníkem je nezbytně nutné, aby uživatel měl
dobré základy francouzského jazyka, zejména jeho základní slov-
ní zásoby. Zkratky jsou užívány velmi sporadicky, týkají se převáž-
ně základních mluvnických kategorií. Jejich seznam je v knize uve-
den. Slovník má pomoci všem uživatelům vytvořit si zázemí, které
poskytne potřebné informace k překladu právnických textů. �

Sociologie životního stylu
Jana Duffková, Lukáš Urban, Josef Dubský
Brož., 240 s., 260 Kč
ISBN: 978-80-7380-123-6
2008
Publikace nabízí přehled základních poznatků
z relativně mladé aplikované disciplíny socio-
logie životního stylu. Jedná se o prvotinu na

českém knižním trhu, kde se doposud objevovaly výhradně úzce
tematicky zaměřené monografie, jednotlivé časopisecké stati,
sborníky z vědeckých konferencí a závěrečné zprávy z různých
empirických šetření. Ucelený učební text však chyběl. Tím by se
mohla stát právě předkládaná publikace, jež je určena studentům
humanitních oborů vysokých škol, ale i všem zájemcům o proble-
matiku aktuálních životněstylových trendů.
Kniha je rozdělena do deseti tematických kapitol. Autoři se v nich
snaží reflektovat teoreticko-empirický rozměr sociologického
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myšlení, tedy kromě problematizace některých oblastí společen-
ského života představit i nástroje a způsoby, kterými lze vybrané
oblasti reality prakticky uchopovat a měřit. Nepojmenovaným
cílem, nacházejícím se mezi řádky, se staly chu
 a potřeba otřást
zdánlivou samozřejmostí některých vývojových trendů současné
společnosti, vyzvednout přínos kritické reflexe doby a motivovat
čtenáře k autentickému přemýšlení o smyslu života. �

Veřejná diplomacie
Jana Peterková
Brož., 202 s., 220 Kč
ISBN: 978-80-7380-125-0
2008
Publikace seznamuje čtenáře s problemati-
kou veřejné diplomacie, nikoli pouze jako
s módním pojmem současnosti, ale jako

s neoddělitelnou součástí mezinárodních vztahů. Autorka
stručně popisuje základní charakteristiky veřejné diplomacie
a zákonitosti její strategie. Pozornost je věnována také řadě
problémů, které stále vyvolávají další diskusi, jako je například
otázka specifik veřejné diplomacie malých a středních států,
problematika multiplicity aktérů veřejné diplomacie i její vztah
k zahraniční politice státu. Praxe veřejné diplomacie je ilustro-
vána na příkladu České republiky, s krátkým úvodním připo-
menutím dosavadního vývoje a nastíněním možných výzev
a perspektiv, které před českou veřejnou diplomacií stojí.
Kniha je určena studentům mezinárodní politiky, diplomacie,
politologie či mezinárodního obchodu a dalších společensko-
vědních oborů, pracovníkům diplomatické služby a dalším
čtenářům se zájmem o mezinárodní vztahy. �

Sociální deviace
Lukáš Urban, Josef Dubský
Brož., 176 s., 195 Kč
ISBN: 978-80-7380-133-5
2008
Sociální deviace a sociálně patologické jevy
jsou projevy a formy lidského chování, které
jsou jiné a zvláštní, případně pro jedince

a společnost nebezpečné. I z tohoto důvodu v lidech od
nepaměti vzbuzovaly zvědavost, emoce a strach. Jejich nosite-
lé byli terčem různě intenzivních normalizačních opatření zne-
pokojeného okolí. Předmětem sociologického poznání se
deviace staly v druhé polovině 19. století a od té doby se
vědecký katalog informací o nich značně rozšířil.
Tato publikace je průvodcem teorií sociálně deviantního cho-
vání a vybraných, v současné době aktuálních a hojně disku-
tovaných, sociálních deviací (alkoholismus, graffiti, gambler-
ství, prostituce, sebevražednost, sekty a destruktivní hnutí),
které autoři interpretují v kontextech všedního dne. Publikace
je studijní oporou pro celou řadu profesí a oborů. Zmínit lze
například systematickou sociologii, sociální psychologii, speci-
ální a sociální pedagogiku, sociální práci a sociální politiku,
psychologii nebo třeba kriminologii. �

Ombudsman a lidská práva
Anna Šabatová
Brož., 200 s., 247 Kč
ISBN: 978-80-7239-229-2
2008
Publikace se podrobně věnuje nejen výcho-
diskům, historii, podstatě a praxi úřadu
ombudsmana v Evropě a u nás, ale sleduje

zejména vývoj této instituce od správního pojetí k pojetí lidsko-
právnímu. Zřetel k ochraně základních práv a svobod je pak
zdůrazněn ve výběru případových studií z dosavadní činnosti
veřejného ochránce práv v ČR. Samotný český ombudsman,
JUDr. Otakar Motejl, o knize v předmluvě uvádí, že „je v našich
poměrech dílem přímo objevitelským a pionýrským“. �

Psychologie gamblerství aneb
Sázka na štěstí
Pavel Prunner
Váz., 288 s., 320 Kč
ISBN: 978-80-7380-074-1
2008
Od devadesátých let minulého století vzrostl
v naší republice významně počet osob čelí-

cích rizikům hráčské závislosti. Předložená kniha se pokouší
vyslat nové signály zejména lidem, kteří si neuvědomují či pod-
ceňují možnost vzniku gamblerství a na četných poznatcích zís-
kaných z výzkumů dokladuje rizikovost tohoto celospolečensky
vysoce nebezpečného jevu, jehož aktuálnosti neodpovídá stav
připravenosti a schopnosti tomuto nebezpečí aktivně čelit.
Kromě řady informací obsahuje i diagnostické nástroje, pomocí
nichž si může každý hráč sám ověřit, zda se například nenachází
již ve stadiu patologického hráčství. Kniha renomovaného psy-
chologa vyplňuje mezeru v nepříliš rozsáhlé oblasti publikova-
ných informací určených laické i odborné veřejnosti. �

Ruština pro veřejnou správu
Oxana Dlouhá
Brož., 462 s., 450 Kč
ISBN: 978-80-7380-112-0
2008
Cílem učebnice je uspokojit naléhavou potře-
bu seznámit se s novou jazykovou problemati-
kou veřejné správy, tedy s odborným stylem

a ruskou terminologií uvedeného oboru za účelem získání jazyko-
vých předpokladů nejen pro práci s ruským odborným textem, ale
i pro výměnu zkušeností a spolupráci s rusky hovořícími odborníky.
Studijní materiál je rozdělen do několika kapitol, které vycháze-
jí z témat výuky veřejné správy na Policejní akademii ČR v Praze
(správní právo, právo životního prostředí, bezpečnostní mana-
gement aj.). Je zpracován tak, aby student mohl s textem pra-
covat samostatně a aby mu poskytl nezbytnou jazykovou prů-
pravu při jakékoli komunikaci v uvedené oblasti.
Předkládaná učebnice je primárně určena studentům oboru
Veřejná správa na Policejní akademii ČR v Praze. Stejně tak ale
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může být přínosem pro další zájemce, a
 již pro studenty
jiných škol s podobným zaměřením, pro přípravu pracovníků
veřejné správy či pro ty, kteří se věnují jazykové přípravě indivi-
duálně. �

Ekonomická a sociální geografie
Václav Toušek, Josef Kunc, 
Jiří Vystoupil a kolektiv
Brož., 416 s., 390 Kč
ISBN: 978-80-7380-114-4
2008
Předkládaná publikace vzešla ze spoluprá-
ce odborníků tří univerzitních pracoviš
 –

Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého
v Olomouci a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Všichni autoři se danou problematikou dlouhodoběji zabý-
vají jak ve výukovém procesu, tak v rámci svých vědecko-
výzkumných aktivit. 
Text je uspořádán do deseti kapitol pojednávajících o dílčích
disciplínách a vybraných průřezových tématech v rámci sociál-
ně-geografických věd. Postupně tak jdou za sebou: vývoj
moderního geografického myšlení, geografie obyvatelstva,
geografie sídel, geografie zemědělství, geografie průmyslu,
geografie dopravy, geografie služeb, geografie cestovního
ruchu, environmentální problémy světa a regiony a regionali-
zace. Důraz je kladen na makroprostor světa, resp. jeho díl-
čích částí, odkazy na Českou republiku jsou uváděny v přípa-
dech nutných komparací či signifikantního významu České
republiky v řešené problematice.
Struktura jednotlivých kapitol má do určité míry jednotný
řád. Součástí je stručná historie a vývoj dané vědní disciplí-
ny, vlastní text kapitoly a závěr s rozvahou nad aktuálními
trendy a budoucím vývojem. Každá z kapitol je primárně
samostatným článkem, který je možné pojímat a studovat
zvláš
, na druhé straně je však také součástí syntetického
celku. �

Politologie, 3. vydání
Andrew Heywood
Brož., 544 s., 490 Kč
ISBN: 978-80-7380-115-1
2008
Politika je divadlo dynamické a stále se
měnící, na němž se odehrávají některá
z nejzávažnějších světových dramat. Věda,

která ji studuje, je rozsáhlá a eklektická. Zahrnuje totiž témata
tak rozmanitá, jako jsou srovnávací politologie, politická filo-
sofie, mezinárodní vztahy a politická ekonomie. Do tohoto
fascinujícího a složitého oboru nás Heywoodova Politologie
uvádí. Je napsána svěže, srozumitelně a čtenáře soustavně
vede k vlastnímu přemýšlení. Perspektiva, z níž autor pohlíží
na věci, o nichž vykládá, je vskutku internacionální.
Třetí vydání této i komerčně úspěšné učebnice bylo všestranně
aktualizováno. Řada témat přibyla: vztahy mezi masovými

médii a politikou, stav světa po 11. září 2001, „válka proti
terorismu“, politika multikulturalismu a identity a problemati-
ka transformace státu. Vším prolíná důraz na stále důležitější
globální aspekty.
Předností Heywoodovy Politologie je i řada doprovodných
informací, objasňujících základní pojmy, jimiž se v textu
operuje, přinášejících obrazové i slovní portréty nejvýznam-
nějších myslitelů, předkládajících otázky k diskusi a doporu-
čujících literaturu k dalšímu, už samostatnému studiu.
Závěr tvoří slovník politologických termínů a rozsáhlá bibli-
ografie.
Vnímavému čtenáři může Heywoodova Politologie pomoci
porozumět velkým vyprávěním, která utvářela svět, v němž
dnes žijeme, a jejich protagonistům. �

Správní právo procesní
Soňa Skulová a kolektiv
Váz., 405 s., 390 Kč
ISBN: 978-80-7380-110-6
2008
Nové rozšířené zpracování problematiky
správního práva procesního přináší nejen
potřebný teoretický základ procesní stránky

činnosti veřejné správy, ale také ucelený a podrobný výklad
hlavního procesního předpisu pro tuto oblast, kterým je
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jakož
i přiblížení oblasti soudního přezkoumání. Do textu učebnice
byly zapracovány určité poznatky z již několikaletého období
účinnosti správního řádu, a také zákonů upravujících soudní
přezkum. 
V učebnici je poměrně obsažně rozpracována oblast základ-
ních zásad činnosti správních orgánů a jejich působení, ve
které zejména se projevuje vliv předpisů, dokumentů a judi-
katury evropských a ústavněprávních a jež svým nastavením
prolíná celou úpravou procesních postupů veřejné správy,
a působí i směrem k vlastnímu obsahu přijímaných řešení
a rozhodnutí. 
Problematika jednotlivých druhů postupů, které správní
orgány realizují (správní řízení, veřejnoprávní smlouvy, opat-
ření obecné povahy, a také tzv. jiné úkony správních orgánů),
je podávána uceleně a v potřebných logických souvislostech,
vždy s přiblížením základních znaků a konkrétní právní úpra-
vy, a to nejen v obecné úpravě, ale i s příklady ze zvláštních
úprav těchto postupů, zejména správního řízení, což v souhr-
nu může sloužit aplikační praxi, stejně jako využití stále se
rozvíjející judikatury, zejména soudů ve správním soudnictví.
Tím má být čtenáři mj. umožněno lépe se orientovat
v poměrně rozsáhlé a náročné látce, a také v ne právě jedno-
duché systematice a místy i formulacích některých ustanove-
ní zákona.
Publikace je určena především studentům právnických fakult,
a také dalších fakult a škol, které se věnují vzdělávání zejména
pro oblast veřejné správy. Zaujmout může, resp. praktickou
může být pro všechny, kteří se s rozhodováním veřejné správy
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setkávají, a to bu	 přímo při výkonu své profese či funkce ve
veřejné správě ( úředníci, volení zastupitelé, členové profes-
ních komor a další), stejně jako na straně adresátů, resp.
osob, vůči nimž je veřejná správa vykonávána, ale také v orgá-
nech a institucích, které působení veřejné správy kontrolují či
přezkoumávají. �

Pravidla českého pravopisu
Kolektiv autorů
Brož., 391 s., 95 Kč
ISBN: 978-80-200-1327-9
2008
Jedna z nejdůležitějších jazykových příru-
ček pro širokou veřejnost, přinášející úpra-
vy zásad týkajících se především psaní vel-

kých písmen, psaní s a z, označování délky (kvantity)
samohlásek, psaní složených přídavných jmen a částečně též
interpunkce. Ústřední část je pojata jako pravopisný slovník.
Výběr hesel se řídí především potřebami pravopisnými, pro-
to jsou do něho zařazena zejména slova, která obsahují jevy
pravopisně obtížné. Slovník obsahuje mnoho nových výrazů,
zvláště odborné názvy šíře užívané. Ve snaze podat ucele-
nější obraz též o rodných, antických a zeměpisných jménech
a poskytnout podrobnější formace o jejich skloňování
a výslovnosti jsou tato jména zpracována do samostatných
částí. Zřetel k současným jazykovým kontaktům češtiny
s jinými jazyky se projevuje v rozšíření části věnované přepi-
su slov z cizích jazyků do češtiny, tzv. přídavku, a to zejména
o transkripci z jazyků užívajících znakového písma. V závěru
publikace je zařazen Dodatek Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. �

Zákon o DPH s komentářem
a příklady ve znění účinném 
od 1. 1. 2009
Straková Hana, Zdeněk Kuneš
Brož., 348 s., 430 Kč
ISBN: 978-8086371-51-1
2008
Publikace je určena všem, kteří se pohybují

v oblasti daní, a to konkrétně daní z přidané hodnoty.
Jednotlivé změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, dále jen „zákon o DPH“, platné od 1. 1. 2009, jsou
postupně vysvětleny na příkladech z praxe v návaznosti na
Směrnice Rady 2006/112/ES a zákon o DPH. �

Němčina pro manažery, ekonomy
a pracovníky státní správy
Vlasta A. Lopuchovská
Brož., 192 s., 350 Kč
ISBN: 978-80-7201-729-4
2008
Kniha se obrací na čtenáře zvědavého, zví-
davého a přístupného všemu novému, čte-

náře, který rád čte německé texty a chce jim správně porozu-
mět. Z hlediska metodického se zde proto zohledňuje strana
nejenom gramatická sama o sobě, ale zejména pohled zamě-
řený na porozumění textu. Tato učebnice si vytyčuje za cíl
naučit českého čtenáře základům orientace v německy psa-
ných textech z oblasti ekonomiky, práva, sociologie a policejní
problematiky. Publikace je vhodným doplňkem pro studium
němčiny na vysokých a středních odborných školách pro eko-
nomy a manažery, ale i pro širší okruh zájemců. �

Odpovědnost za škodu v právu
občanském a pracovním, 3. vydání
Milan Pokorný, Josef Hochman
Brož., 320 s., 450 Kč
ISBN: 978-80-7201-722-5
2008
Publikace se ve svém novém vydání zamě-
řuje na podrobné seznámení právnické

veřejnosti i čtenářské veřejnosti s nyní platnou právní úpravou
a zásadní judikaturou soudů (zejména ze Sbírky soudních roz-
hodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem) o odpo-
vědnosti za škodu podle občanského práva, ale především
o odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích, jak ji
nyní zakotvuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), který
nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a vyžádal si vydání aktuálního
komentáře k jeho novým ustanovením.
Jde tu o praktický návod k řešení nároků na náhradu v nejvíce
se vyskytujících případech škod, způsobených fyzickými i práv-
nickými osobami v jejich každodenní činnosti, ale rovněž
o vytváření předpokladů pro dosažení stejně významného cíle,
sledovaného občanským zákoníkem i zákoníkem práce, tj.
předcházení hrozícím škodám. �

Živnostenský zákon a předpisy 
související s komentářem 
a příklady, 12. vydání
Eva Horzinková, Václav Urban
Brož., 319 s., 430 Kč
ISBN: 978-80-7201-720-1
2008
Publikace je rozdělena do několika částí.

Obsahuje úplné novelizované a doplněné znění živnostenské-
ho zákona a některých souvisejících předpisů. Práce současně
obsahuje výklad jednotlivých institutů živnostenského práva
a příklady podání a vyřízení v živnostenskoprávních věcech
s podrobným komentářem. Příklady jsou řazeny vždy pod pří-
slušným paragrafem živnostenského zákona, ke kterému se
vztahují. Některé ze vzorů jsou doplněny praktickými
poznámkami vztahujícími se k jejich aplikaci. 
Současně je i zahrnut výklad zákona č. 18/2004 Sb., o uzná-
vání odborné způsobilosti, který má význam pro prokazování
odborné kvalifikace pro občany České republiky a příslušníky
členských států EU. Další část práce se věnuje výkladu správní-
ho řízení v souvislosti s jednáním živnostenských úřadů.
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Komentář k jednotlivým živnostem je přepracován podle nové
právní úpravy. Důvodem jsou změny provedené v jednotlivých
přílohách živnostenského zákona v souvislosti se změnou
obsahu obecné části zákona.
Publikace je určena advokátům, podnikovým právníkům, pra-
covníkům státní správy, podnikatelům i široké veřejnosti.�

Struktura vědeckých revolucí
Thomas S. Kuhn
Brož., 206 s., 258 Kč
ISBN: 80-86005-54-2
2008
T. S. Kuhn byl jedním z nejvlivnějších mysli-
telů druhé poloviny 20. století. Jeho
Struktura vědeckých revolucí, v níž vypustil

do světa slovo paradigma, se sama stala paradigmatickým
dílem, vzorem pro další práci o autoritě, dějinách a filosofii
vědy. Vyvolala nadšené i odmítavé reakce. �

Uzavírání smluv v civilním právu
Milan Hulmák
Brož., 210 s., 480 Kč
ISBN: 978-80-7400-062-1
2008
Publikace se zabývá procesem uzavírání
smluv od podání návrhu na uzavření
smlouvy až do jejího vzniku. Zamýšlí se

nad historickým vývojem právní úpravy uzavírání smluv
a porovnává současnou právní úpravu kontraktačního
procesu ve vybraných evropských státech. Vedle odkazů
na odbornou literaturu cituje řadu rozhodnutí Nejvyššího
soudu, Ústavního soudu a rozhodnutí Evropského soudní-
ho dvora a předkládá jejich vyčerpávající rozbor. Publikaci
ocení nejen právníci, soudci, advokáti a notáři, ale stane
se i vynikající pomůckou pro studenty právnických fakult.
�

Aktuality z vedení a kontroly 
účetnictví
Vladimír Schiffer
Brož., 271 s., 396 Kč
ISBN: 978-80-7201-721-8
2008
V předkládané publikaci autor popisuje
řadu vybraných aktuálních problémů, které

v praxi jako účetní poradce i z pozice auditora, řešil. Cílem kni-
hy je pomoci při každodenní práci účetním, vysvětlují se zde
úpravy a změny v souvisejících předpisech. Z metodických
a kontrolních důvodů zachycuje i pohledy z minulosti.
Publikace je určena všem, kteří se podrobněji zajímají o účet-
nictví, zejména pak hlavním účetním obchodních společností
i auditorům. �

