
 
  
 
 
 
 
 
 

Připravované právní 
předpisy 

 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na: 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.

nsf/web/cs?Open&2008 

 
Novela občanského zákoníku 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=

611&CT1=0 

 
Poslanecký návrh novely zákona č. 40/1964 Sb. 

pozměňuje současné znění § 715. Ustanovení se 

zabývá výměnou bytů nájemci. K té je nutný sou-

hlas pronajímatele a dohoda nájemců. Ta se před-

kládá pronajímateli a pokud ten do 30 dnů nesdělí 

nesouhlas a nepodá žalobu, má se za to, že s vý-

měnou souhlasí. 
 

Přehled připravovaných 
právních předpisů: 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1 

do 6.10.2008 
 

Poslanecká sněmovna:  
Kontrola sněmovních tisků na 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1  

č. 605-627  

do 3.10. 2008 

 
pozn.: žádná nová aktualita 

 
 

Senát: 
Kontrola na 

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

navane_tisky.php  

a 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prube

h?schuze=3930 

do 16. schůze včetně 

do dne 6.10. 2008 

 

pozn.: žádná nová aktualita 

 

 

 

Číslo Krátký název Typ tisku Stav projednávání 
611/0 Novela z. občanský zákoník Posl. návrh z. Vláda 
615/0 N. z. o jednání a staku PS a S Senátní návrh z. Vláda 
413/0 Novela z. o daních z příjmů – RJ Posl. návrh z. 1. čtení 
443/0 Novela z- o trestním řízení soudním Vládní návrh z. 1. čtení 
465/0 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR Posl. návrh z. 1. čtení 
498/0 Novela obchodního zákoníku – EU Vládní návrh z. 1. čtení 
559/0 Novela občanského soudního řádu Vládní návrh z. 1. čtení 
560/0 Novela z. o advokacii – EU Vládní návrh z. 1. čtení 
571/0 Vl. n. z. o pojišťovnictví Vládní návrh z. 1. čtení 
572/0 Vl. n. z. o pojišťovnictví – souvis. Vládní návrh z. 1. čtení 
574/0 Novela z. o trestním řízení soudním Vládní návrh z. 1. čtení 
591/0 Novela z. o ochraně hospod. soutěže Vládní návrh z. 1. čtení 
410/0 Vl. n. trestní zákoník - EU Vládní návrh z. 2. čtení 
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411/0 Vl. n. trestní zákoník - EU – souvis. Vládní návrh z. 2. čtení 
459/0 Novela z. o katastru nemovitostí Vládní návrh z. 2. čtení 
487/0 Novela z. o daních z příjmů Posl. návrh z. 2. čtení 
517/0 Vl. n. zákona o auditorech – EU Vládní návrh z. 2. čtení 
563/0 Novela z. o daních z příjmů – EU Vládní návrh z. 2. čtení 
566/0 Novela energetického zákona Vládní návrh z. 2. čtení 
595/0 Novela z. o trestním řízení soudním Vládní návrh z. 2. čtení 
596/0 Novela insolvenčního zákona Vládní návrh z. 2. čtení 
598/0 Vl. n. z. o základních registrech Vládní návrh z. 2. čtení 
558/0 Novela z. o dani z nemovitostí Vládní návrh z. 2. čtení 
521/0 Novela z. o službě st. zaměstnanců Vládní návrh z. Prezident 
486/0 Novela z. o zaměstnanosti Vládní návrh z. Prezident 
253/0 O rovném zacházení a ochraně před 

diskriminací 
Vládní návrh z. Opakované hlasovnímí PS- jednání 

přerušeno 
 
 

Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č. 114-117; Z.č.350-361/ 2008; do 02. října 

na  http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-

zakonu.aspx 

  

pozn. nebyly přijaty žádné relevantní právní předpisy 

 

Evropské předpisy: 
Zkontrolováno v období 23.9.- 6.10.2008  

dle zveřejnění:  

