
   

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní 
předpisy: 

 

Přehled hlavních legislativních změn v období od 

4.11.2008 do 3.12.2008 skýtá především stručný 

nástin změn v novém trestním zákoníku, který zcela 

mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soud-

ním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Norma by měla začít platit od roku 2010 a musí ji 

ještě schválit Senát a podepsat prezident. Změny 

úpravy budou předmětem samostatného News 

Allertu připravovaného během prosince. 
 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na: 

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

nsf/web/cs?Open&2008 
do 3.12.2008 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 649-673 

od 4.11. do 3.12. 2008 

 
Trestní zákoník 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=

411&CT1=0 

 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve 

třetím čtení trestní zákoník z dílny ministerstva spra-

vedlnosti. Norma zpřísňuje postihy za nejtěžší trest-

né činy a modernizuje české trestní právo. 

Při hlasování o pozměňovacích návrzích poslanecká 

sněmovna schválila, že v novém trestním zákoníku 

bude zakotveno snížení hranice trestní odpovědnosti 
mladistvých z 15 na 14 let.  
Návrh klade velký důraz na zákonné vymezení přes-

ných a jednoznačných skutkových podstat trestných 

činů. Přináší novou kategorizaci trestných činů na 

zločiny a přečiny. Za přečiny budou pokládány 

všechny nedbalostní a úmyslné trestné činy, na něž 

trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody maxi-

málně do pěti let. Zločiny budou všechny ostatní 

závažné trestné činy. Tato změna se promítne do 

trestního řízení. U zločinů bude vedeno standardní 

trestní řízení, u přečinů budou převažovat zjednodu-

šené formy řízení, odklony a alternativní řešení, 

včetně širokého uplatnění prostředků probace a 

mediace. 

Jedna z hlavních filozofií návrhu je taková, že pokud 

to povaha spáchaného činu umožňuje, má být trest 

odnětí svobody nahrazen alternativními druhy trestů 
(např. obecně prospěšnými pracemi, peněžitým 

trestem ve formě denních sazeb, zákazem činnosti a 

nově také trestem domácího vězení).  

Nový trestní zákoník zpřísňuje postih u nejzávažněj-

ších trestných činů, jakým je např. brutální vražda. 

Zvyšuje horní hranici sazby trestu odnětí svobody z 

dosavadních 15 na 20 let, přičemž výjimečným 

trestem bude kromě doživotí i trest odnětí svobody 

od 20 do 30 let (nyní od 15 do 25 let). 

 

Senát: 
Kontrola na 

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

navane_tisky.php 

a 

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

h?schuze=3970 

od dne 4.11. do 3.12.2008 do 17. schůze 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zně-
ní pozdějších předpisů 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=

487&CT1=0 

 
Navrhovaná právní úprava navrhuje navýšení limitu 

pro maximální vlastní příjem manželky (manžela), 

žijící s poplatníkem ve stejné domácnosti z 38 040,- 

Kč na 68 000,- Kč, což přibližně odpovídá poměru 

těchto částek k průměrným mzdám roku 2007 a 
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roku 2001, kdy byl tento limit zvyšován naposled. 

Účelem navrhované úpravy je dosáhnout takového 

stavu, aby limit příjmů nebyl nikdy překročen v 

případě peněžité pomoci v mateřství (vyplácené po 

dobu 28 týdnů), vypočtené z platu ve výši 15 tis. Kč 

měsíčně. 
 

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

596&CT1=0 

 
Součástí nové úpravy institutu insolvenčního rejstří-

ku (§ 419 a násl. Insolvenčního zákona), který 

předpokládá zveřejňování informací obsažených 

v seznamu insolvenčních správců, seznamu dlužníků 

a v insolvenčních spisech, je že v rámci tohoto insti-

tutu je poskytována informace o zahájeném insol-
venčním řízení (§ 101 insolvenčního zákona), a to ve 

lhůtě 2 hodin od dojití návrhu na soud. 