Zaměstnanecké benefity 
v roce 2008
Vladimír Pelc
Brož., 141 s., 220 Kč
ISBN: 978-80-7201-701-0
2008
Příručka seznamuje s podmínkami poskyto-
vání zaměstnaneckých benefitů a jejich

správným daňovým a pojistným řešením včetně možných
rizik. Mezi oblíbené benefity patří příspěvky na penzijní připo-
jištění či životní pojištění, školení, zdravotní volno nebo slu-
žební vůz pro soukromé účely. 
V každé kapitole věnované příslušnému benefitu je jeho struč-
ná charakteristika, jeho daňový a pojistný režim, příp. odkazy
na použitelnou judikaturu, příklady forem plnění, odpovědi
na dotazy.
Součástí knihy jsou přehledné tabulky týkající se jednotlivých
benefitních plnění s uvedením daňových a pojistných režimů.
Text vychází ze znění daňového a pojistných zákonů účinných
pro rok 2008; pokud však došlo ve srovnání s předchozím
rokem k podstatným změnám v daňovém a pojistném (odvo-
dovém) režimu příslušného benefitu, pak je na tuto změnu
upozorněno.
Na závěr publikace jsou uvedeny aktuální citace z právních
norem nezbytných pro posouzení daňových a odvodových
režimů benefitních plnění se stručným komentářem k vybra-
ným ustanovením. 
Publikace je určena zaměstnavatelům v komerční sféře, jejich
právníkům, manažerům a personalistům, účetním a daňovým
specialistům, auditorům a především také zaměstnancům. �

Daňové odpisy 2008 
(Strategie pro podnikatelskou praxi)
Vladimír Pelc
Brož., 145 s., 218 Kč
ISBN: 978-80-7201-723-2
2008
Publikace je praktickou příručkou pro pod-
nikatele. Souhrnně se zabývá daňovým

odpisováním a jeho strategií pro podnikatelskou praxi. Na
relativně malé ploše objasňuje náležitosti, jež se tématu daňo-
vých odpisů týkají: odpisy jako daňové výdaje, jejich vliv na
daňový základ, přerušení a pokračování v daňovém odpisová-
ní, objekty a subjekty daňového odpisování, metody odpiso-
vání, uvedeny jsou tabulky a vzorce.
Kniha je určena fyzickým osobám se zdanitelnými příjmy
z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a s příjmy
z pronájmu, a právnickým osobám se zdanitelnými příjmy; je
pomůckou pro hospodářský management, účetní a poraden-
ské firmy, daňové poradce, samostatné účetní, ekonomy,
právní kanceláře.
Protože daňové odpisy poplatníci uplatňují v průběhu zdaňo-
vacího období, je kniha aktuální po celé zdaňovací období
roku 2008; z hlediska termínů pro podání daňového přiznání
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za toto zdaňovací období je aktuální do konce března, resp.
června 2009.
Text knihy vychází z platné daňové legislativy; zapracovány jsou
všechny novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
včetně poslední novely zákona č. 126/2008 Sb., účinné od 
1. července 2008 – přitom znění zákona o daních z příjmů,
účinné od 1. 7. 2008, se pro sledovanou daňovou tematiku
použije již pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008. �

Domácí násilí v českém právu
z pohledu žen, 2. vydání
Jiřina Voňková, Ivana Spoustová
Brož., 244 s., 180 Kč
ISBN: 978-80-903626-7-3
2008
Tato publikace je především určena odborné
a zainteresované veřejnosti. Nabízí širší

pohled na problematiku z kriminologického, viktimologického
a genderového hlediska.
Mapuje současný právní stav v ČR včetně prvních zákondárných
kroků, předkládá výhledy „de lege ferenda“ a možnosti dalších
úprav ve srovnání s právními přístupy jiných států a mezinárod-
ními dokumenty. Publikace může být vhodnou studijní příruč-
kou studentek a studentů práv a sociálněprávních oborů. �

Medzinárodná obchodná arbitráž
vo vybraných štátoch Európy
(Anglicko, Wales a Severné Írsko,
Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko)
Katarína Chovancová
Brož., 451 s., 410 Kč
ISBN: 978-80-224-0981-0
2008

Práca predstavuje ucelený a komplexný poh�ad na medziná-
rodnú obchodnú arbitráž pod�a pravidiel a pod záštitou
uznávanej medzinárodnej rozhodcovskej inštitúcie. Okrem
podrobnej analýzy právnej úpravy sústre	uje pozornos
 na
medzinárodných rozhodcovských pravidiel rozhodcovských
inštitúcií v štyroch štátoch Európy. Charakteristickou črtou je
prepojenie legislatívnej a aplikačnej roviny. �

Medicínske právo
Helena Barancová a kolektiv
Brož., 425 s., 460 Kč
ISBN: 978-80-224-1007-6
2008
Jedinečná publikácia Medicínske právo je
spoločným dielom špecialistov, právnikov
a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, kto-

rá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci
je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnos-
ti. V širokom zábere sa zaoberá medzinárodným, európskym
a ústavnoprávnym rámcom ochrany zdravia, 	alšie časti sú
venované napríklad otázkam prijímate�ov a poskytovate�ov

zdravotnej starostlivosti, zdravotnému poisteniu, stavovským
organizáciám, bežnej i osobitnej zdravotnej starostlivosti,
postaveniu lekára a pacienta v systéme zdravotnej starostli-
vosti, trestnoprávnej, pracovnoprávnej aj občianskoprávnej
zodpovednosti pracovníkov v zdravotníctve. 
Je doplnená aj o výber z rakúskej judikatúry a prílohami,
základnými dokumentmi ES/EÚ a SR, týkajúcimi sa danej
oblasti. Publikácia je vítanou pomôckou nielen pre „�udí
z praxe“ (lekárov, právnikov, zdravotných pracovníkov, paci-
entov), ale predovšetkým pre všetkých študentov medicíny
a práva.�

Kuchařka pro žadatele z fondů EU
aneb jak uvařit dobrý projekt
Aleš Přichystal
Brož., 155 s., 215 Kč
ISBN: 978-80-86757-94-0
2008
Kolem „fondů Evropské unie“ panuje mno-
ho mýtů a smyšlenek. Často se pojem

„eurofondy“ stává novodobým zaříkávadlem, jakousi tajem-
nou formulí přivozující automaticky úspěch. Možnost „dosáh-
nout si na evropské peníze“ se stává lákadlem pro obce, měs-
ta, kraje, podniky a podnikatele, školy i neziskové organizace.
Přitom napsat dobrý projekt není vůbec jednoduché.
A následně ho administrovat – je ještě složitější.
Kuchařka pro žadatele z fondů EU je návod, jak zvládnout
vážné problémy při vyhledávání dotačních titulů, psaní
a podávání projektů a v případě úspěchu při následné admi-
nistraci projektu. Cílem autora nebylo vytvořit ucelený pře-
hled všeho, co se kolem fondů EU vyskytuje. Snaží se pouze
formou rad a předaných zkušeností upozornit na problémy,
které v průběhu celého procesu od rozhodnutí využít někte-
rý z „eurofondů“ až po úspěšně podaný a schválený projekt,
mohou vzniknout. Informace jsou v textu v mnoha přípa-
dech záměrně zjednodušeny, a to s cílem přiblížit tuto jinak
značně složitou oblast co největšímu počtu zájemců.
Formou jednoduchých otázek a odpovědí se dostává čtená-
ři, zajímajícího se o možnosti využití evropských fondů, uce-
lený přehled. �

ÚZ č. 696 – Nemocenské pojištění
2009
Brož., 96 s., 49 Kč
ISBN: 978-80-7208-709-9
2008
Úplné znění obsahuje: Zákon č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění, Vyhlášku
č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu

zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených
kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce, Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro úče-
ly nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení
výpočtu základů.�
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ÚZ č. 693 – Advokáti, soudy
a soudci, notáři, znalci a tlumočníci
Brož., 224 s., 85 Kč
ISBN: 978-80-7208-704-4
2008
Soubor 16 předpisů obsahuje úplná zně-
ní zákonů a prováděcích předpisů pro
výše uvedené profese. Rozsáhlými novela-

mi byly dotčeny čtyři zákony: o advokacii, o soudech
a soudcích, o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
a notářský řád. Úplné znění je platné podle stavu k 1. 10.
2008. �

ÚZ č. 691 – Rodinné právo
Brož., 160 s., 59 Kč
ISBN: 978-80-7208-699-3
2008
Publikace obsahuje 18 předpisů rozděle-
ných do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-
právní ochrana dětí, mezinárodněprávní
ochrana dítěte a registrované partnerství.

Změnami, které jsou vyznačeny tučně, byly dotčeny 3 nosné
zákony. Zařazena jsou rovněž vybraná ustanovení zákona
o státní sociální podpoře a o mezinárodním právu soukro-
mém a procesním. �

ÚZ č. 695 – Správa daní a poplatků
Brož., 176 s., 67 Kč
ISBN: 978-80-7208-710-5
2008
Zákon o správě daní a poplatků byl v roce
2008 již 6x novelizován. Změnami byly
dotčeny i další zákony obsažené v publika-
ci: zákon o daňovém poradenství, o územ-

ních finančních orgánech a o omezení plateb v hotovosti.
Nové jsou pokyny MF týkající se prominutí příslušenství daně
a místní příslušnosti pro skupiny podle zákona o DPH.
Celkem 31 předpisů v aktuálním znění se zvýrazněnými nove-
lami. �

Dokumentární akreditiv v praxi, 
4. vydání
Pavel Andrle
Brož., 151 s., 269 Kč
ISBN: 978-80-247-2276-4
2008
Ojedinělá publikace na našem trhu –
komplexně zpracovaná praktická příručka,

která usnadní všem podnikatelům, a především exporté-
rům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery
a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.
Dokumentární akreditiv je porovnán s jinými platebními
metodami, podrobně „položku po položce“ je popsána
akreditivní listina a zdůvodněna nutnost kontroly potřeb-

ných dokumentů. Jednotlivé zásady a pravidla jsou vysvětle-
ny v praktické posloupnosti na konkrétních příkladech
a vyplněných vzorech používaných formulářů. Autor v tom-
to již 4. aktualizovaném vydání zahrnuje novou revizi UCP
600. �

Islám ve Spojených státech 
amerických
Simona Hlaváčová
Brož., 130 s., 150 Kč
ISBN: 978-80-210-4669-6
2008
Publikace Simony Hlaváčové Islám ve
Spojených státech amerických je v českém

prostředí ojedinělým dílem mapujícím přítomnost islámu
v USA, a to od jejich počátku, který je spojen s transatlan-
tickým obchodem s otroky, až po současnost. Mimořádnost
publikace spočívá v unikátním souhrnu informací o „ame-
rické ummě“ – světově nejrůznorodější muslimské populaci
žijící v rámci jednoho státu. Autorka zmiňuje významné
osobnosti amerického islámu, jako byl například Fard
a Elijah Muhammad, a také některé organizace spjaté
s islámským učením, kupříkladu MPAC, AMC, CAIR.
Pozornost věnuje také sektám, mezi jinými Sektě Ansárů,
a dalším významným prvkům, které tvoří islámskou komu-
nitu v USA a ovlivňují jak vnitrostátní, tak zahraniční politi-
ku této země. �

Ruština pro mezinárodní vztahy
Bohuslava Golčáková
Brož., 270 s., 280 Kč
ISBN: 978-80-7380-132-8
2008
V publikaci je pozornost věnována jak
tématům obecného zaměření (studium
na vysoké škole, politika, státní zřízení,

volby a předvolební kampaň), tak i tématům bezprostředně
spojeným s Ruskou federací (geografie, národnostní slože-
ní, politické strany v Rusku, orgány státní moci, Státní
duma, Rada federace, prezident Ruské federace, vláda
Ruské federace). Součástí učebnice jsou i lekce zaměřené
na diplomacii, její vývoj, průběh politických jednání, inter-
kulturní vztahy, mezinárodní vztahy a funkci státního zastu-
pitelství. Třetí blok představují lekce věnované vybraným
mezinárodním organizacím a jejich činnosti (Mezinárodní
výbor Červeného kříže, NATO, Evropská unie, Organizace
spojených národů). Cílem knihy je poskytnout základní
informaci o daných oblastech, poukázat na další zdroje
informací a seznámit se základní slovní zásobou užívanou
v oblasti politického dění a mezinárodních vztahů.
Učebnice je určena pro studenty oborů Mezinárodní vztahy
a Politologie. �
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Konfesní právo – průvodce studiem
Václav Valeš
Brož., 240 s., 260 Kč
ISBN: 978-80-7380-135-9
Publikace se věnuje otázce vztahů mezi stá-
tem na jedné straně a církvemi a nábožen-
skými společnostmi na straně druhé. Po
seznámení se základními pojmy je podán

ucelený přehled historického vývoje konfesněprávní úpravy,
a to jak obecně, tak i na území českých zemí. Další část se
zabývá právní úpravou
individuálních a kolektivních náboženských práv v České
republice, se zaměřením na jejich ústavněprávní a mezinárod-
něprávní garanci a otázky s tím související (zákon o církvích
a náboženských společnostech, církevní sňatky, restituce cír-
kevního majetku, možnosti působení církví a náboženských
společností ve veřejných institucích apod.). Závěrečná kapitola
je věnována některým otázkám práva konkordátního a evrop-
ského. Kniha je určena především posluchačům předmětu
Konfesní právo českých právnických
a teologických fakult, ale přehlednou a srozumitelnou formou
podává informace o oboru i zájemcům z řad veřejnosti. �

Občanské právo hmotné I., 
Obecná část, Ochrana osobnosti
Jan Hurdík, Petr Lavický, Ivo Telec
Brož., 144 s., 189 Kč
ISBN: 978-80-89363-06-3

Publikace seznamuje se systémem, hodnota-
mi a instituty obecné části občanského práva
hmotného, včetne výkladu o ochraně osob-
nosti. Zahrnuje i právní úpravu Evropské
unie v míře, v níž bezprostředně či intenziv-
ně zprostředkovaně ovlivňuje legislativní
stav, výklad a používání právních předpisů
vnitrostátního (slovenského) občanského

práva. Výklad je doplněn praktickými příklady, které přímo spo-
jují obecný výklad s realitou právní praxe. �
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Commercial Enforcement, 2nd edition
by Kit Jarvis, Andrew Lafferty
Publisher: Tottel Publishing
ISBN-13: 978-1847662903
Cena: 8.750 Kč 
560 pages
This edition contains: the development of the Effective
Enforcement White Paper in the form of the Tribunals Courts and
Enforcement Act 2007; The Court of Appeal's decisions in Masri
v Consolidated Contractors International Co SAL [2008 EWCA Civ
303 and [2008] EWCA Civ 876 in respect of the appointment of
a receiver in respect of foreign assets by way of equitable execution
(distinguishing the House of Lords' decision in Societe Eram), and
in respect of CPR Part 71.A; Carnegie v Giessen [2005] EWCA Civ
191 on charging orders to secure an amount expressed in a for-
eign currency; AIG Capital Partners v Kazakhstan [2005] EWHC
2239 (Comm), and Westacre Investments v Yugoimport [2008]
EWHC 801 (Comm) in respect of third party debt orders; Gater
Assets v Nak Naftogaz Ukrainiy [2008] EWHC 1108 (Comm), and
Seventh Earl of Malmesbury v Strutt and Parker (a firm) [2008]
EWHC 616 (QB) in respect of interest on judgments. �

EU CRIMINAL LAW AND JUSTICE 
(Elgar European Law Series)
by Maria Fletcher
Publisher: Edward Elgar Pub
ISBN-13: 978-1845426972
Cena: 3.060 Kč 
232 pages
Today, EU criminal law and justice constitutes a significant body
of law potentially affecting most aspects of criminal justice. This
book provides a comprehensive, accessible yet analytically chal-
lenging account of the institutional and legal developments in
this field to date. It also includes full consideration of the
prospective changes to EU criminal law contained in the recent
Lisbon Treaty'. While, broadly speaking, the authors welcome
the objectives of EU criminal law, they call for a profound
rethinking of how the good of criminal justice - however
defined - is to be delivered to those living in the EU. At present,

despite sometimes commendable initiatives from the institu-
tions responsible, the actual framing and implementation of
the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) suffers from
a failure to properly consider the theoretical implications of
providing the good of criminal justice at the EU level. �

International Sales Agreements: An Annotated
Drafting and Negotiating Guide
by James M. Klots
Publisher: Kluwer Law International
ISBN-13: 978-9041127310
Cena: 4.800 Kč 
434 pages
Compared to domestic transactions, the risks associated with
international sales are greatly multiplied. It is a rare interna-
tional sales agreement that can rely on minor variations of
standard terms, as is so often the case in domestic agree-
ments. Foreign laws, export/import and currency exchange
controls, treaties, transit issues, inspection of goods, insur-
ance, tariffs-all these and more must be taken into account in
contract negotiations.This is the second edition, expanded and
updated, of an enormously useful book that guides practition-
ers through the process of drawing up sound agreements for
the international sale of goods. Organised according to the
framework of an annotated agreement, with detailed com-
mentary on each provision, it incorporates hundreds of model
clauses designed to cover every contingency, including such
factors as the following (and a great deal more): definitions,
Incoterms, price adjustments, documentation, delivery dates,
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transportation modes, limitation of liability, labelling, confi-
dentiality, arbitration Although the clauses are drawn without
reference to any particular country, relevant national circum-
stances are covered in the commentary to each clause.
Appendices reprint the texts of the United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), the
UNIDROIT Principles, and the Principles of European Contract
Law.For lawyers charged with drafting an international sales
contract, this book is invaluable. Clause by clause, it clearly
details the drafting process, commenting expertly on every
issue likely to arise as it goes. It would be hard to find a more
useful guide. �

European Union Law Updating Supplement: 
Text and Materials
by Damian Chalmers, Giorgio Monti
Publisher: Cambridge University Press
ISBN-13: 978-0521070133
Cena 710 Kč 
216 pages
Since its publication in 2006 European Union Law quickly
established itself as one of the leading textbooks on the mar-
ket. When it was first published, it offered a lucid account of
the law of the European Union still reeling from the 'failure' of
the Constitutional Treaty. With the ever changing European
landscape a detailed postscript to the first edition is very time-
ly. This supplement provides updating material to the main
text, arranged to follow the current chapter structure. Its
unique narrative approach, which mirrors the main
text's design and organisation, allows students to link updat-
ing material with ease. Examining the road to the Lisbon Treaty
and the recasting of the borders of the European Union, it
offers the most current survey of the law of the Union. �

Revenue Law, 6th edition
by Glen Loutzenhiser, John Tiley
Publisher: Hart Publishing
ISBN-13: 978-1841139203
Cena: 2.300 Kč
1 488 pages
This is the 6th Edition of John Tiley's major text on revenue law.
Following a familiar pattern it has been extensively revised to
incorporate changes wrought over the last three years. This
period has seen the completion of the major income tax revi-
sion flowing from the Tax Law Rewrite Project. This edition
therefore takes the text of ITEPA, ITTOIA and ITA as the starting
point for explaining the details of income tax but retains the
references to the former enactments. Those familiar with the
old law of income tax but wanting to find their way round the
new will find this work particularly valuable.The basic structure
remains the same. The book is designed for law students taking
the subject in the final year of their law degree course or for
more advanced courses and is intended to be of interest to all
who enjoy tax law. The new edition covers the same taxes as

the 5th edition, i.e. Income Tax, Capital Gains Tax, Corporation
Tax and Inheritance Tax. Its sections include material on interna-
tional matters and the taxation of savings; attention has also
been paid to the impact of EC law. Its purpose is not only to
provide an account of the rules but to include citation of the
relevant literature from legal periodicals and some discussion of
or reference to the background material in terms of policy, his-
tory or other country's tax systems."Revenue Law" is the leading
textbook on tax/revenue law in the UK. It is used in all the uni-
versities in the UK where tax is taught. This is also a valuable
work of reference for tax practitioners. �

Family Law (Law Express), 
2nd Revised edition edition
by Jonathan Herring
Publisher: Prentice Hall
ISBN-13: 978-1405899536
160 pages
Cena: 630 Kč
Law Express: Family Law is designed to help you to relate all the
reading and study throughout your course specifically to exam
and assignment situations. Understand quickly what is required,
organise your revision, and learn the key points with ease, to get
the grades you need. Tested with examiners and students. �

The Law of Damages in the International Sale: 
The CISG and Other International Instruments
by Djakhongir Saidov
Publisher: Hart Publishing
ISBN-13: 978-1841137421
294 pages
Cena: 3.560 Kč
The book aims to explore the remedy of damages in internation-
al sales transactions. Its focus is on the international contract law
instruments such as the Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG), the UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts, and the Principles of
European Contract Law. The issues addressed in the book
include: the basis for the right to claim damages, definition and
purpose of damages, the idea of limiting damages, principles
underlying the award of damages, classification of losses and
heads of recoverable losses, causation, foreseeability, mitigation,
standards of proving losses and methods of calculating and
determining the amount of damages.The book draws on the
experience of some major legal systems in dealing with contract
damages as well as on the body of cases and scholarly writings
on the international instruments. In doing so, the book attempts
to provide a justification for the existing rules on damages, high-
lights the problems in their interpretation and application, and
proposes solutions to the existing problems in the light of rele-
vant policies and goals pursued by the international instruments.
The work will be of interest to practitioners involved in interna-
tional commercial transactions, scholars and students interested
in international commercial and comparative contract law. �
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Human Resource Management: A Concise
Analysis, 2nd edition
by Eugene McKenna
Publisher: Financial Times Management
ISBN-13: 978-0273694182
416 pages
Cena: 2.130 Kč
Human Resource Managementoffers an accessible yet rigorous
introduction to HRM. The language and integration of theoreti-
cal and empirical material fully enables students to gain a concise
yet comprehensive view of the subject. This text presents the
reader with a clear grasp of the theoretical and applied aspects of
the subject, and the ability to engage in constructive critical
analysis. This new edition explores the relationship between HRM
and Organisational Performance, integrates coverage of strategic
and international HRM, and includes coverage of new research
areas. New learning aids are fully integrated throughout the text,
enabling students to engage in reflective practice. It is ideal for
undergraduate Business & Management students, as well as
MBA students seeking an introduction to contemporary HRM. �

Cases and Materials on Employment Law, 
3rd edition
by Gwyneth Pitt
Publisher: Pearson Education
ISBN-13: 978-0582472754
744 pages
Cena: 1.650 Kč
This casebook collects the most important decisions and oth-
er materials in employment law together. Designed to be
used in conjunction with any employment law textbook, it
contains extracts from over 200 British and EC cases, togeth-
er with British and European legislative provisions and
excerpts from Reports, Command Papers and other sources. �

E-Marketing, 5th Edition
by Judy Strauss, Raymond Frost
Publisher: Prentice Hall
ISBN-13: 978-0136154402
480 pages
Cena: 3.310 Kč
The 5th edition of E-Marketing treats the subject as traditional
marketing with a twist: the Internet and other technologies have
had a profound effect on the way we do business. This transfor-
mation has resulted in new business techniques that add cus-
tomer value, build customer relationships, and increase company
profitability. Stressing product, pricing, distribution, and promo-
tion, the authors use a strategic perspective and give many
important practices not covered in previous editions: namely,
blogs, social networking, online branding, and search marketing.
Point-of-purchase scanning devices, databases, and other offline
technologies are discussed. For anyone interested in learning
more about electronic marketing, this is an excellent handbook;
its comprehensive glossary makes this a must-have reference. �

International Investment Law: Reconciling Policy
and Principle
by Surya P. Subedi
Publisher: Hart Publishing
ISBN-13: 978-1841138794
229 pages
Cena: 1.660 Kč
This book presents an up to date and scholarly overview of the
law of foreign investment, as well as a comprehensive and suc-
cinct analysis of the main principles and the standards of treat-
ment available to foreign investors in international law. It is
authoritative and multi-layered, offering an analysis of the most
pressing issues, and an insightful assessment of recent trends in
the case law on the interpretation of established and evolving
principles, from both developed and developing country per-
spectives.A major feature of this book is that it deals with the
emerging tension between the law of foreign investment and
other competing principles of international law. It proposes
a number of ways and means of achieving a balance between
these principles and the desire and need to protect the legiti-
mate rights and expectations of foreign investors on the one
hand, and the need not to unduly restrict the right of host gov-
ernments to implement their public policy, including the pro-
tection of the environment and human rights, and the promo-
tion of social and economic justice within the host country, on
the other.This is perhaps the first book of its type authored by
a truly international lawyer with experience of teaching,
research and advisory work in both the developed and develop-
ing world over the past 20 years. The wealth of experience that
the author brings to the task allows him to develop unique
insights into the interplay between the law, economics and pol-
itics of foreign investment, making this book essential reading
for students, scholars, practitioners and diplomats interested in
the contemporary law of foreign investment.

Panic: The Story of Modern Financial Insanity
by Michael Lewis
Publisher: W.W. Norton & Co.
ISBN-13: 978-0393065145
352 pages
Cena: 660 Kč
When it comes to markets, the first deadly sin is greed. Michael
Lewis is our jungle guide through five of the most violent and
costly upheavals in recent financial history: the crash of '87, the
Russian default (and the subsequent collapse of Long-Term
Capital Management), the Asian currency crisis of 1999, the
Internet bubble, and the current sub-prime mortgage disaster.
With his trademark humor and brilliant anecdotes, Lewis paints
the mood and market factors leading up to each event, weaves
contemporary accounts to show what people thought was
happening at the time, and then, with the luxury of hindsight,
analyzes what actually happened and what we should have
learned from experience. As he proved in Liar's Poker, The New
New Thing, and Moneyball, Lewis is without peer in his under-
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standing of market forces and human foibles. He is also,
arguably, the funniest serious writer in America. �

The Origin of Financial Crises: Central Banks,
Credit Bubbles, and the Efficient Market Fallacy
by George Cooper
Publisher: Vintage
ISBN-13: 978-0307473455
208 pages
Cena: 570 Kč
In a series of disarmingly simple arguments financial market
analyst George Cooper challenges the core principles of
today's economic orthodoxy and explains how we have creat-
ed an economy that is inherently unstable and crisis prone.
With great skill, he examines the very foundations of
today's economic philosophy and adds a compelling analysis
of the forces behind economic crisis. His goal is nothing less
than preventing the seemingly endless procession of damag-
ing boom-bust cycles, unsustainable economic bubbles, crip-
pling credit crunches, and debilitating inflation. His direct,
conscientious, and honest approach will captivate any reader
and is an invaluable aid in understanding today's economy. �

Preparing the European Union for the Future?:
Necessary Revisions of Primary Law After the 
Non-ratification of the Treaty Establishing
a Constitution for Europe
by Margit Karollus, Heribert Koeck
Publisher: Nomos Verlagsgesellschaft
ISBN-13: 978-3832933449
700 pages
Cena: 2.900 Kč
FIDE International Federation for European Law (Fdration
Internationale pour le Droit Europen) is an umbrella organiza-
tion in which the national Associations for European Law in
the EU countries are regular members and those in the candi-
date countries are associated members. The bi-annual FIDE

Congresses are a forum for discussion of most recent legal
issues of EU and EC law. The FIDE XXIII Congress was held in
Linz, Austria on May 28-31, 2008. The title below published
by Nomos Publishers (Germany) contains topics of discussion
from the FIDE XXIII Congress. The volume also includes
national reports from Austria, Belgium, Croatia, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece,
Hungary, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, and United Kingdom.]
This Volume 1 deals with the revisions of Primary Law after
the non-ratification of the Treaty establishing a Constitution
for Europe. �

Arguing About Law (Arguing About Philosophy) 
by Aileen Kavanagh, John Oberdiek
Publisher: Routledge
ISBN-13: 978-0415462419
618 pages
Cena: 3.3100 Kč
"Arguing about Law" introduces philosophy of law in an
accessible and engaging way. The reader covers a wide range
of topics, from general jurisprudence, law, the state and the
individual, to topics in normative legal theory, as well as the
theoretical foundations of public and private law. In addition
to including many classics, "Arguing About Law" also includes
both non-traditional selections, and discussion of timely topi-
cal issues like the legal dimension of the war on terror.The
editors provide lucid introductions to each section in which
they give an overview of the debate and outline the argu-
ments of the papers, helping the student get to grips with
both the classic and core arguments and emerging debates
in: the nature of law; legality and morality; the rule of law;
the duty to obey the law; legal enforcement of sexual morali-
ty; the nature of rights; rights in an age of terror; constitu-
tional theory; and, tort theory. "Arguing About Law" is an
inventive and stimulating reader for students new to philoso-
phy of law, legal theory and jurisprudence. �

Knihy můžete 
zakoupit 
v elektronickém 
knihkupectví 
na adrese 
www.epravo.alescenek.cz

�
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Jakkoliv bývá naše
doba označována jako
doba konzumní, mno-
ho lidí si klade otáz-

ku, kterak alespoň zmírnit
hluboký rozpor mezi stále se zvyšující spotřebou na straně jed-
né a stále naléhavějšími ekologickými požadavky na straně
druhé. Je vůbec možné nakupovat, a přitom být šetrní k život-
nímu prostředí? Závažnost této tématiky je dnes tak vysoká, že
nejrůznější rady lze nalézt na každém kroku. Ucelený systém
vzdělávání spotřebitelů, pokrývající téměř všechny sféry běž-
ného života, je však stále spíše vzácností. Výjimkou je akce, kdy
v pražském Centru Chodov při společensko-vzdělávací akci
„Ekománie aneb Harmonie člověka s přírodou“ spojilo své síly
celkem osm partnerů: Philips, Pražská energetika, Datart,
Asekol, EKO-KOM, Ekolamp, A.S.A. a SEVEn. Jejich expozice
v Centru Chodov dokázaly, že spojit příjemné s užitečným sku-
tečně lze. Že je možné snižovat negativní dopady na životní
prostředí, a přitom pohodlně nakupovat kvalitní výrobky. Je
však třeba udělat maximum pro to, aby nákupy a spotřeba
výrobků měly na životní prostředí co nejnižší dopady. 

Chcete se i vy stát „ekomaniaky“? Pokud ano, pak vězte,
že životní prostředí lze šetřit třemi základními přístupy:

1. výběrem výrobků s energeticky úspornými provozními
parametry či ekologicky šetrnými použitými materiály, 

2. pozornou a vhodnou obsluhou výrobků a spotřebičů za
dobu jejich životnosti,

3. správnou likvidací těchto výrobků poté, co už doma
přestanou sloužit. 

Jak šetřit elektrickou energii? Jak vybírat energeticky úsporné
spotřebiče a zdroje světla? Proč do běžného odpadu nevyhazovat
vysloužilé spotřebiče? Jak třídit odpady? Jak vybrat spotřebiče
s nejlepšími provozními parametry a jak nejvíce ušetřit při jejich
provozu? Jak ekonomicky vytápět? Jak nejlépe hospodařit
s vodou? Jak se ekologicky oblékat a být přitom chic? – Chcete-li

se dovědět víc, vaším nejlepším rádcem
budou webové stránky partnerů Ekománie:

� www.asa-cz.cz
� www.datart.cz
� www.ekokom.cz
� www.jaktridit.cz
� www.ekolamp.cz
� www.philips.cz
� www.lighting.philips.com
� www.pre.cz
� www.svn.cz
� www.uspornespotrebice.cz
Pokud se rozhodnete stát „ekologickým

maniakem“, pomůžete zachovat přírodu
i pro další generace. A nejen to. Šetrný pří-
stup k životnímu prostředí se navíc finanč-
ně vyplatí, takže to pocítí i vaše konto! �
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„EKOMANIAKY“!



P
okud patříte mezi milovníky piva, jistě Vás potěšil
Plzeňský Prazdroj, který na český trh uvedl dva nové
a originální pivní speciály – 18° tmavé a 13° polo-
tmavé pivo Master. Jeho neobvyklá a hořká chu


významně obohatila nabídku piv na českém trhu. Název znač-
ky Master v sobě obsahuje tajemný prvek historie i současného
mistrovství plzeňských sládků. Inspirací pro recepturu Master
bylo bádání v historické literatuře, především v knize Tadeáše
Hájka z Hájku Staré památky pivovarství českého aneb o pivě
a jeho výrobě, povaze, silách a vlastnostech z roku 1585.
Velmi působivě je v něm na různých místech popsáno tmavé
pivo výrazné lahodné hořké chuti, která se snoubí s karamelo-
vou sladkostí a od jiných piv se tak odlišuje.

Pokud chcete zažít atmosféru dob minulých, můžete se
i dnes s pivem Master zúčastnit Tajemného rituálu. Obě vari-
anty piva doprovází na cestě za jejich spotřebiteli nevšední
akce, které pro velký zájem návštěvníků a samotných provo-
zoven probíhají i v tomto roce od října do prosince v dvou
stech vybraných restauracích. V rámci těchto akcí si můžete
zahrát vrhcáby s půvabnými historicky oděnými hosteskami
za doprovodu dobových rytmů. Pokud se Vám podaří
vyhrát, získáváte nejen čerstvě natočené pivo, současně
shlédnete i představení v rámci kterého vám ceremoniáři
vykouzlí hustou, karamelovou pěnu pomocí pivního
Tajemného rituálu.

Jistě máte ve svém okolí někoho, koho máte rádi a s kým
čas od času zajdete do hospůdky

na dobré pivo. Pokud si lámete
hlavu nad tím, jakým dárkem

ho k Vánocům potěšíte, při-
chází pivo Master s nevšed-
ním tipem na vánoční
dárek. Delikatesa Master je
totiž distribuována v 15
litrových sudech, které se
jistě mohou pod vánoč-
ním stromečkem pěkně
vyjímat… �
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Tajemný rituál pivního
speciálu Master



K
dyž na samém začátku 20. století (někdy kolem
roku 1900) objevil švýcarský lékař Maximilian
Bircher-Benner müsli, možná netušil, že vytvořil
pokrm, který bude oblíbený na celém světě více

než sto let a jehož popularita bude stále stoupat. Přesto je
dnes jasné, že všichni výrobci musí myslet na to, aby se zavdě-
čili vyšším a vyšším nárokům chu
ových pohárků spotřebitelů.
I proto je nutno stále obměňovat ingredience, technologie
zpracování i jejich podobu, vymýšlet nové receptury. 

V České republice vyrábí müsli od roku 1995 společnost
Emco a pokud jde o vytváření nových variant a receptur, roz-
hodně nezahálí. Před letošními Vánoci přichází na trh se zce-
la novými, limitovanými edicemi. Všem příznivcům zdravých
cereálií na českém trhu je určena limitovaná edice Zimní Müsli
Křupavé s mandlemi. Na pultech obchodů ji najdete od letoš-
ního listopadu až do konce měsíce ledna 2009. 

„Zimní Müsli Křupavé s mandlemi je novinkou společnosti
Emco a díky svému složení je v tuto chvíli zcela ojedinělým

produktem na
českém trhu,“ říká Petra
Farkašová, ze společnosti Emco.

Nejen hřejivá směs koření s křupavým müsli je schopna
uspokojit chutě svých příznivců, ale spotřebitelé si mohou
vybírat z širokého portfolia celozrnných výrobků Emco. 
Pro zajímavost: některé z nich byly díky své kvalitě i způsobu
zpracování odměněny i v celosvětových soutěžích. 

Jedním z takových ocenění je 3. místo, které společnost
Emco získala v prestižní mezinárodní potravinářské soutěži
Sial d Or zaměřené na inovace v potravinách a nápojích za
výrobek Biskiti – čokoládoví. Produkt se tak zařadil mezi abso-
lutní světovou špičku. Jedná se o nejvyšší možné ocenění
v oblasti cereálií v celosvětové konkurenci. �
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Zimní Müsli
s vůní Vánoc 



C
hceme-li zvyšovat svou život-
ní úroveň, současně obvykle
zvyšujeme i svou spotřebu
energií. Ale i přesto existuje

mnoho způsobů a různých možností,
jak se připojit k trvale udržitelnému
zodpovědnému chování. Na jedné
straně tady sice existují velké podniky,
které jsou i velkými konzumenty energií,
a nepochybně jejich energetická politika
či regulace může přinést rychlé změny.
Na druhé straně jsou tady ale miliony
domácností, které i při malých změnách
chování mohou vytvořit velké úspory
energií, pokud se tak zachová jejich vět-
šina. Příkladů šancí a příležitostí k ener-
getickým úsporám „u nás doma“ je sku-
tečně celá řada. Například koupíme-li
úspornou zářivku se stejným světelným
výkonem, jako má klasická žárovka,
uspoříme díky tomu tři čtvrtiny její spo-
třeby elektřiny. Moderní LCD televize
nám ušetří až 40 procent spotřeby ener-
gie v porovnání s televizí s klasickou
obrazovkou. Vařením s použitím poklič-
ky ušetříme dokonce až 50 % energie.
Věděli jste také, že rozdíl mezi spotřebo-
vanou energií u praní při snížení teploty
z 60oC na 30oC může být až 0,8 kWh,

což odpovídá například energii, potřeb-
né na uvaření 40 šálků čaje nebo kávy?
Tak proč to nezkusit? A pokud máte stá-
le špatný pocit z toho, že občas spustíte
myčku jen s pár talíři, netřídíte pravidel-
ně odpad, větráte i přes noc s topením
na plný výkon nebo si neodepřete boha-
tou vánoční světelnou výzdobu, můžete

alespoň zkusit pokaždé při praní pooto-
čit knoflíkem pouze na 30oC. Praním na
tuto nižší teplotu tak pomůžete efektiv-
ně ušetřit až 30 % elektrické energie
spotřebované ohřevem vody. 

Prací prostředky Ariel přináší jednu
z možností, jak toho mohou dosáhnout
téměř všichni a poměrně snadno. Prací
prostředek Ariel M-ZIM 5 je šetrný
a efektivní nejen ve smyslu čistého prá-
dla. Je šetrný i k účtům za elektrickou
energii, což v době, kdy je potřeba šetřit
energiemi, přináší prospěch celé společ-
nosti. 

Aby se o možných cestách vedoucích
k úsporám elektrické energie co nejdříve
dozvěděly i mladší generace, vytvořila
značka Ariel rodinnou stolní hru. Tato
na jedné straně poučná, na druhé stra-
ně i zábavná interaktivní hra „Roztočte
to na 30“, vede děti i rodiče k úsporám
jednoznačnou cestou. Ten, kdo v reál-
ném životě skutečně šetří elektrickou
energií, má větší šance ve hře vyhrát.
Jakkoliv je na první pohled tématem hry
běžná životní situace – narozeninová
oslava, nenásilnou formou tato hra sou-
časně rozvíjí nejen znalosti, ale i ekolo-
gické návyky dětí – i rodičů. �
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Šetřit energií může každý z nás
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Palác Flóra
Vás nejenom 
před Vánocemi 
odmění 
za věrnost

TAKÉ SI LÁMETE HLAVU
NAD TÍM, KDE NAKOUPÍTE
DÁRKY PRO SVÉ PŘÁTELE 
A BLÍZKÉ? NÁKUPNÍ
GALERIE PALÁC FLÓRA
VÁM NABÍZÍ ŘEŠENÍ VE
FORMĚ BONUSOVÉ KARTY,
VHODNÉ NEJEN 
K PŘEDVÁNOČNÍM
NÁKUPŮM. 
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N
echte se tak trochu hýčkat
a vyzkoušejte jedinečnou
nabídku. Bonusovou kar-
tu můžete využít v luxus-

ních značkových obchodech jako jsou
Pierre Cardin, Sergio Tacchini a dal-
ší. Kromě peněžních odměn můžete
získat také další výhody, jako napří-
klad bezplatné parkování v garážích
Paláce Flóra. Vstupenkou do tohoto
programu je Věrnostní karta, kterou
může získat každý, kdo si nakoupí
v obchodech Paláce Flóra zboží
v minimální hodnotě 500 Kč nebo
získá dárkovou kartu v této hodnotě.
Při každém dalším nákupu se přičtou
na Věrnostní kartu peněžní odměny
a bude pouze na majiteli karty, co si
za ně ve vybraných obchodech Paláce
Flóra nakoupí. 

„Věrnostní program,
tedy systém odměn
pro zákazníky,

zavádíme jako novinku, která do této
doby nebyla v žádném obchodním centru
použita,“ uvádí Šárka Bušková, marketin-
gová ředitelka Paláce Flóra. „Spuštění
Věrnostního klubu je vyústěním celo-
roční práce. Náročné bylo nejen po
technické stránce, kdy bylo potřeba do
jednotlivých obchodů zavést systémy na
čtení těchto karet a sjednotit práci jed-
notlivých prodejních jednotek. Bylo
potřeba také sjednotit grafiku, aby celý
Věrnostní systém odpovídal kompletní-
mu pojetí Paláce Flóra. S tím souvisí
také výběr osobnosti, která se stala tváří
webové kampaně a tou je Dana Mo-
rávková. Vybrali jsme ji především
vzhledem k tomu, že našimi potenciál-
ními zákazníky jsou elegantní a sebevě-
domé ženy, které vědí, co chtějí,“ dodá-
vá Šárka Bušková.