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

 
pozn.: žádná nová aktualita 

 

Judikatura obecných 
soudů: 

 Soudní Rozhledy č. 9/2008 
 

K dokládání zápisu do obchodního rejstříku 

Soudní rozhledy č.9/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

14.12.2006, sp. zn. 7 Cmo 198/2006 

§159a odst.5, §200da odst.2 OSŘ 

 

Rejstříkovému soudu nemají být navrhovatelem 

doloženy toliko listiny označené ve vyhlášce 

č.250/2005 Sb. v rámci přehledu příloh 

k příslušnému formuláři, ale i všechny další listiny, 

byť v přehledu příloh neuvedené, svědčící a doklá-

dající skutečnosti a údaje navržené k zápisu do 

obchodního rejstříku (§ 32 odst. 2 ObchZ).  

Rejstříkovému soudu je nutné spolu s návrhem na 

výmaz společnosti z obchodního rejstříku doložit 

kromě jiného i zprávu likvidátoru spolu s návrhem 

na rozdělení likvidačního zůstatku a doklad o sou-

hlasu společníka s návrhem na rozdělení likvidačního 

zůstatku či alespoň doklad o tom, že společníkovi 

byly předloženy k odsouhlasení příslušné doklady a 

návrhy. Likvidační (konečnou) účetní závěrku posta-

čuje doložit jen do sbírky listin. 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od 30.-33. týden 2008 
viz. Databáze NS na 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php 

 

Podřazení závazkového vztahu režimu ob-

chodního zákoníku 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 28 Cdo 1437/2008, ze dne 14.5.2008 a 

zároveň rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky sp.zn. 33 Odo 249/2005, ze dne 

28.3.2007 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=42416&searchstr=28+Cdo+1437%2F

2008 
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http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=35932&searchstr=33+Odo+249%2F2

005 

 

Podmiňuje-li ustanovení § 261 odst. 1 obch. zák. 

podřazení závazkového vztahu režimu obchodního 

zákoníku skutečností, že se týká podnikatelské čin-

nosti jeho subjektů, neznamená to, že podstatou 

vztahu musí být výhradně podnikatelská činnost 

vymezená předmětem podnikání jeho subjektů 

podle obchodního rejstříku. Z formulace „týkající se“ 

vyplývá, že nejde jen o závazky, jimiž se bezpro-

středně realizuje zapsaný předmět podnikání podni-

katelů, kteří jsou účastníky tohoto vztahu, ale i o 

závazky, které s jejich podnikáním souvisejí, tedy 

které jsou uzavírány ve vazbě na podnikání těch 

podnikatelů, kteří dané smlouvy uzavírají. 

 

 

Náhrada za ztrátu na výdělku 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 25 Cdo 622/2006, ze dne 5.6.2008 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=42403&searchstr=25+Cdo+622%2F2

006 

 

Samotná skutečnost, že v konkrétní věci byl poško-

zené přiznán částečný invalidní důchod, není proto 

bez dalšího oporou pro závěr, že byla v uvedeném 

období schopna vykonávat práci a měla či mohla 

tedy mít nějaký příjem z výdělečné činnosti, a že 

pokud práci nevykonávala, náhrada za ztrátu na 

výdělku jí automaticky vůbec nepřísluší. 

 

 

Byt a místo podnikání 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 28 Cdo 964/2008, ze dne 15.5.2008 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=42440&searchstr=28+Cdo+964%2F2

008 

Neplyne-li z nájemní smlouvy něco jiného, může 

osoba oprávněná k užívání bytu zaregistrovat na 

jeho adrese místo podnikání ve smyslu živnosten-

ského zákona, i pokud k tomu nemá vlastníkův 

souhlas. Proto jí takovým jednáním nevzniká ani 

bezdůvodné obohacení. 

 

 

Společenství vlastníků a žaloba na náhradu 

projevu vůle: 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 28 Cdo 5216/2007, ze dne 14.5.2008 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=re

ad&id=42438&searchstr=28+Cdo+5216%2F

2007 

 

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 svo-

lání požádal. 