Zákonem č. 297/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 

182/2006 Sb., byla omezena doba, po kterou je 

nutné zajistit vydání vyhlášky o zahájení insolvenč-

ního řízení. Přechodným ustanovením (§ 432 odst. 2 

insolvenčního zákona) bylo stanoveno, že 

v případech dojití insolvenčního návrhu inslolvenč-

nímu soudu mimo jeho rozvrženou pracovní dobu 

nebo ve dnech pracovního klidu, se pokládá povin-

nost soudu zveřejnit vyhlášku v insolvenčním rejstří-

ku za splněnou, učiní-li tak do dvou hodin po zahá-

jení rozvržené pracovní doby. Toto přechodné usta-

novení je účinné do 31.12.2008. 

Navrhovaná právní úprava přejímá ustanovením § 

101 odst. 1 insolvenčního zákona úpravu obsaženou 

v přechodném ustanovení § 432 odst. 2. 

Účinnost právní úpravy se navrhuje k 1.1.2009. 
 

 
Novela občanského soudního řádu 
 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=478 

 
Návrh novely zákona, který má zásadní vliv na 

úpravu doručování, zjednodušení systému protoko-

lace, efektivní obrana proti průtahům v řízení, ome-

zení rozsahu odůvodnění rozhodnutí soudů, posílení 

notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení je 

nyní projednáván poslaneckou sněmovnou ve dru-

hém čtení. 

Nově má být nevyzvednutá poštovní zásilka od 

soudu po deseti dnech vhozena do poštovní schrán-

ky dotyčného, a obsílka by tak byla označena za 

doručenou. Soud by to mohl anulovat jen v záko-

nem vymezených případech. Stejný režim má platit i 

pro doručování písemností podle správního a daňo-

vého řádu. 

Ministerstvo spravedlnosti chce upřednostnit elek-

tronické doručování zásilek do datových schránek, 

řekl senátorům náměstek ministra František Korbel. 

Tyto schránky by podle něj měli advokáti, notáři a 

daňoví poradci, aby byli schopni přijmout zásilku 

elektronickou poštou. 

Ke zrychlení soudního řízení má přispět také pře-

chod na zvukové a obrazové záznamy jednání. Od-

stranily by se tím nepřesnosti a zkreslování informa-

cí při písemném zaznamenávání. "Záznam, který by 

zpracoval počítač a byl by přenesen na CD  

nebo DVD, by se stal součástí spisu," řekl náměstek. 

Novela je podle ministerstva největší změnou ob-

čanského soudního řádu za posledních deset let. 

Výrazně modernizuje a zkrátí délku civilního řízení 

řádově o měsíce. 

Norma rovněž posiluje postavení notářů v dědických 

řízeních jako "soudních komisařů". Změna má podle 

ministerstva spravedlnosti zrychlit jednání o dědictví 

a méně tím zatěžovat soudy. 
 

 
Novela zákona o Bankách 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=

638&CT1=0 

 
Vládní návrh novely zákona č.21/1992 Sb. nyní čeká 

na podpis prezidenta, přináší změnu v náhradě 

oprávněné osobě, vkladateli, v případě neschopnosti 

banky dostát svým závazkům. Tato náhrada se 

zvyšuje na až 50 000 EUR za jednu oprávněnou 

osobu u jedné banky. Změna spočívá ve zdvojnáso-

bení maximální částky z Fondu pojištění vkladů. 

Tato úprava současně ruší spoluúčast oprávněných 

osob. Výše uvedené se promítá i do úpravy možnos-

ti připojištění pro pobočky zahraničních bank u Fon-

du pojištění vkladů. 

Přehled připravovaných 
právních předpisů: 

 



   

            

Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č. 129-137/ 2008; do 1. prosince 

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

zakonu.aspx 

 

pozn. Žádná relevantní aktualita 

 

Evropská unie: 
Zkontrolováno v období 4.11.- 2.12.2008 

dle zveřejnění: 

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

Competition Authority proti Beef In-
dustry Development Society Ltd, 
Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

?uri=CELEX:62007J0209:CS:HTML 

 
Dohoda, která má takové charakteristiky jako vzo-

rová dohoda uzavřená mezi deseti hlavními zpraco-

vateli hovězího a telecího masa v Irsku, kteří jsou 

členy Beef Industry Development Society Ltd, 

a která stanoví zejména snížení zpracovatelských 

kapacit o zhruba 25 %, má za cíl vyloučení, omezení 

nebo narušení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 81 

odst. 1 ES. 