Zájemci se mohou zaregistrovat na
internetových stránkách www.palacflo-
ra.cz či vyplnit tištěný formulář a stát se
tak členem Věrnostního klubu. Seznam
obchodů, které se do tohoto programu
zapojí i stav svého účtu nalezne každý
majitel Věrnostní karty na interneto-
vých stránkách. Pro členy klubu jsou
přichystány také elektronické newslette-
ry s aktuálními akčními nabídkami
nebo SMS zprávy, které si budou moci
nechat zasílat. 

Karty Paláce Flóra mohou posloužit
také jako originální dárek, který po
registraci obdarovanému zajistí
dlouhodobé výhody a přinese
radost z nakupování. �



EPRAVO.CZ MAGAZINE 4/2008128

lifestyle

Přesto, že sýr je s námi již od nepa-
měti, není znám původ jeho vzni-
ku, ani přesná doba jeho první

výroby. Někteří odborníci se domnívají,
že je jeho vznik spojen s domestikací ovcí
(zdomácnění, postupné cílevědomé pře-
tváření divoce žijících druhů živočichů ve
druhy vhodné k chovu). Již v období sta-
rého Sumeru byly zaznamenány první
zmínky o výrobě sýrů a v tomto období
se také prokazatelně vyráběl na mnoha
místech světa. Téměř mezi všemi národy
je známá pověst o kupci, který přepravo-
val mléko ve vacích z ovčích žaludků tak
dlouho, až jednoho dne vznikla podivná
bílá hmota velmi zajímavé chuti. V obdo-
bí středověku představoval sýr postní jíd-
lo. Výroba a kultivace sýrů byla přenáše-
na hlavně do klášterů. Za časů Římského
císařství bylo známo přinejmenším dva-
náct druhů sýra. Rozmach ve výrobě
a zpracování sýra nastal až během prů-
myslové revoluce, kdy se kvůli stěhování
lidí do měst výrazně zvýšila poptávka po
mléčných produktech. 

Výroba sýrů je sama o sobě malou
vědou. Zjednodušeně řečeno se jedná
o srážení mléka syřidlem (syřidlo je látka
získávaná ze žaludků sajících telat, obsa-
huje renin a pepsin) nebo kyselinou
mléčnou. Čím je sýr zralejší, tím má více
sušiny, takže ve chvíli, kdy je sušiny více
jak 35 % se z měkkého sýra stává sýr
polotvrdý, a když je sušiny více než 45
%, je už považován za tvrdý. Ačkoliv sýry
s vyšším obsahem tuku nevidí odborníci
na výživu v našich jídelníčcích rádi, musí-

Z HISTORIE SÝRŮ

me si přiznat, že právě tuk je to, 
co činí sýr jemným a chu
ově hladkým.

Zásadní dopad na kvalitu sýra má délka
jeho zrání. Nezralé sýry jsou mdlé, s nevý-
raznou chutí. Výrobci by je proto měli
dodávat do obchodů v tom pravém sta-
diu zralosti.

Mezi nejstarší známé druhy sýra patří
Akawi, původem ze středního východu –
dnes vyráběný například českou mlékár-
nou Olešnice. Jeho výroba zůstala po stale-
tí nezměněna a dodnes je v arabské kuchy-
ni používán nejen do slaných, ale i do
sladkých jídel. Podobnou recepturu a způ-
sob výroby jako Akawi má jeden z výrazně
novějších sýrů, který v současné době vyrá-
bí také mlékárna Olešnice, a to sýr El Grillo.

Použití mléka se zvýšeným obsahem bílko-
vin způsobuje stabilnější konzistenci
El Grilla a jeho menší roztékavost při zahří-
vání, díky čemuž se dá tento sýr grilovat.
Stává se takto nejen skvělým doplňkem
vašeho nedělního posezení s přáteli, ale
zároveň zůstává vhodnou přílohou k ovo-
ci, zelenině nebo masům. Ke sladkým
bílým vínům se výtečně hodí sýr nesoucí
noblesní název Saint Laurent, který jejich
chu
 rozvíjí a umocňuje k dokonalosti. �
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VÁNOCE JSOU UŽ OPRAVDU ZA
DVEŘMI. POKUD SI STÁLE NEVÍTE
RADY, ČÍM POTĚŠÍTE NEJMLADŠÍ
ČLENY RODINY, DOBRÝM NÁPADEM
MOHOU BÝT DĚTSKÉ STOLNÍ HRY. 

Řada odborníků se shoduje, že hry rozvíjí
osobnost dítěte. Stejného názoru je i psycholož-
ka Mgr. Katarína Filasová, která je přesvědčena,
že podle volby vhodné hry můžete rozvíjet jakou-
koliv stránku osobnosti. Obecně však platí, že
hry, které děti baví, musí být svým způsobem
výzvou. Nesmí být moc jednoduché. Jejich náročnost musí
být vyvážená. Teprve pak mohou být zábavné – a to třeba
nejen pro děti.

Společnost EFKO představuje s koncem tohoto roku dvě
nové licenční řady na motivy nejnovějších dětských seriálů.
Po úspěšné licenční řadě Kung Fu Panda a Bořek Stavitel se
tedy pod Vánočním stromkem mohou objevit také neohro-

žené Špionky (Totally
Spies) nebo odvážný
Hasič Sam (Fireman
Sam). Zábavu a volné
chvíle dětí zaručeně
vyplní rozsáhlý výběr
produktů, který mají
obě řady v nabídce.
Můžete se těšit na spole-

čenskou hru, kvarteto, pexeso, dřevěné kostky či magnetky
a samolepky. 

Pod názvem Špionky (Totally Spies) se tedy dětem představí
tři hlavní hrdinky, Sam, Clover a Alex, které na první pohled
vypadají jako obyčejné holky. Jakmile však světu hrozí nebez-
pečí, stávají se ze školaček ostražité špionky. Jejich životním
krédem je zachránit svět a to se jim s jejich osobitým humorem
daří. 

Dalším hrdinou a záchranářem je Hasič Sam (Fireman
Sam), hlavní postava celé produktové licenční řady. Děti
s ním zažijí kromě napínavých okamžiků při hašení také
spoustu zábavy a legrace. Všichni fanoušci a milovníci kres-
lených postaviček si tak zcela jistě přijdou na své. 

Vždyť přeci největším dárkem pro všechny rodiče je ne-
skrývaná radost jejich dětí u vánočního stromku. A to se Vám
jistě s hračkami společnosti EFKO podaří. �

Vánoční tip pro vaše děti:
STOLNÍ HRY

�
�
�



M
oderní doba klade stále se zvyšující nároky na
zrakovou ostrost. Kvalitní vidění je nejenom
předpokladem úspěchu v zaměstnání, ale
stále více i předpokladem pohody v mimo-

pracovním životě. Vývoj vidění prochází fázi aktivní, vyža-
dující stálý přísun kvalitních zrakových podnětů, ale i fází
pasivní. Zrakové podněty totiž musí být, mají-li plnit svou
funkci, zaostřovány na předsunutou část mozku – na sítnici.
Splnění této podmínky předpokládá správný poměr mezi
lomivostí optických prostředí a předozadní délkou oka.
Tam, kde tato podmínka není splněna, musíme narušený
poměr upravit korekcí (brýlová skla, kontaktní čočky).
Máme čtyři základní refrakční vady: myopie-krátkozrakost,
hypermetropie-dalekozrakost, astigmatismus, presbyopie-
vetchozrakost.V dnešní době můžeme mít různé typy brýlo-
vých skel, kterými tyto vady korigujeme. Velmi oblíbenými
se v těchto dnech stávají multifokální skla, která umožňují

vidění jak do dálky, tak na blízko, ale i na střední vzdále-
nost. Také se vyrábějí speciální skla určené na počítač a kan-
celářské práce (office). Samozřejmostí jsou také různé povr-
chové úpravy brýlových skel, jako jsou antireflexní vrstvy,
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Interoptik Linda

IMAGE JE V DNEŠNÍ 
DOBĚ DŮLEŽITOU 

SOUČÁSTÍ MODERNÍHO
A ÚSPĚŠNÉHO ČLOVĚKA
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hydrofobní úprava, UV filtr a různé tónování skel, ztenčená
skla i samozabarvující se skla, jak plastová, tak minerální.

Image je v dnešní době důležitou součástí moderního
a úspěšného člověka, proto bych ráda poukázala na určité
zajímavosti v brýlových obrubách. Určitě bych se zmínila
o obrubách značky Lindberg, které nosí papež Benedikt XVI,
zpěvák Eric Clapton, herečka Angelina Jolie, obchodník Bill
Gates i modelka Tyra Banks. Filozofie této značky vychází ze
severského životního stylu, kde vládne rovnováha mezi drs-
ným klimatem a moderním městským životem. Pan Lindberg
začátkem 80. let začal nosit brýle a zjistil, že jsou těžké, nepo-
hodlné a tvrdé. Proto se obrátil na architekta Hanse Dissinga
a vytvořil zcela unikátní věc. Titanové obruby. Tyto obruby jsou
velmi lehké (okolo 2gramů), pevné, flexibilní a jejich další vel-

kou předností je možnost objed-
nání různých tvarů, barev a veli-
kostí. Tyto brýle padnou každé-
mu. Kromě toho byly z rámečku
odstraněny všechny nepodstat-
né detaily jako šroubky, závity
nebo sváry, což silně omezuje
nebezpečí porouchání obruby.

V našich pobočkách najdete
i mnoho dalších světových zna-
ček brýlových obrub i slunečních
brýlí. Např. Dolce Gabbana,
Gucci, Chopard, Christian Dior,
Reporter, Lafont, Neostyle a dal-
ších. Za zmínku zcela jistě stojí
i dětské dioptrické a sluneční
brýle (např. Disney, Asterix).

Interoptik Linda zajiš
uje 
ve všech svých pobočkách 
tyto služ
by:

� měření zraku
� aplikace kontaktních čoček

(i barevných)
� opravy brýlí včetně letování
� zhotovení brýlí na lékařský

předpis
� zajistíme veškeré služby

v oboru

Jsme rodinná společnost s pat-
náctiletou praxí v zahraničí a nyní
osmnáct let v České Republice. 

Těšíme se na návštěvu našich
poboček, kde Vám tým odborní-
ků Interoptik Linda bude nápo-
mocen k Vaší plné spokojenosti.
�

SHERIN SUDOVÁ, BC., OČNÍ OPTIK – OPTOMETRISTA



Členové klubu tak mohou strávit svůj čas na hodinách jógy,
v sauně, vířivce nebo využít rozmanité nabídky masáží a nově
třeba i výuky flamenca či salsy. Ve vzdušných prostorách
a uvolněné atmosféře exkluzívního klubu nevyvolává cvičení
pot a slzy. Odtud se odchází v optimistickém naladění. Vedení
klubu se podařilo vytvořit elitní exkluzivní wellness a fitness
centrum, kde se setkávají lidé podobných či stejných zájmů.

Na Brumlovce vymýšlejí pro své členy skvělá zpestření a stále
jsou napřed v zavádění novinek. Například bazén (v aqua zóně
se nachází i vířivá lázeň) nabízí svým členům vedle plavání,
aqua aerobiku či kursů plavání pro děti i novinku: „Jako jedni
z prvních v republice jsme začali s lekcemi hydrobiku ve vodě,“
líčí mimořádnou specialitu ředitel klubu Jan Vrabec. „Toto roz-
šíření naší nabídky je velice atraktivní jak ze zdravotního hledis-
ka, tak z hlediska výkonu. Vodní prostředí snímá stres, nemůže
tam dojít k žádnému traumatu, je tam možné cvičit jak kondi-
ci, tak vytrvalostní zátěž.“ A přitom je to vlastně zábava. 

Kickbox
S nadšeným ohlasem se setkalo i další cvičení – lekce kickbo-

xu pro začátečníky i pokročilé. Ta trvá hodinu a půl a je zařaze-
na dvakrát týdně. Všichni mají možnost vyzkoušet si boxerské
rukavice, boxovací pytle i lapy – samozřejmě za asistence pro-
fesionálního trenéra – Martina Zavorala, aby se nikdo nemohl
zranit. Je to hodina určená ke spalování tuků, ke zlepšení fyzic-
ké kondice i na posílení celého těla. To vše instruktor kombinu-
je s velmi kvalitním strečinkem v závěru každé lekce.

Tai-chi se Zorou Jandovou
V jednom ze dvou zrcadlových sálů se neodehrávají jen

aerobní cvičení, orientální tance a flamenco, ale i Tai-chi pod
vedením Zory Jandové. Ta se Tai-chi věnuje řadu let, na mist-
rovství světa v roce 2002 dosáhla sedmého místa a v součas-
nosti absolvuje studium oboru kondiční a sportovní specialis-
ta na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra.
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Balance Club
Brumlovka 

– wellness a fitness 
jako hra
WELLNESS A FITNESS CENTRUM BALANCE CLUB BRUMLOVKA PŮSO-
BÍCÍ V BUDOVĚ BRUMLOVKA V PRAZE 4 SE VE SVÉ NABÍDCE SLUŽEB
ORIENTUJE NA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SOUČASNÉ TRENDY. VEDLE ČINNOSTÍ
VYUŽÍVAJÍCÍCH MODERNÍ VYBAVENÍ A POZNATKY Z OBLASTI ZDRAVÉ-
HO ŽIVOTNÍHO STYLU PŘINÁŠÍ KLUB TAKÉ MOŽNOST NAČERPAT
NOVOU ENERGII PROSTŘEDNICTVÍM RELAXAČNÍCH A REGENERAČ-
NÍCH AKTIVIT, KTERÉ VYCHÁZEJÍ Z DLOUHOLETÝCH TRADIC PÉČE
O TĚLESNOU I DUŠEVNÍ KONDICI. 



Budova Brumlovka
Budova Brumlovka je „kompletním balíčkem zdravého životní-

ho stylu“. Pohodlně a bez návalu lidí můžete pod jednou stře-
chou zařídit mnohé, ještě než vstoupíte do exkluzivního wellness
clubu. Ve vegetariánské restauraci Maranatha se můžete hned
ráno nasnídat, v Autokosmetickém Centru Brumlovka si mezitím
necháte umýt a naleštit auto. Naobědvat se můžete v pravé ital-
ské pizzerii Grosseto. V prodejně sportovních oděvů NIVO Sport si
rovnou pořídíte nejvhodnější módní značkové oblečení pro aero-
bic, jógu, spinning, plavání... nebo si vyberete to pravé golfové
vybavení pro vás a to v prodejně UniGOLF. Můžete se také nechat
rozmazlit ve vlasovém a kosmetickém studiu BOMTON či posedět u kávy a zákusku v Pit Stop Café. Lze si tu beze stresu nakoupit,
posilnit se a třeba si zajít k optikovi pro brýle a nebo si zařídit poštu... Také proto se sem lidé rádi vracejí. www.brumlovka.com

Kruhový trénink
Dokonce i cvičení na

posilovacích strojích může
mít podobu hry. „Zavedli
jsme kruhový trénink. Na
různých posilovacích sta-
novištích se skupina členů
pod vedením instruktora
fitness vzájemně střídá..
Jedná se o lekci, která pro-
bíhá na posilovacích stro-
jích,“ předvádí Jan Vrabec
a Daniel Grafnetr dodává:
„Řadu deseti různých stro-
jů kruhového tréninku
jsme obohatili o další zce-
la nový stroj, takže nyní je
řada kompletní. Trenéři
využívají např. i bosu (půl-
balon, na němž se udržuje
rovnováha a zapojují se
zejména malé hluboké
svaly, které jsou důležité
např. pro správné držení
těla), takže se klienti
mohou střídat i na 12 sta-
novištích, a to už je pro ně
zajímavé.“

Masáže
Balance Club Brumlovka

nabízí svým členům rovněž
široký sortiment masáží
(regenerační či sportovní
masáže, masáž lávovými
kameny, masáž Shiatsu,
baňkování). Ten byl nedáv-

no rozšířen o manuální fyzioterapeutické korekce (MFK). Jedná
se o kombinaci jakéhosi vyšetření s masáží. Masér vyšetří klienta
při různých cvicích prostřednictvím počítače, do něhož zadává

výsledná data. Počítač zpracuje hodnoty, na základě
kterých dokáže určit svalové tenze a disbalance. Masér pak
může nepřiměřené svalové napětí rozmasírovat právě na kon-
krétních problematických místech... Dále jsou tu bylinkové
masáže. Nahřátými bylinami navrací zdraví masérka, která s nimi
měla velké úspěchy ve Švýcarsku. Vonné bylinkové směsi mají
nepochybně velký vliv a jejich ozdravné účinky dokáží pronik-
nout kůží hluboko do tkání. 

Zdravý životní styl, vedoucí nejen k tělesné kondici, ale i ke
kráse a harmonii těla a duše, může mít hravé a příjemné formy,
jak dokládá wellness a fitness Balance Club Brumlovka. Ten osla-
ví na jaře příštího roku již dva roky své existence. �
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MEZINÁRODNÍ BANKA LANDESBANK
BADEN-WÜRTTEMBERG ÚSPĚŠNĚ
VSTOUPILA V ZÁŘÍ NA ČESKÝ BANKOVNÍ
TRH A HNED PŘINESLA ŘADU NOVINEK 
PRO SVÉ STÁVAJÍCÍ I POTENCIÁLNÍ KLIENTY.

Plán a strategie banky
Strategie české pobočky banky LBBW Bank CZ je založena

na obchodním modelu univerzální banky. Soustředí se na
firemní klientelu, středně velké i malé podniky, soukormé oso-
by, strukturované financování a investiční bankovnictví. Banka
při svém vstupu nastínila plán rozšiřovat sortiment svých pro-

LBBW Bank CZ 
se prosazuje na českém trhu
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duktů a služeb integrováním a využíváním vysoce odborných
znalostí skupiny LBBW. Strategickými oblastmi růstu jsou malé
a střední firmy, privátní bankovnictví zaměřené na vyšší seg-
ment a strukturované a pákové finanční aktivity. Banka LBBW
je známa svými často jedinečnými produkty a zejména velmi
vstřícným a korektním přístupem ke klientům. 

Novinky v portfoliu 
Se vstupem do České republiky připravila banka řadu zcela

nových nebo podstatně inovovaných produktů a služeb. Do
svého portfolia zařadila řadu produktů, díky kterým je plně
konkurenceschopná v porovnání s předními bankami na trhu.
Současně však banka i nadále poskytuje svým klientům přede-
vším prvotřídní klientský servis a individuální přístup.
Zachovává si tak status banky přátelské a vstřícné jak ke stáva-
jícím, tak potenciálním klientům.

Jedním z prvních produktů představených bankou byl pro-
duktový balíčkem IQkonto ZDARMA. K běžnému účtu zde kli-
ent získá zdarma další velmi žádané služby. Jde o základní
bankovní produkt, který ocení každý, kdo ví, co nejvíce potře-
buje, a kdo nechce platit zbytečné poplatky za vedení účtu.
Podrobněji byl tento produkt představen v minulém čísle.

Dalšími dvěma novými produkty jsou Konto 5 za 50 a Konto
5 za 50 pro svobodná povolání

Flexibilní produkt Konto 5 za 50, který klientům umožňuje
vybrat si k základním pevným službám navíc 5 produktů a slu-
žeb dle vlastní chuti a potřeby, jsme také představovali
v minulém čísle.

Podnikatelům z řad svobodných povolání, jako jsou napří-
klad pracovníci justice, dává Konto 5 za 50 pro svobodná
povolání možnost vybrat si ne 5, ale až 7 volitelných produktů
či služeb. Nabídka spočívá v rozšíření takzvané standardní
nabídky o zlatou platební kartu a v možnosti vybrat si k pev-
ným službám 7 volitelných produktů či služeb namísto pěti,
a to přesně podle vlastní chuti a potřeby klienta. Tento bonus
je určen pro segment profesí svobodných povolání, tedy
například lékařům, lékárníkům, veterinárním lékařům, pracov-
níkům v oblasti justice a daňového poradenství či architektům
a některým technickým profesím. Přesný seznam profesí je
k dispozici na webových stránkách LBBW Bank. Tato nabídka
je klientům k dispozici pro jejich soukromé potřeby, nikoli pro
účely podnikání. Pro svobodná povolání banka také připravila
velice zajímavý produkt pro správu firemních financí, a to
Profesní konto. Je to balíček produktů a služeb spojený s běž-
ným účtem. Peníze na tomto běžném účtu jsou úročeny nad-
standardně vysokou úrokovou sazbou, a přitom klient má své
peníze kdykoliv k dispozici. 