 

 

Žaloba na určení, že právo je promlčené, a 

poučovací povinnost soudu 

Soudní rozhledy č. 9/2008; Rozsudek Nejvyš-

šího soudu České republiky ze dne 29.1.2008, 

sp. zn. 22 Cdom 828/2006 

 

Žaloba na určení, že právo odpovídající věcnému 

břemeni je promlčené, nesplňuje předpoklady žalo-

by na určení podle § 80 písm. c) OSŘ, neboť jde o 

určení právní skutečnosti. Jestliže žalobce měl za to, 

že má naléhavý právní zájem na požadovaném 

určení, bylo povinností soudu poučit jej o rozporu 

mezi žalobním tvrzením a žalobním návrhem a vést 

jej k jeho odstranění. Pokud tak neučinil, zatížil 

řízení vadou, která měla za následek nesprávné 

rozhodnutí.  
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Zřízení práva cesty k tzv. „černé stavbě“ 

Soudní Rozhledy č.9/2008 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 

ze dne 22.1.2008, sp. zn. 22 Cdo 442/2007 

§ 151o odst. ObčZ 

 

Okolnost, že zřízení práva cesty přes přilehlý poze-

mek se domáhá vlastník nepovolené stavby, který si 

k ní nezajistil přístup, je zásadně důvodem, pro 

který by soud věcné břemeno cesty zřídit neměl. 

 

 

K platnosti odstoupení od smlouvy z hlediska 

skutečného důvodu tohoto odstoupení. 

K plnění dílčímu, částečnému a opakujícímu 

se: 

Soudní rozhledy č.9/2008 

Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky 

ze dne 28.3.2006, sp. zn. Odo 616/2005 

I. Na platnost odstoupení od smlouvy nemá vliv 

skutečná pohnutka odstoupení.  

 

II. O dílčí plnění se jedná v případě, kdy záva-

zek je podle dohody stran, ze zákona nebo 

z rozhodnutí soudu (státního orgánu) rozdě-

len na několik relativně samostatných, zře-

telně oddělených plnění, která samostatně 

(většinou postupně) dospívají. O plnění čás-

tečné  jde za situace, kdy dlužník poskytnul 

věřitely na plnění ze svého závazku pouze 

část svého plnění, aniž by z dohody stran, 

z právního předpisu nebo z rozhodnutí soudu 

rozdělení na takové části vyplvývalo. Opaku-

jící se plnění není vymezeno celkovou výší 

(rozsahem celého plnění), nýbrž pouze urče-

ním jednotlivých v budoucnu splatných dávek 

(např. výživné, nájemné nebo pojistné). 

 

 

Judikatura Ústavního soudu: 

zkontrolováno od 30.-33. týden 2008 

viz. Databáze US na 

http://www.concourt.cz/pages/rozhodovaci.

html 

 

 

pozn.: žádná aktuální judikatura 

 

 

Právní rádce 

Kontrola č. 9/2008 

 

Započtení v režimu nového insolventního 

zákona 

Právní rádce 09/2008, str. 22, autor: Petr 

Taranda, poradce Ministerstvo financí ČR 

 

Zákon o konkurzu a vyrovnání zakazoval v průběhu 

konkurzního řízení započtení na majetek patřící do 

konkurzní podstaty ( s výjimkou závěrečného vyrov-

nání zisků a ztrát a institutu vyrovnání). Insolvenční 

zákon tento kategorický zákaz opouští. Podle §140 

odst. 2 platí, že započtení vzájemných pohledávek 

dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku pří-

pustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení 

byly splněny před rozhodnutím o způsobu před 

rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, není-li dále 

stanoveno jinak.“ 

 

 

K rozhodování jediného společníka 

Právní rádce 09/2008, str. 4, autor: Ivana 

Štenglová, Petr Čech 

 