V oblasti privátního bankovnictví připravila LBBW Bank VIP
konto. Tento balíček komplexních bankovních služeb je určený
zákazníkům s vysokými nároky. VIP konto a privátní bankov-
nictví obecně je u LBBW Bank založeno na individuálním pří-
stupu bankéře ke klientovi a na dlouhodobém budování vzá-
jemné důvěry. Na osobní schůzce bankéř poskytne klientovi
veškeré informace o možnostech VIP konta a podmínkách pro

jeho získání. Služby privátního bankovnictví poskytuje banka
LBBW po celém území České republiky, kontaktní místa jsou
v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Výhodou je flexibilita privátního
bankéře, který za klientem po dohodě přijede na osobní
schůzku a věnuje mu tolik času, kolik klient potřebuje.

Zcela novým typem hypotečního úvěru, který umožní klien-
tům spojit úvěry a půjčky se stejným účelem do jednoho nové-
ho hypotečního úvěru a tím výrazně ušetřit na poplatcích za
správu úvěrů je IQ Hypotéka Multi. Ta je určena ke konsolidaci
stávajících závazků klienta, tedy například hypoték u různých
bank na stejné účely (vlastní bydlení, koupě nemovitosti, která
je dále pronajímána, koupě nemovitosti určené pro rekreaci
nebo tzv. americka hypotéka, či hypotéka na cokoliv) a také
na konsolidaci spotřebitelských úvěrů. Nejpatrnější je úspora
právě v případě konsolidace spotřebitelského úvěru do hypo-
téky díky podstatně nižší úrokové sazbě. Navíc může klient
konsolidací získat i další dodatečné prostředky. 

Dana Maršálková, ředitelka Product Development, popisuje
výhody IQ Hypotéky Multi: „Díky našemu novému produktu,
který umožňuje sloučení více závazků do jednoho, si klient
sníží své měsíční náklady a zoptimalizuje své měsíční úvěrové
zatížení. Navíc klient s dobrou platební morálkou může získat
novou hypotéku i bez doložení příjmu. Velkou výhodou je
také možnost konsolidace neúčelových úvěrů do americké
hypotéky a tím získání nižší úrokové sazby oproti spotřebitel-
ským úvěrům.“

IQ Hypotéka Multi je určena pro všechny životní
situace: 
� splácení jedné nebo více hypoték na bydlení a jednoho

nebo více úvěrů na bydlení ze stavebního spoření 
– v tomto případě je nejvhodnější IQ Hypotéka Multi –
účel bydlení. 

� splácení jedné nebo více hypoték s jinými účely než je
bydlení (např. pronájem bytu nebo rekreaci) – pak je 
nejvhodnější IQ Hypotéka Multi – jiný účel, než bydlení. 

� splácení jedné nebo více tzv. amerických hypoték 
a spotřebitelských úvěrů (na cokoliv) – zde je nejvhodnější
IQ Hypotéka Multi – bez účelu �
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Ovítězích jubilejního 10. ročníku soutěže „Nejlepší
z realit – Best of Realty“, která se v tuzemsku pova-
žuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodla osmi-

členná odborná porota v čele s předsedou dozorčí rady
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) Ing. Kamilem
Kosmanem, jejímiž členy byli respektovaní odborníci z řad
developerů, agentur pro výzkum trhu, architektů i realitních
agentů. O ocenění letos usilovalo 37 projektů ve čtyřech

základních kategoriích. Rozhodujícími kritérii při posuzová-
ní kvality přihlášených projektů byly výběr lokality, urbanis-
tické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména
úspěšnost na realitním trhu. Soutěž jako každoročně probí-
hala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace
pro rozvoj trhu nemovitostí. 

O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší z realit 2008“ se
mohly ucházet stavby dokončené v České republice po 1. led-

PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ
„NEJLEPŠÍ Z REALIT“
JIŽ ZNÁ VÍTĚZE LETOŠNÍHO ROČNÍKU

NA SLAVNOSTNÍM
VEČERU BYLY
V PRAŽSKÉM
NÁRODNÍM DOMĚ 
NA VINOHRADECH
VYHLÁŠENY VÝSLEDKY
A PŘEDÁNA OCENĚNÍ
NEJLEPŠÍM PROJEKTŮM
ČESKÉHO REALITNÍHO
TRHU ZA UPLYNULÝ
ROK. 

Mostecké obchodní
centrum Central, vítěz 
v kategorii obchodních
center.

III. etapa komplexu Avenir Business Park v Praze 5 –

vítěz v kategorii administrativních center.



nu 2007 v kategoriích nová administrativní centra, rezidenč-
ní projekty, obchodní centra a hotely. Vedle toho získal
zvláštní cenu poroty projekt, který se za uplynulý rok jedi-
nečným způsobem zasloužil o rozvoj českého realitního trhu.
Svou cenu „Award for Excellence“ udělila také Asociace pro
rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).
Stejně jako vloni byla udělena
Cena čtenářů mediálních partne-
rů, kdy na webových stránkách
týdeníků Profit a Czech Business
Weekly, čtvrtletníků Building
World, Project & Property, Inte-
riér veřejných budov, Revue Fa-
sády, měsíčníků Stavitel, Realit,
ASB a Estate, ročenky Realitní
Almanach, webovém portálu
Kdechcibydlet.cz i na domovské stránce soutěže mohli dát
hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorie
i laici. 

V nejsilněji zastoupené kategorii rezidenčních projektů
(celkem 15 soutěžících projektů) porotci postavili nejvýše

polyfunkční dům L’Ocelot v Praze 9, u něhož ocenili origi-
nální pojetí a kvalitní stavební realizaci. Z nových administ-
rativních center si vítězství odnáší III. etapa komplexu
Avenir Business Park  v Praze 5. Porota cenu udělila za kva-
litu, flexibilitu a funkčnost, kde celková koncepce vytváří

příjemné pracovní prostředí
a umožňuje expanze v rámci pro-
jektu, jenž se zasadil o celkové
zvýšení renomé lokality Nových
Butovic. Kategorii obchodních
center dominovalo mostecké ob-
chodní centrum Central jako pří-
klad, že velké moderní nákupní
centrum, pozdvihující střed měs-
ta, lze vybudovat i mimo regionál-
ní metropole. V kategorii hotelů

získal titul hotel Karlov v Benešově, a to za harmonické
spojení historických budov s vysokými nároky hotelových
hostů.

Držitelem ceny „Award for Excellence“, kterou uděluje
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, se stal Ing. Kamil Kosman,
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Rozhodujícími kritérii při
posuzování kvality

přihlášených projektů byly
výběr lokality, urbanistické
a architektonické řešení,

kvalita realizace a zejména
úspěšnost na realitním trhu. 

Polyfunkční dům L’Ocelot v Praze 9, 
vítězný rezidenční projekt.
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předseda dozorčí rady Asociace a ředitel úseku realitních
obchodů České spořitelny. Zvláštní cenu poroty letos zís-
kala administrativní budova CITY Tower v Praze 4.
U tohoto projektu porota ocenila odvahu, s níž developer
vstoupil na dlouhodobě problematické území, vytrvalost,
se kterou prosazoval svou vizi, úroveň, na níž od prvopo-
čátku koncipoval svůj projekt, a v neposlední řadě i úspěš-
nou realizaci projektu. Cena čtenářů mediálních partnerů
patří projektu Steiinova Vila v Praze, jenž soutěžil v kate-
gorii rezidenčních projektů. 

Předseda odborné jury a zároveň předseda dozorčí rady
ARTN Ing. Kamil Kosman letošní ročník komentoval slo-
vy: „Nejprestižnější developerská soutěž v České republice
dospěla do svého jubilejního desátého ročníku, a tak jako
se předchozích devět odehrávalo v prostředí neustále ros-
toucího trhu a obecného optimismu, letos tomu bylo
jinak. Soutěž samotná ovšem reflektuje období předcho-
zích dvou let, takže případné dopady finanční krize uvidí-
me až v letech příštích. Nejpočetnější byly jako obvykle
kategorie rezidenčních projektů a hotelů, a zatímco na
rezidenčním trhu nového bydlení tvrdě vládne jak kvali-
tou, tak kvantitou Praha, u hotelů byla již druhým rokem
situace přesně opačná – dvě třetiny projektů byly mimo-
pražské. Pokračuje taktéž odklon od rekonstruovaných
kanceláří k jejich novostavbám; kategorie rekonstruova-
ných kanceláří nebyla již třetím rokem hodnocena z důvo-
du nízkého počtu přihlášených.“ �

Kompletní přehled projektů oceněných 
v 10. ročníku soutěže „Best of Realty“

Rezidenční projekty

1. místo Polyfunkční dům L’Ocelot, Praha 9, develo-
per L’Ocelot

2. místo Zahrady Uhříněves, Praha 10, V Invest CZ
3. místo Bytové domy Na Vyhlídce, Praha 9, VIVUS

Nová administrativní centra

1. místo Avenir Business Park – III. etapa, Praha 5,
IMMORENT ČR

2. místo CORSO II A, Praha 8, Kolonáda
International – člen Real Estate Karlín Group

3. místo GEMINI, Praha 4, IMMORENT ČR 

Nákupní centra

1. místo Obchodní centrum Central, Most,
Crestyl/Huts II.

2. místo Nákupní galerie Fénix Vysočanská, Praha 9,
Best Properties South/Czech Property
Investments

3. místo Obchodní centrum Nisa, Liberec, ING Real
Estate Development CR

Hotely

1. místo Hotel Karlov, Benešov, VHS HC Benešov
2. místo Kongresové a sportovně-rekreační centrum

Janské Lázně /Omnia hotel/, Janské Lázně,
RODOP

3. místo Hotel Kašperk, Kašperské Hory, Ing. Jan
Klenor

Zvláštní cena poroty

Administrativní budova CITY Tower, Praha 4 
Developer: ECM Real Estate Investment

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
(ARTN)

Ing. Kamil Kosman – předseda dozorčí rady ARTN 
a ředitel úseku realitních obchodů České spořitelny

Cena čtenářů mediálních partnerů

Steinova Vila z kategorie Rezidenční projekty, Praha 6, 
developer A.K.F.Development

Vítěz v kategorii hotelů, hotel Karlov v Benešově.
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Sblížícím se koncem roku je většina zaměstnavatelů
postavena před rozhodnutí udělování odměn, bonusů či
vánočních prémií. Nejedná se však pouze o zimní obdo-
bí, kdy by se vedení mělo zabývat touto, zaměstnanci

oblíbenou, tematikou. Jak pestrou škálu odměn bude chtít svým
zaměstnancům zaměstnavatel nabídnout, závisí sice na něm, ale
vlastní realizace padá na bedra personálních pracovníků. 

Alena Králíková, spolupracovnice ČSRLZ a šéfredaktorka
časopisu HR forum, říká: „Benefity rozumíme nepeněžní plně-
ní poskytované zaměstnancům. Jedná se o nejvyužívanější způ-
sob, jakým lze udržet a zároveň motivovat zaměstnance k vyšší-
mu pracovnímu výkonu. Kromě toho jsou v případě vyváženého
nastavení také vhodným konkurenčním prvkem v získávání
nových pracovních sil.“ 

„Budoucnost bych viděla hlavně v benefitech, které mohou
pomoci slaďovat pracovní a soukromý život zaměstnance, a to
především v době „babyboomu“, kdy jsou podobné benefity
vysoce ceněny. Jedná se především o práci z domova, práci na
zkrácený úvazek, sdílení pracovního místa, firemní školky
a podobně,“ říká Zita Lara, výkonná ředitelka České společnos-
ti pro rozvoj lidských zdrojů.

Typy zaměstnaneckých benefitů:
� Výhody zaměřené na budoucnost – penzijní systémy,

zdravotní péče či pojištění, nákup firemních akcií
� Příspěvky na sport a zdraví 
� Příspěvky na kulturu a rekreaci – rozšířené jsou hlavně

permanentky do různých sportovních klubů, fitness cen-
ter a relaxačních zařízení s programy wellness.
Permanentky lze často použít i pro rodinné příslušníky 

� Vzdělávací kurzy, školení – pro zaměstnance se jedná
o výhodnou investici do zvýšení kvalifikace a rozvoj
budoucí kariéry. Oblíbené jsou jazykové kurzy či výuko-
vé oborově zaměřené školení a semináře. Z příspěvku na
vzdělávání má prospěch i zaměstnavatel, protože rozvoj
vědomostí zaměstnance by se měl pozitivně projevit
nejen na jeho výkonu, ale i na výkonu celé firmy. 

Mezi další benefity můžeme zařadit: 
� Příspěvek na dopravu
� Příspěvek na ubytování
� Příplatek k nemocenské
� Soukromé využívání firemního notebooku či mobilního

telefonu
� Zvýhodněné půjčky 
� Dary k životním a jiným výročím – dárky k narozeninám,

svátkům, svatbě, narození dítěte a podobně spadají již
v mnohým firmách spíše do vlastní iniciativy spolupracu-
jícího týmu. Každopádně do výše 2000 korun z daru
zaměstnavatel nemusí platit daň z příjmu.

� Naturálie – firma může poskytovat své produkty a služby
zaměstnancům za cenu nižší než v případě běžných
zákazníků

Přínosy pro zaměstnavatele
„Jednou z výhod pracovních benefitů pro zaměstnavatele je

budování loajality zaměstnanců. Podpora jejich odpočinku
a rozšíření možností jak aktivně, společensky či relaxačně trá-
vit volný čas mimo rámec pracovní doby se odráží v celkovém
psychickém rozpoložení pracovníků. Vstávat do práce odpoča-
tý, motivovaný a spokojený znamená dobře odvedenou práci,
ze které profituje celá firma,“ uvádí ze zkušeností ředitelka
ČSRLZ. „Pro všechny vedoucí pracovníky a zástupce top
managementu mám jednu důležitou radu: Když nejsou finan-
ce, odměňte slovem,“ dodává Zita Lara. �

Motivovat,
odměňovat,
poskytovat 
zaměstnanecké 
výhody?

NA PŘÍPRAVĚ ČLÁNKU 

SE PODÍLELA ČESKÁ 

SPOLEČNOST PRO 

ROZVOJ LIDSKÝCH 

ZDROJŮ



Nejnovější britské průzkumy ukazují, že zájem
o zelené budovy stále roste. Ze studie společ-
nosti Global Business Barometr vyplývá, že až
77 % zástupců světových firem je ochotno
zaplatit více za kancceláře v zelené budově. 

Podle zprávy, kterou zveřejnila česká kancelář Cushman and
Wakefiled, se za poslední tři roky zdvojnásobil počet společ-
ností, které považují agendu životního prostředí za důležitou.

Zkušenosti z českého trhu reflektují zmiňovanou britskou stu-
dii, která prokázala rostoucí důraz firemní politiky na životní
prostředí. Podle odborníků vychází posun v myšlení firem smě-
rem k sociální odpovědnosti z celé řady faktorů – vyšší informo-
vanosti o vlivu člověka na životní prostředí, vyššího povědomí
o působení pracovního prostředí na pracovní výkonnost. Vliv je
přičítán i fenoménu tzv. „generace Y“, která dospěla do produk-
tivního věku a dala pojmu „udržitelný rozvoj“ reálnou dimenzi.

Tzv. „zelené budovy“ se vyznačují nejen energetickou
úsporností svého provozu, ale také zdravějším vnitřním pro-
středím. Například inteligentní klimatizační systémy a tišší
provoz budov výrazně přispívají k vyšší spokojenosti a pro-
duktivitě a nižší nemocnosti lidí pracujících v takových pro-
storách. To se v souvislosti s nasyceným trhem práce stává
důležitým faktorem pro motivaci a udržení kvalitních pracov-
ních sil.

Na českém trhu s administrativními prostorami se první
„zelené vlaštovky“ objevily na začátku nového milénia. Mezi
nejvýraznější nízkoenergetické developerské projekty patří be-
zesporu River City Prague v pražském Karlíně. Danube House
vyrostl jako první administrativní budova projektu a jeho impo-
zantní stavba z červeného pískovce se rychle zařadila mezi
dominanty této revitalizované městské části. Zanedlouho k ní
přibyla kancelářská budova Nile House a nyní čeká River City
Prague další přírůstek se stejně zvučným jménem. 
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Nábřeží Vltavy se rozroste o energeticky úspor-
nou budovu Amazon Court, další v sérii jedineč-
ných administrativních budov, které sbírají jedno
ocenění za druhým. Také Amazon Court byl
navržen s ohledem na maximálně efektivní vyu-
žití energií a vyznačuje se kromě jiného unikát-
ním systémem výměny vzduchu v budově.
Projekt už získal prestižní ocenění na největším
světovém veletrhu nemovitostí v Cannes, veletr-
hu MIPIM. Cenu za nejlepší projekty budouc-
nosti zde uděluje renomovaný britský časopis
Architectural Review, Amazon Court zde získal
„Future Project Award 2008“.

Prostory v Amazon Courtu budou připrave-
ny k nastěhování nových nájemců od poloviny
roku 2009. V Česku tak tímto přibudou další
sociálně odpovědné společnosti, které pro své
zaměstnance zajistily příjemné a zdravé pra-
covní prostředí v energeticky úsporné kance-
lářské budově. �
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FILADELFIE 
– budoucí dominanta BB Centra
Komplex BB Centrum, jedinečný český developerský projekt,
který výrazně zvýšil kvalitu života pražské Michle, obohatí další
administrativní budova. Developerská společnost PASSERIN-
VEST GROUP zde začala v květnu tohoto roku stavět novou
dominantu, jež dostala název FILADELFIE. Budova využívá
všechny prvky moderní architektury administrativního typu
a má nejlepší předpoklad stát se jednou z nejvýraznějších
budov BB Centra.
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M
oderní a pestrý areál BB
Centrum je budován již
více než 10 let. Za tu
dobu zde vyrostly přede-

vším kancelářské budovy špičkových
standardů. Již dnes najdeme v BB
Centru kromě řady pracovních příleži-
tostí u renomovaných firem také řadu
obchodů a služeb a širokou paletu gas-
tronomických možností. Vize develope-
ra Radima Passera se proměnila ve sku-
tečnost, která dostává neustále nové
rozměry. 

FILADELFIE – ještě něco navíc!
Budova FILADELFIE vzniká mezi ulicemi

Želetavská, U Pomníku a U Michelské ško-
ly a všechny stávající funkce administrativ-
ního areálu ještě více rozšíří nejen o kan-
celářské plochy nejvyšší kategorie, ale
i o další služby, jež si moderní doba
u polyfunkčních staveb žádá. Za další při-
danou hodnotu administrativní budovy
můžeme považovat fakt, že z vyšších
pater FILADELFIE bude uchvacující pohled
na panorama Prahy včetně Hradčan.

FILADELFIE není jen stavbou budouc-
nosti. Díky svému jménu totiž dovoluje
budoucnosti souznít s nejstarší minulos-
ti lidského pokolení. Jméno developer
Radim Passer zvolil, inspi-
rován starověkým městem
Filadelfie, jež se nacháze-
lo v Malé Asii (dnešním
Turecku), a znamená v pře-
kladu z řečtiny „lásku bra-
trskou“.

Ideální prostor 
pro práci
Po svém dokončení

nabídne FILADELFIE svým
nájemcům prostory téměř
30 000 m2 kancelářských
ploch špičkové kvality.
Typické nadzemní podlaží
bude mít rozlohu 1 760 m2

administrativních prostor,
což je hodnota ideální jak
pro menší společnosti, tak
velké firmy, které zde
v budoucnu naleznou
zázemí. I zde je možné
rozdělit každé patro na

menší jednotky s vlastním sociálním
i technickým zázemím. Standardy budo-
vy poskytují komfort regulace teploty
a samozřejmostí je i systém fan-coilů,
jež jsou zárukou stálé úpravy vzduchu
vnitřního prostředí. Díky zdvojeným
podlahám a podlahovým krabicím byla
v budově usnadněna implementace
moderních technologií pro vysokorych-
lostní přenos dat. 

Do posledního detailu…
K dnes již neodmyslitelným a běžným

standardům moderních staveb patří
jejich bezpečnost a technická vybrouše-
nost. Budova FILADELFIE samozřejmě
splňuje veškeré standardy bezpečnosti:
má nejmodernější protipožární zabez-
pečení, bude zde fungovat 24hodinová
ostraha a centrální recepční služba,
sprinklery, přístupové karty, turnikety či
výtahy oddělené pro podzemní a nad-
zemní podlaží, vše samozřejmě s bez-
bariérovým přístupem do všech částí
administrativní stavby. Parkování bude
umístěno v podzemí a nabídne téměř
1000 parkovacích stání nejen pro
nájemce. Parkoviště budou nepřetržitě
střežena kamerovým systémem bezpeč-
nostní služby.

Architektura FILADELFIE
Za vizuálním ztvárněním FILADELFIE

stojí architektonická kancelář DaM.
Návrh sedmnáctipatrové administrativní
stavby je založen na myšlence hlavní pev-
né základny, z níž jako čtyři růžice vychá-
zejí do všech světových stran obloukovitá
ramena, takže z výšky má budova tvar
obrovské vrtule. Výsledná podoba budo-
vy tak na první pohled vzbuzuje okouzle-
ní velikostí a zároveň jasným, do detailů
propracovaným provedením všech svých
částí. Předpokládané dokončení náročné
a pečlivě kontrolované výstavby je pláno-
váno ve druhém čtvrtletí roku 2010.

Práce, zábava i odpočinek
v zeleni 
FILADELFIE je v duchu koncepční myš-

lenky celého BB Centra převážně administ-
rativní budovou. V duchu polyfunkčních
staveb však obohatí areál BB Centra o dal-
ší služby. V obchodní pasáži vznikne napří-
klad supermarket s drogerií, restaurace,
kavárna a další. A FILADELFIE přinese ještě
něco navíc. Kromě nakupování a odpočin-
ku u kávy totiž umožní i relaxaci v přileh-
lém rozsáhlém parku, který bude oživen
jezírkem a fontánkou. Na střeše budovy
bude dále zahrada s krásným výhledem. �
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PASSERINVEST GROUP
EXPANDUJE DO OSTRAVY
NOVÁ KAROLINA PARK STARTUJE
Developerská společnost PASSERINVEST GROUP, jejíž jméno je spojeno především s úspěš-
ným projektem BB Centrum v pražské Michli, expanduje i mimo Prahu. Prvním projektem, kte-
rým společnost překročí hranice metropole, je ostravský projekt Nová Karolina Park. PASSER-
INVEST GROUP zde staví moderní administrativní budovu s kancelářskými prostory
doplněnými o obchody a stravovací možnosti.

Nová Karolina Park nabídne téměř 25 000 m2 kancelář-
ských ploch špičkové kvality v 6 nadzemních podlažích.
Administrativní budova, která směrem od historického jád-
ra tvoří pomyslnou vstupní bránu, se nachází v severový-
chodní části nově urbanizovaného území Nová Karolina. 

„Velmi si ceníme možnosti ukázat naši práci také
mimo hlavní město naší republiky. Nová Karolina Park je
pro společnost PASSERINVEST GROUP prvním mimo-
pražským projektem, který je navíc lokalizovaný do měs-
ta Ostravy ve velmi slibně se rozvíjejícím regionu. I my se
budeme snažit přispět naší prací a zkušenostmi k rozvo-
ji tohoto města. Expanze do Ostravy byla naším dlou-
hodobým cílem a záměrem a této možnosti si nesmír-
ně vážíme,“ říká Radim Passer, zakladatel společnosti
PASSERINVEST GROUP.

Projekt Nová Karolina Park tvoří jednotný monoblok
s vnitřním průchozím nádvořím se dvěma branami a je
urbanisticky citlivě zakomponován do stávajícího rázu okol-

ních budov. Vhodně zvolené atributy stavby –
výška, tvarosloví budovy a celkový výraz fasády
– umožňují kreativní pojednání jednotlivých
stran domu se samozřejmým zohledněním
vnějších vlivů.

Kromě atraktivních kancelářských ploch
s flexibilní možností dělení pater vznikne
v budově navzájem propojené podzemní
podlaží sloužící jako parkoviště pro téměř 280
stání. Přízemí nabídne 4 000 m2 obchodních
prostor. Maloobchodní prostory v přízemí
bude možné využít i jako zákaznická centra. 

Architektonický návrh projektu Nová
Karolina Park vzešel z dílny CMC architects
od autorů Víta Másla a Davida R. Chisholma.
Generálním dodavatelem projektu je společ-
nost PSJ. Stavba projektu byla zahájena 6. říj-
na letošního roku a dokončení výstavby je
plánováno na první pololetí roku 2010. �
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Co vás vedlo k rozhodnutí oslavit pád 
železné opony a proč jste založili 
společnost Opona?
Marek Vocel: Ta myšlenka nás napadla již před takovými

dvěma lety, když jsme si s několika přáteli uvědomili, že se
toto výročí blíží a jak velký význam pro nás tato událost měla.
Uvědomili jsme si, jak moc se náš život od středoškolských
studií změnil a hlavně, jak moc je jiný oproti způsobu života
a možnostem, které měli naši rodiče, když byli ve stejném
věku jako jsme dnes my.

David Gaydečka: My jsme měli možnost se od svých stře-
doškolských let svobodně rozhodovat a dosáhnout tak úspě-
chu, aniž bychom se museli ohýbat před totalitním režimem,
ve kterém jsme prožili první polovinu našeho života. Umíme
proto poměrně dobře pojmenovat, jak velkou změnu pro
naše životy pád opony znamenal a chtěli bychom tuto zku-
šenost předat dál mladším lidem. Nechceme pouze konec
totality oslavovat, ale i varovat před jejími nástrahami
a možnými formami návratu. Specifikum 20. výročí vidíme

jak v tom, že nám tu vyrostla generace totalitou absolutně
nedotčená, ale i v tom, že je toto výročí společné pro většinu
východoevropských zemí, u kterých dvacetiletí znamená
nejdelší období s fungujícím demokratickým režimem.
V podstatě, co oslavovat mají i země západní Evropy, kterým
se jejich nepřátelský blok postupně změnil v partnerský
a umožnil další rozšiřování EU. 

20 LET
BEZ OPONY

OSLAVY 20. VÝROČÍ 
PÁDU ŽELEZNÉ OPONY

Nevládní nezisková organizace Opona, o.p.s. vznikla z iniciativy mladých lidí a z jejich záměru
důstojně připomenout a oslavit blížící se 20. výročí pádu železné opony. 
Hlavním cílem společnosti Opona, o.p.s. v roce 2008 a 2009 je příprava a realizace oslav 
20. výročí pádu železné opony. 
O rozhovor jsme požádali zakladatele a iniciátory projektu Marka Vocela, předsedu správní
rady a Davida Gaydečku, člena správní rady společnosti Opona.

David Gaydečka Marek Vocel
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Marek Vocel: Uvědomujeme si, že demokracie a svoboda
nemusí být samozřejmostí života. Na toto se často zapomíná.
Historie minulého století střední a východní Evropy ukazuje,
že v našem regionu se na to zapomíná zhruba každých 20 let.
V příštím roce uplyne právě 20 let od zahájení vytoužených
demokratických změn. Mimochodem je to také nejdelší doba
svobody v historii Česka potažmo Československa vůbec! Byly
bychom moc rádi, kdybychom tento „rekord“ nepřekonali jen
o pár měsíců či let, ale aby vydržel i dalším generacím. A to se
nestane jen tak samo sebou.

David Gaydečka: Naše společnost Opona, kterou jsme před
rokem a půl založili, sdružuje dohromady lidi, kteří se sice pro-
fesně zabývají každý různými aktivitami, ale ihned v začátku je

spojila shoda na důležitosti oslavy 20. výročí od pádu železné
opony. Většina z těchto lidí jsou třicátníci, pro které pád opony
znamenal v životě velkou změnu a otevření nových příležitostí.

Co je hlavním cílem či posláním společnosti
Opona?
Marek Vocel: Hlavní poslání naší společnosti lze shrnout do

několika bodů. Oslavami, které budou probíhat po celý rok
a začaly v podstatě už letos, chceme zejména informovat
o významném novodobém historickém výročí společném pro
celou Evropu. Chceme se podílet na vzdělávání a informování
o komunistické minulosti směrem mladým lidem a nejširší
veřejnosti. Věříme, že náš projekt zapůsobí na mladou gene-
raci, která většinu svého života nebo již celý život prožívá ve
svobodném světě a o realitě předchozího režimu toho často

mnoho neví. Zároveň však projektem chceme oslovit i všech-
ny, kdo část svého života v totalitním režimu prožili. Ukazuje
se totiž, že pamětníci mívají tendenci zapomínat.

A zároveň chceme prostřednictvím svých projektů aktivně
přispět k podpoře lidských práv v zemích, kde totalita stále
přežívá.

Můžete nám blíže představit váš koncept oslav
20. výročí pádu železné opony?
Marek Vocel: Oslavy 20. výročí pádu železné opony

v roce 2009 jsou projektem s mezinárodní působností
a celoevropským dopadem. Skládají se ze 4 hlavních částí
s různou mírou zapojení široké veřejnosti – od diváka až po

aktivního účastníka. Prvním je Projekt NEZAPOMEŇ určený
pro nejširší českou veřejnost, do něhož se může aktivně
zapojit každý zájemce a sám si zvolit míru své aktivity.
Cílem je připomenout absurdní, ale všudypřítomné atribu-
ty totality, jako například stálé nekonečné fronty, pořadníky
na auta či byty nebo nemožnost cestování. Všechny aktivi-
ty budou označeny logem NEZAPOMEŇ. Projekt bude pro-
bíhat po celý příští rok a bude podpořen interaktivními
webovými stránkami.

David Gaydečka: Součástí oslav jsou také dva megakoncerty –
koncert LIFE WITHOUT BARRIERS bude velký slavnostní koncert
s umělci skutečně světového formátu, který se bude konat
1. května 2009 na řece Vltavě. Jeho cílem je kromě jiného i při-
pomenout 5. výročí rozšíření Evropské unie a podpořit rodiny
disidentů v zemích s přetrvávajícím totalitním režimem. Druhý
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velký pražský koncert je naplánovaný symbolicky na 17. listo-
pad 2009 a bude výrazem veřejného poděkování současné
mladé generace nezatížené totalitou za to, že může žít v demo-
kratické zemi. Na koncertě vystoupí přední mladí čeští umělci,
kteří poděkují těm, kdo se zasadili o pád železné opony, a záro-
veň upozorní na země, ve kterých totalita stále přežívá.

Marek Vocel: Součástí oslav by měl být také CIRKUS TOTA-
LITY 2009, putovní kulturní mix, který se postupně zastaví
v deseti evropských městech. Filmové projekce trezorových
snímků, divadlo a další kulturně-společenské akce budou mít
jednoho společného jmenovatele – připomenout a varovat
před komunistickou totalitou a zároveň oslavit současné
možnosti života ve svobodném světě. Pilotní projekt Cirkus
totality 2008, který zahájil své turné v polovině srpna 2008 se
postupně představil v Budapešti, Bratislavě, Dráž	anech,
Varšavě, Bruselu a v Praze. 

A jak se návštěvníkům pilotní projekt líbil?
David Gaydečka: Pilotní projekt Cirkus totality 2008 jsme

pojali jako takovou malou „ochutnávku“ toho, co připravuje-
me na rok 2009 a setkali jsme se s velmi příznivými ohlasy.
Zejména návštěvníci z Varšavy a Bruselu byli programem
a tematikou nadšeni a těší se na jeho pokračování.

Z jakých zdrojů financujete plánované aktivity?
Marek Vocel: Na pilotní aktivity, které se odehrávají již

v letošním roce, se nám podařilo získat podporu z Bruselu ve
formě grantu Culture 2007. Vedle toho na něj přispívají také
ministerstva kultury a zahraničních věcí České republiky.
Spolupracují s námi i zahraniční organizace, nebo
 jsme
s pilotním projektem navštívili již Ma	arsko, Slovensko,

Polsko a Belgii a letošní turné zakončíme v prosinci v Praze.
Zásadní přínos měla pro projekt spolupráce s Českými centry
ve zmíněných zemích. 

David Gaydečka: Na příští rok máme podané žádosti
o granty u různých evropských, amerických a tuzemských
veřejných institucí i soukromých fondů. Naše pojetí kombinu-
je akce pro širokou veřejnost s akcemi, jejichž cílem je připo-
mínání rozdílu mezi dobou minulou a dnešní a v podstatě
určitá edukace těch, co nemají s totalitou velkou zkušenost.
Proto má projekt odezvu nejen u veřejných institucí a politiků,
ale i u zástupců komerčních institucí. Přestože naše aktivita je
jednorázová, doufáme, že získáme podporu i standardní
sponzorskou formou. Při ní nabízíme partnerům rozsáhlé zvi-
ditelnění v mediální kampani doprovázející jednotlivé projekty
i při samotném průběhu akcí. 

Jakou má váš projekt podporu mezi politickou
veřejností? 
Marek Vocel: Jsme velice potěšeni a poctěni, že nad pro-

jektem Oslav pádu železné opony do této chvíle převzaly
záštitu politické osobnosti takového formátu jakými jsou
Václav Havel, Mirek Topolánek, ministři Alexandr Vondra,
Karel Schwarzenberg, Ondřej Liška a Cyril Svoboda, primá-
tor Pavel Bém a velvyslanci v Polsku a na Slovenku Jan
Sechter a Vladimír Galuška. Svou podporu nám vyjádřili
i zahraniční politici například Kinga Göncz, ma	arská minis-
tryně zahraničních věcí, Ursula Plassnik, rakouská spolková
ministryně pro evropské a mezinárodní záležitosti, Ján
Kubiš, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky či
Velvyslanectví USA v České republice a řada dalších svou
podporu přislíbila. �
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Podle studií provedených
společností Pirelli poskytuje
zimní pneumatika ve srovnání
s pneumatikou letní maximál-
ní výkon a bezpečí na mokré
i suché vozovce v podzimních
a zimních měsících. Ideální
komfort při jízdě pak zaručuje
při teplotách mezi 7°C až -
20°C, kdy poskytuje maximál-
ní výkon a bezpečí řidičů na
vozovce.  Pirelli se vývojem
zimních pneumatik zabývá již
od samého založení společ-
nosti a tento rok uvádí na trh
novinku s názvem Winter
Sottozero Serie II. 

Nové zimní pneumatiky společ-
nosti Pirelli obsahují nejmoder-
nější zimní směs, která reaguje

na teplotu a díky exkluzivní polymerové
směsi umožňuje pneumatikám Winter
Sottozero Serie II. poskytovat maximální
výkon a bezpečí na vozovce za všech pod-

zimních i zimních klimatických podmínek.
Zajiš
uje krátkou brzdnou dráhu, výborný
záběr a ovládání na rovině i v zatáčkách
a přitom dokáže udržet vysokou úroveň
komfortu.

Vnitřní část je vyrobena z tuhé směsi,
která reaguje ve vlhkém počasí, zlepšuje
stabilitu auta a držení na vozovce při
vysoké rychlosti na suchém i mokrém
povrchu a poskytuje ještě lepší záběr. 

Vnější část zlepšuje funkčnost v zimě
na sněhu díky podpoře získané měkčí

směsí, jež je k tomuto účelu optimalizo-
vána pomocí směsi TDC – Temperature
Dynamic Compound. 

Na čerstvém nebo upěchovaném sněhu 
a ledu zajiš
uje pneumatika Winter
Sottozero Serie II. záběr, aniž by přitom
omezila komfort řízení. Rovněž se mimo-
řádně rychle přizpůsobí zvýšené výkon-
nosti při řízení za normálních mokrých
a suchých podmínek. Speciální design
běhounu zajiš
uje výkon a bezpečí vůči
aquaplaningu, brzdění na sněhu i ovládání
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na suchu. Při výrobě
se dále používá technologie lamelování
IBS (Interactive Brickwork Siping –
Interaktivní překládaný profil). Díky tech-
nologii nazývané HST (Hydro Static Tank)
pak pneumatika efektivně odvádí vodu. 

Nová pneumatika společnosti Pirelli,
Winter Sottozero Serie II., byla poprvé
představena stylově ve švýcarských
Alpách. Její úspěšná premiéra se odehrála
na testovacích dráhách v nadmořské výš-
ce 3 480 metrů ve středisku Zermatt, kte-
ré je výchozím místem pro výstup na
několik desítek čtyřtisícovek, včetně legen-
dárního Matterhornu (4478 m n. m.).

Pirelli Winter Sottozero Serie II. je k dis-

pozici v provedení W 210-240 a W 270
a pokrývá širokou paletu rozměrů od
nominální šíře 205 až k 295 v profilech 65
až k 30 na ráfcích od 16" po 20". Při jejím
vývoji byla použita řada nových technolo-
gií a patentů jako TDC (Temperature
Dynamic Compound – směs reagující na
teplotu), která kombinuje a optimalizuje
přednosti směsi reagující na teplotní roz-
díly. Dalšími novými technologiemi, které
podtrhují vyspělost této nové pneumatiky,
jsou duální (dvojitá) směs (W270), která
poskytuje maximální výkon a bezpečí na
mokré vozovce za jakéhokoli počasí,
a technologie UHP P Zero, jež byla u zim-
ních pneumatik použita úplně poprvé. 

Pneumatika Winter Sottozero Serie II.
míří do segmentu HP a UHP. Protože
zajiš
uje výborné jízdní vlastnosti i u těch
nejvýkonnějších vozů, značky jako Aston
Martin, Bentley nebo Porsche je používa-
jí jako oficiální zimní obutí. Nová zimní
pneumatika společnosti Pirelli je navíc
šetrnější k životnímu prostředí. Je vyro-
bena bez obsahu aromatických uhlovo-
díků (AOF, Aromatic Oil Free) a společ-
nost tak předjímá legislativu EU, která
bude účinná od roku 2010. Nový pro-
dukt dále vykazuje nižší hlučnost, která
splňuje nové limity platné od roku 2012.
Winter Sottozero Serie II. také omezuje
emise a tím ještě více šetří životní pro-
středí. �
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T
ento designový mini krasavec
Dell Studio Hybrid bude jistě
ozdobou každé recepce, kan-
celáře, ale i obývacího pokoje.

Díky možnosti volby mezi sedmi barev-
nými variantami, včetně imitace bambu-
su, si každý určitě najde takový, který
nejvíce odpovídá jeho stylu a vkusu.
Samozřejmostí u Dellu je možnost
nakonfigurovat si model přesně podle

vlastních požadavků nebo si vybrat z širo-
ké nabídky v distribuční síti. Dell Studio
Hybrid je cca o 80 % menší než klasický
desktop a lze ho využívat ve vertikální
i horizontální poloze podle toho, jak se to
zrovna hodí nebo kolik je místa. Spolu
s bezdrátovou klávesnicí a myší a se svými
mini rozměry (7,1 x 19,5 x 21,1 cm) tak
na stole nezabere skoro žádný prostor.
Kromě designu myslel výrobce i na funkč-

nost a životní prostředí. Díky jeho o cca
25 % nižší hlučnosti než u klasického
stolního počítače získáte klid na práci
a vzhledem k jeho o 70 % nižší spotřebě,
uděláte i něco pro životní prostředí
a ušetříte nějaké ty náklady.