V poslední době se v teorii i praxi intenzivně disku-

tují problémy související s rozhodováním jediného 

akcionáře. NS vyřkl, že představenstvo a.s., která je 

jediným společníkem a.s., činí rozhodnutí společníka 

valné hromady. Tímto článkem se autoři zapojují do 

debaty a pokoušení se přispět k řešení některých 

problémů. Autoři se dále vyjadřují k požadavku 

písemné formy, kdy pro účely vyhovění zákonným 

náležitostem formy rozhodnutí jediného společníka 
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bude možné považovat písemnou formu zápisu o 

rozhodnutí představenstva, dále se zabývají poža-

davkem notářského zápisu rozhodnutí a podpisu. 

 

 

Právní zpravodaj 

Kontrola č. 7/2008 

 

Přednotifikační jednání v praxi ÚOHS 

Robert Neruda, ředitel Sekce hospodářské 

soutěže Úřadu pro ochranu hospodářské sou-

těže 

 

V tomto článku je popsáno přednotifikační jednání 

jako způsob, kterým je možné  zrychlit průběh  

správního řízení v oblasti kontroly spojování soutěži-

telů ÚOHS. Jsou zde uvedeny důvody, které ÚOHS 

vedly k zavedení tohoto nového institutu i popis 

samotného průběhu přednotifikačního jednání. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na svých 

webových stránkách tuto problematiku dále rozvadí. 

Dále se v tomto článku objevuje upozornění na 

Oznámení např. právě Oznámení o přednotifi-

kačním jednání, v nichž ÚOHS veřejně deklaruje 

principy své činnosti, resp. uvadí, jak bude do bu-

doucna řešit jednotlivé typové situace, ke kterým 

v souvislostech s jeho  činností dochází. Tato Ozná-

mení nemají charakter právní normy, nicméně stra-

ny se mohou spolehnout, že Úřad bude podle těchto 

pravidel v konkrétních situacích postupovat, a 

v případech, kdy se tak nestane, mohou se porušení 

této povinnosti dovolávat v rozkladovém řízení, 

popř. před soudem.Přijímání oznámení bylo inspiro-

váno  praxí vydávání tzv. soft-law ze strany Evrop-

ské komise. 

 

 

Soudní rozhledy 

Kontrola č. 9/2008 

 

Judikatura Nejvyšší správního soudu: zadá-

vání veřejných zakázek 

JUDr. David Raus: 

 

Autor se v článku zabývá rozhodovací praxí NSS 

v oblasti veřejných zakázek a zaměřuje se zejména 

na  skrytou  diskriminaci při zadávání veřejných 

zakázek (zde autor vytyčuje významné rozhodnutí, 

kde NSS komplexně interpretuje zásadu zákazu 

diskriminace)  příkladně  přezkumu  zadávacích 

procedur v případě nákupu vojenského materiálu, 

splnění podmínky ,,prokázání oprávnění 

k podnikání“ (zde se zabývá podstatou výpisu 

z živnostenského rejstříku, zda jako takový, proka-

zuje i  oprávnění k podnikání podle zákonu o zadá-

vání veřejných zakázek, vzhledem k tomu, že jej 

živnostenský zákon definuje pouze jako průkaz 

k živnostenskému podnikání) přípustnosti a možné-

mu rozsahu změn zadávací dokumentace v průběhu 

zadávacího řízení, omezení přístupu k orgánu dohle-

du pro nesložení kauce v zákonné lhůtě a na závěr 

otázce nutné procesní aktivity navrhovatele v řízení 

o přezkum úkonů zadavatele před orgánem dohle-

du. 

 

Ostatní aktuality 

 

Krajské volby 2008 

http://www.volby.cz/ 

Prezident republiky Václav Klaus, v souladu s voleb-

ním zákonem, vyhlásil na dny 17. a 18. října 2008 

termín konání voleb do krajských zastupitelstev. 

Volby proběhnou ve 13 krajích s výjimkou Prahy.  