Cena začíná na 17 856 Kč a samo-
zřejmostí je tříletá záruka Next Business
Day na místě u zákazníka. �

www.dell.cz
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Nejkrásnější 
Volvo všech dob!
PRAVDA, JE TO TROCHU ODVÁŽNÉ TVRZENÍ, ZEJMÉNA
KDYŽ SI VZPOMENEME NAPŘÍKLAD NA ÚCHVATNÉ KUPÉ
VOLVO P1800 ZE ZAČÁTKU ŠEDESÁTÝCH LET. JENŽE DNES
LETÍ MALÁ SUV, NEBOLI REKREAČNÍ AUTA DO MÍRNÉHO
TERÉNU A VOLVO XC60 SKUTEČNĚ VYPADÁ K SVĚTU. TY
TAM JSOU NEKOMPROMISNĚ HRANATÉ TVARY, KTERÝMI
SE AUTOMOBILKA ODLIŠOVALA V DEVADESÁTÝCH LETECH
– NOVÝ DESIGNOVÝ SMĚR SÁZÍ NA PLYNULÉ KŘIVKY, ALE
ROZHODNĚ SE NEZŘÍKÁ SVÝCH PŘEDCHŮDCŮ.
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N
a první pohled poznáte, že
před vámi stojí Volvo,
nespletete si ho s žádnou
jinou značkou. Maska se

honosí ještě výraznějším logem než
před tím a typicky rozšířená „ramena“
vozu se také nadají přehlédnout.
Spodní část vozu se jasně hlásí k řadě
crossoverových modelů XC, od blatníků
nahoru ale „šedesátka“ připomíná spíš
elegantní kupé. Designéři se nenechali
zlákat k prostému zmenšení úspěšného
modelu XC90 a vytvořili auto, které má
značce přilákat nové zákazníky – mla-
dé, aktivní, úspěšné
a s dostatkem vku-
su.

Při bližším pohle-
du najdete typické
znaky i úplné desig-
nové novinky, ale
všechno skvěle zapa-
dá do jednoho celku.
Zadní světla vybíhají
do sloupků střechy,
tentokrát ovšem obsa-
hují i pruh světelných
diod LED, které se roz-
svěcejí výrazně rychleji,
než klasické žárovky,
což má pochopitelně
kladný vliv na bezpeč-
nost – a o tu šlo u Vol-
va vždy v první řadě.

Vpředu najdete LED diody
také, tentokrát v obryso-
vých denních světlech.
Když je máte rozsvícená,
nemusíte už ve dne zapínat
klasické světlomety, které
mají několikanásobně vyšší
spotřebu energie. Navíc
svým tvarem podporují
výrazný V-profil v kapotě
motoru.

Volvo se v poslední době
soustředilo na aplikaci
typicky skandinávského de-
signu, který kombinuje
přísnou funkčnost s nadča-
sovou elegancí. V interiéru
zjistíte, že dřevěné prvky
nepatří pouze do klasických

veteránů a v podobě plastových imitací
do nevkusných kopií z Číny – jen se musí
použít správným způsobem. Nenajdete
tu historizující kořenové dýhy 

přelité čirým lakem, ale moderní exotická
dřeva s jednoduchou kresbou a matným
finišem. V takovém interiéru už se necítí-
te jako ve starožitnictví, ale jako
v moderním obývacím pokoji.

A můžete se v něm cítit i stejně bez-
pečně. Pokud někdo pochybuje o nároku
na titul nejkrásnějšího Volva všech dob,
titul toho nejbezpečnějšího má bez
debat v kapse. Extrémně pevná samo-
nosná karoserie s pečlivě navrženými
deformačními zónami je už samozřej-
mostí, tohle Volvo se ale aktivně postará
o to, aby k velké části nehod vůbec
nedošlo.

Tak třeba systém Driver Alert Control.
Pomocí kamery na vrcholu čelního skla
zjiš
uje, jak moc řidič drží přímý směr
v dálničním pruhu. Jakmile jeho pozor-
nost klesne a začne kličkovat, systém ho
upozorní, že by si měl dát přestávku.
Další kamery najdete v obou vnějších
zpětných zrcátkách. Ty kontrolují tzv. sle-
pý úhel, a pokud je v něm auto, upozor-
ní na to řidiče rozsvícenou varovnou
kontrolkou.

Když se na silnici něco semele, od
nepříjemné návštěvy servisu (nebo ještě
hůř nemocnice) mohou zúčastněné
dělit pouhé setiny sekundy. Pak přijde
ke slovu systém Ready Alert Brakes, kte-
rý v krizové situaci připraví brzdy na
plný účinek ještě dří-

Designéři vytvořili 
auto, které má 

značce přilákat nové
zákazníky – mladé,

aktivní, úspěšné
a s dostatkem vkusu.



ve, než se řidič dotkne brzdového pedá-
lu. Jak to dokáže? Stačí, když senzor
v plynovém pedálu zjistí, že jste prudce
ubrali – to mu stačí jako varování, že by
se mohlo něco dít a signál k tomu, aby
přiblížil brzdové destičky těsně ke
kotoučům. Jakmile stačíte přesunout

nohu na brzdový pedál, stačí už jen
zatlačit a je to. Účinek brzd je okamžitý
a brzdový asistent mu navíc dodá
potřebnou razanci.

Ta úplně nejzajímavější novinka ale
přichází na konec. Jmenuje se City
Safety a využívá služeb laserového sen-

zoru v předním okně. Jeho úkol je
uchránit XC60 před drobnými kolizemi,
ke kterým často dochází v kolonách.
Víte, že celé tři čtvrtiny nehod se sta-
nou právě v nízkých rychlostech do
30 km/h? Přesně tak, drtivých 93 %
nárazů zezadu do stojícího auta je
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zaviněno nepozorností řidiče. Znáte to,
čekání v dopravní zácpě je únavné
a člověk snadno ztratí koncentraci.
Když potom před vámi někdo náhle
sešlápne brzdy, může být zle. Jenže
City Safety má situaci pod kontrolou –
když v rychlosti do 30 km/h zjistí, že se

příliš rychle blížíte k překážce a nebrz-
díte, začne brzdit sám. Pokud auto
před vámi ještě jelo a rozdíl rychlostí
byl menší než 15 km/h, ke srážce vůbec
nedojde. V případě, že byl rozdíl rych-
lostí větší, nárazu už se stejně zabránit
nedalo, ale jeho následky budou díky

City Safety výrazně menší. Systém je
pečlivě vyladěný, aby se vyvaroval faleš-
ných poplachů a nebrzdil, má-li řidič
všechno pod kontrolou. A víte, co je na
něm nejlepší? Je ve standardní výbavě
všech prodávaných XC60! �
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V
obleku tráví muž často celý den, musí být tedy
pohodlný a dokonale padnout. Jak je to ale s koši-
lemi? Staré osvědčené rčení „košile bližší než
kabát“ může v tomto případě vést i k hlubšímu

zamyšlení... Můžete jich mít totiž v šatníku více, ale přesto
tam může být i taková, která dotvoří vaši osobnost a svou
velikostí bude odpovídat vaší postavě. Jednoduše košile,
v níž jste osobností.

Tento exkluzivní výrobek, kterým je košile šitá přímo pro

vás a na míru, si nyní můžete nechat ušít v jakékoliv pro-
dejně módní značky Blažek. 

A jak si správně vybrat z 80 druhů košilovin? Materiál
vyrobený renomovaným italským výrobcem pod značkou
Thomas Mason vyrábějí tkalci s tradicí již od roku 1796.
Příze z nejkvalitnější egyptské bavlny, která je zpracována
do extra jemné tkaniny, zaručuje vysoký komfort při jejím
nošení. Důležité je však vědět, kam košili budete nosit
a s čím ji budete kombinovat. Oblek nebo volný čas? Pro

Košile
exkluzivně
pro vás 
na míru
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náročné zákazníky jsou připraveny dvě řady materiálů:
„Gold Line“ extrajemné materiály pro business a společen-
ské příležitosti a „Silver line“ materiály pro business a také
varianty pro volný čas. Řada luxusních košil je k zakoupení
v cenové úrovni 2490 až 2990 korun, a to s dodací lhůtou 
tři týdny. Svou vlastní košili si dotvoříte i individuálním
tvarem límce nebo manžety.

Krejčovské zpracování je založeno na ručním přesném
střihu a tradiční krejčovské práci. Dvoudílný límec s dvoji-

tým vyztužením, s vyjímatelnou kosticí a kosticí ve švu, kla-
sická staroanglická technika velmi jemných a pevných švů,
našívaná léga, dvoudílné sedlo sešité způsobem napomáha-
jícím dokonalému kopírování ramen nebo knoflíky z pravé
perleti – to vše vytváří perfektní košili na míru speciálně
pro vás.

Na košili si můžete nechat vyšít váš monogram a obdržíte
ji v dárkové krabičce s věnováním od firmy Blažek. Mimo
jiné – ideální tip pro nejen vánoční dárek… �

lifestyle
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PATNÁCTÉ NAROZENINY UŽ STOJÍ 
ZA POŘÁDNOU OSLAVU! V PŘÍPADĚ
ERPET GOLF CENTRA JE JASNÉ, ŽE
SE SLAVILO PŘEDEVŠÍM GOLFEM.

Patnáctý ročník turnaje Erpet Golf Centrum
Cup 2008 na Smíchově probíhal na FSG
simulátorech od 21. 11. do 23. 11. Přihlásilo
se osmdesát hráčů a podle předvedených

výkonů se všichni do jednoho snažili dát do hry veš-
keré své golfové umění. Aby také ne, vždyť tento tur-
naj má přívlastek neoficiální Mistrovství České repub-
liky na FSG simulátorech amatérů a profesionálů.
Užít si radost ze soutěžení ovšem mohli nejen hráči,
ale i ti, kdo pouze přihlíželi a fandili. Spolu s turna-
jem totiž probíhala závěrečná část Mistrovství ČR ve
virtuálním golfu. Zároveň se zde připravovalo vyvr-
cholení tipovací soutěže, jejíž vítěz mohl na samém
závěru večera vyhrát úžasnou cenu, která celý víkend
postávala před vchodem do Erpetu. Ne, že bychom ji
nepozvali dál, ale Mazda 2 se nám dovnitř prostě
nevešla. 

Pod vedením profíků
Golfový turnaj sice probíhal celý víkend, ale hlavní

narozeninové oslavy se soustředily do nedělního
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Erpet Golf Centrum
v plné síle
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odpoledne. Zdaleka ne všichni hosté, kteří přijali
pozvání, se narodili s golfovou holí v ruce.
Někteří ji dokonce v dlaních nikdy nedrželi, ale
to se mělo jednou provždy změnit. Na hosty tu
byli nachystáni skvělí trenéři Jiří Seifert, Pavel
Hepnar a Jakub Bažantský. Ti všichni se snažili
dychtivým zájemcům o první lekci v golfu
vysvětlit a ukázat, jak se drží hůl, jak vypadá
správné postavení hráče a jak docílit nejlepšího
švihu. Někteří brali tento „rychlokurs“ jen jako
zábavnou kratochvíli, ale našli se i tací, kdo
rady trenérů vzali vážně (nakonec ony tak také
byly míněny!) a poctivě se pokoušeli o dokonalý
úder. Ve skupince Pavla Hepnara jsme tak
mohli vidět vážné obličeje se soustředěně vystr-

čenou špičkou jazyka a celkem slušně založenou
holí. Některým se odpaly docela dařily a tak je
nabíledni, že brzy budeme mít ve svém středu
další kandidáty na zelené karty! I ti pak spolu
se zkušenějšími hráči určitě ocení fakt, že na
světě je již devátý díl knihy Daniely Gaudlové
Klíč k českým golfovým hřištím. Křest této

knížky byl jedním z bodů progra-
mu  slavnostního nedělního podve-
čera. No a co by to bylo za křest,
kdyby u něj neteklo šampaňské,
jehož pomyslné proudy plynule
oslavily i vítěze 15. ročníku Erpet
Golf Centra Cupu a Mistrovství ČR
ve virtuálním golfu? Vítězem 
15. ročníku Erpet Golf Centra
Cupu se stal Viktor Skalle, druhé
místo obsadil Vojtěch Dostál a o tře-
tí místo se podělili Jiří Seifert
a Adéla Cejnarová. Tímto vyhláše-
ním se otevřel večer plný uvolněné
zábavy, příjemné muziky, delikates-
ních pochutin a vybraných vín.
Zkrátka, jak bylo řečeno na začát-
ku: patnácté narozeniny už stojí za
pořádnou oslavu. Všichni hosté se
tohoto úkolu ujali zodpovědně, tak-
že věříme, že budou další sezóny
v Erpetu jen lepší a lepší! �
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Do patnáctého ročníku 
turnaje Erpet Golf Centrum
Cup 2008  se přihlásilo 
80 hráčů. Všichni se snažili
dát do hry veškeré své 
golfové umění.
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Maserati
v novém hávu



V
ozy s Neptunovým trojzubcem ve znaku mo-
mentálně zažívají nejúspěšnější období v historii
a z Modeny nyní přichází další skvost. Když se
v roce 2003 poprvé objevilo Quattroporte, oka-

mžitě nesmírně zaujalo jedinečným designem, který mu
spolu se skvělými jízdními vlastnostmi přinesl přes 45 mezi-
národních cen (www.maseratiawards.com). Vůz zároveň
vytvořil na trhu nový segment luxusních
sportovních limuzín. 

Konstruktéry a designéry proto čekal
nelehký úkol, la
ka byla nasazena hodně
vysoko. Ladné křivky karosérie si vzal do
parády opět Pininfarina a podařilo se mu
zachovat původní charakter při zapracování
moderních trendů včetně sjednocujících
prvků s dalšími aktuálními modely Maserati. 

Na první pohled zaujme výrazná přední
maska s vertikálními průduchy, které jasně
evokují spojení se sportovním kupé
GranTurismo. Přední i zadní světla byla
nově osazena LED diodami, tuto technolo-
gii Maserati jako první automobilka na svě-
tě aplikovala už před lety kupé u 3200.
Nových linií se dočkaly nárazníky a blatníky,
Quattroporte díky tomu působí ostřejším
dojmem. 

S novým modelem Quattroporte přichází také jeho výkon-
nější verze S. Zatímco pod kapotou standardního Quattro-
porte bručí osmiválec o objemu 4,2 litru a výkonu 400 koň-
ských sil, v „esku“ narostl na 4,7 litru a výkon 430 koňských
sil. Sílu obou motorů přenáší na zadní nápravu automatická
převodovka vyvinutá ve spolupráci Maserati a ZF, která je spe-
ciálně odladěná podle

lifestyle
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MĚSÍC ZÁŘÍ PŘINESL MASERATI HNED DVĚ VÝZNAMNÉ NOVINKY NA ČESKÉ TRHU.
VEŘEJNOSTI SE POPRVÉ PŘEDSTAVIL NOVÝ VŮZ MASERATI QUATTROPORTE A SPOLU
S NÍM BYL TAKÉ SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN NOVÝ SHOWROOM NA EVROPSKÉ ULICI. 

www.epravo.cz



charakteristik obou motorů a zajiš
uje rychlé a přitom
sametově hladké řazení. Sportovně naladění řidiči si
k ní mohou navíc pořídit i „pádla“ pod volantem.
Verze S těží nejen z vyššího výkonu motoru, ale už tak
dobrou dynamiku vylepšuje také větší kroutící

moment, silnější pohonnou jednotku doplňují posíle-
né brzdy.

Nové Quattroporte dostalo také nový multimedi-
ální systém známý z GranTurisma. Kromě nové
a lepší grafiky, navigačních map umístěných na pev-
ném disku, nabízí kromě jiného možnost nahrání
hudby z CD či MP3 přehrávače, k dispozici je také
USB port ve schránce spolujezdce. Rozšířená verze
nabízí také Bluetooth propojení s mobilním telefo-
nem a systém pak nahrazuje i handsfree. 

Přes pět metrů dlouhé Quattroporte navenek
působí majestátním dojem, který dotváří interiér
v luxusní kůži Poltrona Frau. Po usednutí za volant
a zaburácení osmiválce ale řidič snadno zapomene
na rozměry a pohltí ho radost z řízení. Díky rozložení
váhy 49 % vpředu a 51 % vzadu má Quattroporte
skvělý záběr i při zhoršených podmínkách na cestě,
skvělé rozložení hmotnosti pak přináší jízdní vlast-
nosti, které se mohou zdatně měřit i se sportovními
kupátky. Limuzína bez problémů zvládá hustý pro-
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Quattroporte Quattroporte S
Motor 4244 cm3 4691
Výkon 400 koní 430 koní
Max. kroutící mom. 460 Nm 490 Nm
Max. rychlost 270 km/h 280 km/h
Zrychlení 0-100 km/h 5,6s 5,4s
Kombinovaná spotřeba 14,73 l/100km 15,71 l/100km
Základní cena 116 940 €* 125 966 €*

* cena již zahrnuje DPH

Nechme mluvit čísla...
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I ten největší individualista může Maserati jen těžko něco
vytknout, protože kombinace barev kůže, prošívání, lemů,

volantu a dalších prvků přináší u Quattroporte přibližně 
čtyři milióny možných barevných provedení!

voz městských ulic i polykání kilometrů na dálnicích, ale
k tomu dokáže přidat také neobyčejnou hravost a precizní
ovladatelnost na klikatých okreskách, která v tomto seg-
mentu jen stěží najde konkurenci.

„O Quattroporte jde dlouze vyprávět, ale nic
nenahradí osobní zkušenost a emoce za
volantem. Každému zájemci mohu
jenom doporučit, domluvit se
u nás na předváděcí jízdě,“ říká
Jiří Rozkošný z českého zastou-
pení Scuderia Praha.
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Společnost Scuderia Praha, jediné oficiální zastoupení Maserati v České republice, na
počátku září také otevřela nový showroom v nových prostorech na Evropské ulici. Jen pár
set metrů od známého „kula
áku“ si nyní lze prohlédnout nádherné vozy a na své si při-
jdou nejen majitelé, ale i fandové značky. V showroomu se totiž kromě vozů nabízí také
kompletní kolekce Maserati. Zájemci o vůz také mohou využít při přemýšlení nad sestave-
ním svého vozu také Atelier Maserati, kde jsou vystaveny vzorky extériérových i interiéro-
vých prvků. I ten největší individualista může v tomto ohledu Maserati jen těžko něco
vytknout, protože kombinace barev kůže, prošívání, lemů, volantu a dalších prvků přináší
u Quattroporte přibližně čtyři milióny možných barevných provedení! Pro majitele nového
Quattroporte zároveň Scuderia Praha přichystala zajímavý dárek v podobě na míru ručně
šitého obleku od společnosti Delor z látky Dormeuil. �
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GAMBRINUS JE PIVO, KTERÉHO SE VYPIJE
NEJVÍCE V ZEMI, KDE SE VYPIJE NEJVÍCE
PIVA. TO JE RÉBUS, CO? ALE OPRAVDU,
V ZEMI S NEJVĚTŠÍ SPOTŘEBOU PIVA NA SVĚ-
TĚ JE GAMBRINUS FENOMÉNEM. V LEDNU
2009 UPLYNE OD JEHO ZALOŽENÍ 140 LET.

Svobodu pro pivo!
Když v listopadu 1989 zvonily klíče

na náměstích, skončilo i rozdělení Čes-
koslovenska na „pivní državy“, kdy
socialistický stát stanovil, že se v pří-
slušném regionu bude pít výhradně
jedno regionální pivo. Výjimku měl
jen Prazdroj a Budvar. 

Plzeňsko bylo tehdy regionem
Gambrinusu. V roce 1989 se tu pro
Západočechy vystavil milion hekto-
litrů. „Když jsme pak mohli Gam-
brinus nabízet v celé ČR, ukázala
se jeho hlavní přednost: vyrovnaná

chuť plzeňského piva, jehož kva-
lita nekolísá. Náš pivovar byl

už tehdy vybaven moderními
výrobními zařízeními, která
umožňovala vařit pivo ve
velkém objemu při zachová-
ní prvotřídní kvality,“ vzpo-
míná Václav Berka, starší
obchodní sládek Plzeňské-
ho Prazdroje.

Zájem spotřebitelů rostl
a na počátku nového milé-
nia už do republiky proudily
více než čtyři milióny hekto-
litrů Gambrinusu ročně.
Každé čtvrté pivo dnes vypi-
té v Čechách a na Moravě je
Gambrinus. Když výzkumné
agentury žádají spotřebitele,
aby jmenovali pivo, které
jim přijde jako první na
paměť – zazní neomylně
Gambrinus. Jde o evrop-
ský unikát. Cesta k němu
však měla mnoho peripetií
a osud Gambrinusu visel

často na vlásku.

Šilhání po Prazdroji
V lednu roku 1869 se

v Plzni dvacet významných
dobře situovaných mužů
domluvilo na společné in-
vestici, a to do piva. Mezi
majiteli a správci mlýnů, advo-
káty a dalšími celebritami se
vyjímal i známý průmyslník,
rytíř Emil Škoda. K záměru
vybudovat pivovar je inspiro-
valo pivo z Měšťanského pivo-
varu – pozdějšího Plzeňského
Prazdroje, který tou dobou už
27 let náramně prosperoval.
Zároveň se blížilo zrušení stře-
dověkého zákona, který umož-
ňoval vařit pivo jen šlechtě,
církvi a měšťanům královských
měst. V listopadu 1870 se na
stoly hostinců dostalo nové
plzeňské pivo z Prvního akciové-
ho pivovaru – pozdějšího
Gambrinusu. Pochopitelně spod-
ně kvašené světlé pivo plzeňské-
ho typu.

Boj o přežití
Po nadějném startu pivova-

ru dopadla na Rakousko
– Uhersko hospodářská krize.
Výroba klesala, dělníci ztráceli prá-
ci a pivo na kvalitě. První akciový pivovar ale krizi ještě ustál.
O jeho pivu se pochvalně vyjádřil arcivévoda Ludvík, samotné-
mu císaři jeho požívání doporučil dvorní lékař, a poddaní zača-
li svého vladaře následovat. Pivovar se vyšvihl k dalšímu rozvo-
ji a nadále sbíral ocenění v Evropě i USA. Až do roku 1914.

Tehdy zasadila celému pivovarství další ránu první světová
válka. Chyběly suroviny, dělníci hynuli na frontách, zařízení
z barevných kovů bylo rekvírováno pro válečnou výrobu. I to-
hle pivovar přežil. V prvním roce samostatné republiky si
nechal poprvé zaregistrovat značku Gambrinus.  V nových
poměrech sílil plzeňský Gambrinus i Prazdroj, slabší konku-
renti se dostávali pod jejich vliv. Po nevyhnutelném střetu se
v roce 1933 Gambrinus s Prazdrojem spojily a vznikl i na evrop-
ské poměry pivovarský gigant. Gambrinus se specializoval na
výčepní desítku, zatímco Prazdroj na dvanáctku. Místo rozma-
chu ovšem čekala spojené pivní království další světová válka.

Fenomén Gambrinus



Znovuzrození
Sedmnáctého dubna 1945 se nad Plzní rozezněly sirény. Po

následném bombardování byla polovina pivovaru úplně zničena
nebo vážně poškozena. Vyvstala otázka, zda má vůbec cenu
Gambrinus obnovovat.

Legenda říká, že na jeho záchraně má největší zásluhu
František Hlaváček. Pozdější dlouholetý šéf pivovaru se posta-
vil uprostřed trosek na bednu od piva a plamennou řečí získal
pivovarníky k obnově závodu. Už v roce 1946 vystavil pivovar
200 000 hektolitrů. To už byl ale podnik pod národní správou. 

Za komunismu se Gambrinus rozvíjel podle možností. Byl
určen Západočechům, ale věhlas značky překračoval hranice
regionu. Málokdo ale čekal, že právě on se stane nejtypičtěj-
ším reprezentantem českého piva.

Český pivní průsečík
Odpověď na otázku „proč právě Gambrinus?“ můžeme

hledat u samotných pivařů i ve Výzkumném ústavu pivovar-
ském a sladařském. Ve všech průzkumech kladou pivaři při
výběru piva chuť na první místo. Gambrinus je pro české
pivaře jistotou, která nikdy nezklame. Není ani příliš sladký,
ani příliš hořký, ani příliš silný, ani příliš slabý, je tak akorát. 

Výzkumníci zase porovnali charakteristiky českých piv
i velkých zahraničních značek. Zkoumali pěnu, barvu, zbyt-
kový extrakt, hořkost a sladkost. Gambrinus se umístil upro-
střed chuťové mapy českých piv. Zahraniční piva pak na
jejím okraji – od českých piv se chuťově liší. Gambrinus je
tedy typickým představitelem českého piva. 

Zatímco pro většinu pijáků je vyrovnanost a široká dostup-
nost Gambrinusu tím, co vyhledávají, pivní zkoumatele nudí.
Dávají přednost dobrodružnému pátrání po specialitách.
Někdy objeví tajné skvosty v hostinských pivovarech, jindy
stěží stravitelné kuriozity. Dobrodružnou povahu nemá kaž-
dý. Podle všeho většina našeho pivního národa sází na jisto-
tu, která nezklame.

Dekáda zvaná „Gambáč“
Léta devadesátá byla velmi rušná: majetkové přesuny,

zánik řady regionálních pivovarů, modernizace. Z pohledu
konzumenta šlo ale o vítězné tažení Gambrinusu, jehož
výstav se zečtyřnásobil. V roce 1996 vstoupila nejpopulár-
nější česká pivní značka do nejpopulárnějšího sportu – do
fotbalu. Gambrinus liga se stala ustáleným slovním spoje-
ním. Gambrinus podporuje i druhou ligu a českou fotbalo-
vou reprezentaci. Nepochybně to ovlivňuje i skutečnost, že
v hospodě je fotbal jedním z nejdiskutovanějších témat. 

Devadesátá léta znamenala také modernizaci plzeňské-
ho provozu. Pohled do plzeňské Varny Gambrinus připo-
míná klenbou a krásnými litinovými sloupy tradici staleté
výroby. Varní proces je ovšem kontrolován počítačem.
Názor, že modernizace výrobě piva spíše škodí, než pro-
spívá, vyvrací právě Gambrinus. Jeho nástup v devadesá-
tých letech je spojen s modernizací, která skoncovala
s kolísáním kvality. 

Každá modernizace má ale své meze. Gambrinus se stále
vyrábí tradičním postupem s odděleným hlavním kvašením
a zráním. Barviva, stabilizátory pěny a všelijaká „éčka“
v něm nenajdete. „K výrobě piva nejsou taková šidítka potře-
ba. Nám odjakživa stačí voda, slad, chmel a kvasinky,“ říká
vrchní sládek Gambrinusu Jan Hlaváček. Mimochodem
vnuk právě toho Františka Hlaváčka, který v pětačtyřicátém
zachránil Gambrinus před zánikem.

Jedenáctka nikoliv fotbalová
Na „gambáči“ už vyrostla jedna silná porevoluční generace,

v republice ho čepuje přes 11 tisíc hospod. Zatímco výstav
utěšeně vzrostl, sortiment se naopak zúžil. Zapomenut je čer-
ný, pšeničný nebo nealkoholický Gambrinus, pryč je „dělnic-
ká“ osmička.

Proto je nově ohlášený Gambrinus 11° Excelent po mnoha
letech první novinkou pro početné příznivce. Dvojrmutový
varný postup, typický pro Gambrinus i většinu piv plzeňské-
ho typu, zde sládci obohatili o podíl karamelového sladu
a především o unikátní dávkování chmele, kdy se třetí dávka
chmele přidává až po ukončení chmelovaru. To přináší plněj-
ší chuť spolu s intenzivnější chmelovou vůní.

I když teprve čas definitivně ukáže, jakou udělá tahle jede-
náctka díru do světa, už tak má Gambrinus v dějinách české-
ho pivovarnictví rekordní zápis na věky věků. �

www.epravo.cz

lifestyle

167



EPRAVO.CZ MAGAZINE 4/2008168

KAŽDÝM ROKEM ROSTE POČET ČECHŮ,
KTEŘÍ ODLÉTAJÍ S CESTOVNÍMI KANCELÁ-
ŘEMI NA DOVOLENOU K MOŘI. BOHUŽEL
TAK ROSTE I POČET TĚCH, KTEŘÍ SE SVOU
DOVOLENOU NEJSOU SPOKOJENI.

M
noží se stížnosti na to, že cestovní kanceláře
nedodržely, co klientům slíbily. Někteří z těchto
nespokojených klientů po návratu z dovolené
napíší reklamaci a žádají náhradu. Bohužel

v současné praxi na trhu mají minimální šan-
ci na úspěšné vyřízení své reklamace a téměř
nulovou šanci, že by dostali zpět část peněz,
které investovali do své dovolené. Je to reali-
ta na českém trhu, cestovním kancelářím se
prostě nechce dávat zpět žádné peníze.

Je toto ale běžná praxe ve vyspělých
zemích Západní Evropy? Mají např. Němci
nebo Rakušané také téměř nulovou šanci
dostat peníze zpět v případě, že cestovní
kancelář během dovolené pochybí. Asi vás
nepřekvapí, že v těchto zemích je praxe zcela opačná. Kultura
vyřizování reklamací klientů je na jiné úrovni. V těchto zemích
už desítky let funguje takzvaný ITQ Kodex – International
Travel Quality Kodex. Ten klientům cestovních kanceláří zcela
jasně, konkrétně, transparentně a předem deklaruje výši
náhrady v případě, že dojde k jakémukoli pochybení cestovní

kanceláře během dovolené. Naši západní sousedé tak předem
vědí, kolik peněz dostanou zpět v případě, že cokoli, co si na
dovolené u cestovní kanceláře objednali, nebude fungovat.
ITQ Kodex stanovuje výši náhrady procentuální slevou z ceny
zájezdu. Do ceny zájezdu jsou pak započítány kromě samotné
ceny zájezdu i letištní a bezpečnostní taxy a palivový příplatek.

Také vám to zní jako naprosto logické, spravedlivé a jasné.
A také vás napadá, proč stejný ITQ Kodex nefunguje také v Čes-
ké republice a proč podle tohoto kodexu nevyřizují reklamace
i naše cestovní kanceláře? Máme pro vás velmi dobrou zprávu.

Časy se mění a Česká republika se i v právech
klientů v cestovním ruchu zase krůček posu-
nula do Západní Evropy. Máme totiž na trhu
první vlaštovku – Cestovní kancelář FISCHER.
Ta nedávno oficiálně oznámila, že přijala ITQ
Kodex a bude všechny reklamace klientů od
letní sezóny 2009, tedy případné reklamace
zájezdů s odletem od 1. května 2009.

Podrobně jsme ITQ Kodex prostudovali.
Je logicky rozdělen do několika kategorií
jako ubytování, stravování, doplňkové služ-

by, služby delegáta nebo letecká doprava. Vzpomněli jsme si
na naši poslední dovolenou a přemýšleli, ještě ITQ Kodex
opravdu zahrnuje vše, co se může během dovolené pokazit.
A k našemu velkému a milému překvapení jsme na nic nepři-
šli. Většina položek v ITQ Kodexu je zcela konkrétně defino-
vána a specifikována. Pokud případné pochybení nebude

Díky ITQ Kodexu budou
mít klienti CK FISCHER stejná 
práva, jako klienti v Německu
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pasovat do některé z těchto konkrétních položek, je v ITQ
Kodexu vždy i méně konkrétně specifikovaná položka, do
které by případné pochybení
zapadlo. Jak jsme už zmínili, výše
náhrady je stanovena jako pro-
centuální výše slevy z ceny zájez-
du. Nejvyšší slevy dostanete
v případě, že byste byli ubytová-
ní v jiném hotelu, než bylo uve-
deno ve vaší cestovní smlouvě
a tento náhradní hotel by byl
nižší kategorie. V tomto případě
máte nárok až na 25 % ceny
zájezdu zpět. Vysoké slevy jsou
také v případě chybějící klimati-
zace v pokoji, až 20 %. Stejnou
náhradu dostanete i v případě
narušení vašeho soukromí nepřiměřeným hlukem ze stavby
v bezprostředním okolí vašeho hotelu nebo při nepřiměře-
ném hluku v ubytovacím zařízení z důvodu jeho rekonstruk-

ce. 15 % sleva z ceny zájezdu na vás čeká při nedodržení typu
stravování nebo výpadku vody nebo toalety na vašem pokoji.

Minimální sleva je ve výši 5 %
z ceny zájezdu. Celý ITQ Kodex si
můžete sami podrobně prostu-
dovat na internetových strán-
kách Cestovní kanceláře FISCHER
www.fischer.cz

Vyjmenovávali jsme výše náhrad
u některých konkrétních případů.
Při výpočtu výše náhrady jsou vždy
počítány dny, během kterých by pří-
padná služba nebyla k dispozici
nebo nebyla plně funkční. Tedy
bude-li vám chybět slíbený výhled
na moře, dostáváte 10 % z ceny
zájezdu automaticky zpět. Nebude-

li vám ale např. fungovat klikatice na pokoji jen 2 dny z celého
zájezdu, máte nárok logicky na poměrnou výši.

ITQ Kodex je unikátní

CK FISCHER jako první 
na českém trhu garantuje 

klientům maximální finanční
odškodnění za nedodržení 
kvality sjednaných služeb.
Přijala mezinárodní pravidla

cestovního ruchu ITQ Kodex,
která již světě úspěšně 

fungují 25 let.
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nejen v tom, že klientům jasně deklaruje jejich práva a náro-
ky, ale zároveň jasně uvádí postup, jak reklamaci uplatnit pří-
mo v destinaci během dovolené a následně pak u Cestovní
kanceláře FISCHER po návratu zpět do České republiky.
Stanovuje, co musíte doložit, aby proběhlo vyřízení vaší
reklamace hladce a bez problémů. Zajímalo nás, jak dlouho
pak takové reklamační řízení bude trvat. A máme pro vás dal-
ší dobrou zprávu. Pokud klienti doloží vše, co je dle ITQ
Kodexu potřeba, mělo by vyřízení celé reklamace trvat jen
několik málo dnů a finanční náhrada by měla být na vašem
účtu obratem. 

Samé dobré zprávy pro české spotřebitele a to ještě není
vše. ITQ Kodex totiž na český trh přináší ještě jednu novinku.
A to novinku naprosto zásadní a zcela zlomovou. ITQ Kodex
totiž klientům ještě deklaruje právo na
náhradu tzv. ztráty radosti z dovolené. Že
jste o tom už někde slyšeli nebo četli? Ano,
diskuse na toto téma se poprvé u nás obje-
vila v letošním roce v souvislosti s novelou
Občanského zákoníku, která má pojem
náhrady ztráty radosti z dovolené zakotvit
do našeho právního řádu. O to více si váží-
me Cestovní kanceláře FISCHER, která sama
a nad rámec zákona už nyní přistoupila
k vyplácení náhrady radosti z dovolené.

Napadlo vás také, jak se vůbec dá taková radost z dovolené
změřit? A dá se vůbec měřit. Vždy
 radost je velmi individuál-
ní a její hodnocení naprosto subjektivní. Zajímalo nás, jak
bude CK FISCHER ztrátu radosti z dovolené měřit. A opět nás
čekalo milé překvapení. CK FISCHER přijala ITQ Kodex, který je
používán v Západní Evropě desítky let a je tak i pořádně pro-
věřený. Zjistili jsme, že na ztrátu radosti z dovolené má nárok
každý klient CK FISCHER, při vážném pochybení cestovní kan-

celáře během jeho dovolené. A co je považováno za vážné
pochybění? Nic subjektivního. Pokud výše náhrady dosáhne
dle ITQ Kodexu 50 a více procent z ceny zájezdu, má klient
automaticky nárok také na náhradu radosti z dovolené ve výši
1000 až 2000 korun za každý den dovolené a to nejen pro
dospělé, ale i včetně dětí. Konkrétně při dosažení 50 % máte
nárok na 1000 Kč a s každým dalším procentem roste i denní
náhrada. Až při 100 % máte nárok na 2000 Kč.

Podtrženo, sečteno, v případě vážného pochybení cestovní
kanceláře tak dostanete zpět i částku výrazně vyšší, než byla
cena vaší dovolené. Spočítali jsme, že pokud si koupíte rodin-
nou dovolenou pro 2 dospělé osoby a 2 děti na 10 dnů za
celkem 50 tisíc a nebudou drženy služby, jejichž výše dle ITQ
Kodexu dosáhne 70 %, dostanete zpět od cestovní kanceláře

přes 90 tisíc korun. A to je opravdu průlo-
mová změna. Něco podobného nebylo
doposud u nás v České republice reálné.

Věříme, že se k CK FISCHER připojí i další
a další cestovní kanceláře u nás. ITQ Kodex
by se měl stát všeobecně uznávaným
a akceptovaným standardem v celém seg-
mentu cestovního ruchu. Minimálně profe-
sionální, korektní a solidní cestovní kancelá-
ře by se k ITQ Kodexu přihlásit měly. Bude
záležet i na samotných klientech, jak moc

budou vyžadovat a trvat na tom, aby i ostatní cestovní kance-
láře vyřizovaly jejich případně reklamace dle ITQ Kodexu.
A také si podle toho vybírat cestovku, se kterou odletí na
dovolenou. Ono je přeci opravdu velký rozdíl, jestli za zmíně-
nou reklamaci dostanete zpět přes 90 tisíc korun, nebo nic,
nebo ne?

Chraňme svá práva a vyžadujme ITQ Kodex. �
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P
o osmiletém období vývoje vytvořil Montblanc
sofistikovaný patentovaný diamantový výbrus, kte-
rý nyní zachycuje logo značky v zářivé trojrozměrné
podobě diamantu Montblanc. Světová premiéra –

Montblanc je první značkou s vlastním diamantovým výbru-
sem jako ztělesněním své ikony. 

Vybroušená dokonalost – diamant Montblanc

Tři zakladatelé společnosti vyjádřili své náročné požadavky
symbolem nejvyšší hory v Evropě, Mont Blancu. Šest jazyků
ledovce se stalo logem značky a její jméno mezinárodním ztě-
lesněním kultury psaní a kultivovaného životního stylu. V roce
2006 – u příležitosti stého výročí založení Montblanc – byla
zvláštním způsobem připomenuta mezinárodně známá hvěz-
dička Montblanc: v podobě dokonalého diamantu Montblanc
nejvyšší třídy jakosti a barvy, vybroušeného do tvaru hvězdy
s 43 fasetami, je ozdobou všech jubilejních kolekcí.   

Světová premiéra ikony značky v podobě 
„diamantového výbrusu Montblanc“

Trvalo osm let výzkumu a vývoje, než byly optimalizovány jed-
notlivé plošky diamantu Montblanc a dosaženo maximálního
lesku a lomu světla. Vysoká valence tohoto diamantu vychází ze
čtyř kritérií známých jako 4 C: váha, čistota, barva, brus.
Zatímco první tři kritéria určuje sama příroda, poslední, brus,

závisí na dovednosti brusiče diamantů. Pouze když jsou fasety
a jejich vzájemné úhly v dokonalém souladu, odráží kámen
maximum dopadajícího světla a odhalí svůj zářivý oheň. 

Vývoj mimořádně komplikovaného „výbrusu Montblanc“,
který si firma nechala patentovat, je svého druhu světovým
unikátem. Montblanc je první značka na světě, která vlastní
diamantový výbrus odvozený od svého loga. Ke stému výročí
založení tak Montblanc přináší
v jubilejních kolekcích zářivou
světovou novinku. 
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HVĚZDIČKA MONTBLANC
JAKO PATENTOVANÝ DIAMANT

SVĚTOZNÁMÁ HVĚZDIČKA MONTBLANC, SYMBOL 
POCTIVOSTI ŘEMESLNÉHO ZPRACOVÁNÍ A KVALITY, 
JE OZDOBOU JUBILEJNÍCH SÉRIÍ VÝROBKŮ. 
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L
ogo BVLGARI je hlavním a jediným zdobným prvkem
prstenů z nové kolekce Monologo, které jsou krásné
ve své jednoduchosti: široký zlatý proužek zdobí
pouze nápis BVLGARI, který je vyryt po obvodu

prstenu. V jednoduché zlaté verzi je logo vyryto ve výraz-
ném kontrastu mezi leštěným povrchem prstenu a mato-
vým provedením nápisu. Ve verzi demi-pavé je elegance
grafického motivu zdůrazněna diamanty(0,38ct), které
jsou posazeny na ploše loga. V nejvzácnějším modelu, kte-
rý je proveden bu	 v bílém, nebo růžovém zlatě, se pavé
točí kolem celého kroužku, diamanty(1,61ct) jsou tedy posa-
zené v detailu loga BVLGARI i na celé ploše prstenu a zdůraz-
ňují tak jeho moderní charakter.

Novou kolekci šperků Bulgari prodává společnost Carollinum
ve své exkluzivní prodejně v Pařížské uulici 11, Praha 1.

PRSTENY
MONOLOGO
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Carollinum
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Tel.: 224 810 890 
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