 

 

Číslo Krátký název 
Návrh zá-
kona 

Stav projed-
návání 

253/0 O rovném zacházení a ochraně před diskriminací Vláda Zpět PS 

638/0 Novela zákona o bankách – EU Vláda Prezident 

410/0 Vl. n. trestní zákoník - EU Vláda 

533/0 Novela z. o organizaci  provádění sociálního zabezpečení Vláda 

478/0 Novela občanského soudního řádu Vláda 

459/0 Novela z. o katastru nemovitostí Vláda 

596/0 Novela insolvenčního zákona Vláda 

595/0 Novela z. o trestním řízení soudním Vláda 

487/0 Novela z. o daních z příjmů PS 

443/0 Novela z. o trestním řízení soudním Vláda 

598/0 Vl. n. z. o základních registrech Vláda 

591/0 Novela z. o ochraně hospod. soutěže Vláda 

563/0 Novela z. o daních z příjmů – EU Vláda 

 

 

Senát 

558/0 Novela z. o dani z nemovitostí Vláda 

638/0 Novela zákona o bankách- EU Vláda 

517/0 Vl. n. zákona o auditorech – EU Vláda 

566/0 Novela energetického zákona Vláda 

 

2.čtení 

615/0 N. z. o jednání a styku PS a S Senát 

611/0 Novela z. občanský zákoník PS 

574/0 Novela z. o trestním řízení soudním Vláda 

572/0 Vl. n. z. o pojišťovnictví – souvis. Vláda 

571/0 Vl. n. z. o pojišťovnictví Vláda 

560/0 Novela z. o advokacii – EU Vláda 

559/0 Novela občanského soudního řádu Vláda 

498/0 Novela obchodního zákoníku – EU Vláda 

413/0 Novela z. o daních z příjmů – RJ Vláda 

655/0 Novela devizového zákona - EU Vláda           

631/0 Novela zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání PS 

658/0 Novela z. o elektronických komunikacích - EU Vláda 

662/0 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR Vláda 

 

 

 

 

 

1.čtení 
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Judikatura obecných 
soudů: 

 
pozn.: žádná relevantní judikatura 

 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od 34.-40. týden 2008 
viz. Databáze NS na 

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

časopis Soudní judikatura 

 
O vyslovení neplatnosti rozhodnutí jedi-
ného akcionáře v působnosti valné hro-
mady 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=45388&searchstr=29+Odo+1639%2F2006 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 

29 Odo 1639/2006 

 
Zásadní právní význam dovolací soud shledává v 

řešení otázky, zda se může osoba, která tvrdí, že je 

jediným akcionářem akciové společnosti, domáhat 

určení neplatnosti rozhodnutí jiné osoby v působ-

nosti jediného akcionáře téže společnosti podle 

ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř.  

Platná právní úprava ustanovení § 131 odst. 8 a § 

183 odst. 1 obch. zák. určuje, že nebyl-li podán 

návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hro-

mady podle odstavce 1 nebo 2 anebo jestliže nebyl 

úspěšný, lze jeho platnost přezkoumávat jen v 

rejstříkovém řízení, ve kterém soud rozhoduje o 

povolení zápisu skutečnosti založené usnesením 

valné hromady do obchodního rejstříku. Toto usta-

novení se uplatní i pro rozhodování jediného společ-

níka (akcionáře) v působnosti valné hromady. 

Nebude-li však osoba, která přijala rozhodnutí jedi-

ného akcionáře v působnosti valné hromady, jedi-

ným akcionářem, nebude mít její „rozhodnutí v 

působnosti valné hromady“ žádné právní účinky, 

ustanovení § 131 odst. 8 a § 183 odst. 1 obch. zák. 

ani rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. dubna 

2000, sp. zn. 29 Cdo 2811/99 se v takovém případě 

neuplatní a žaloba na určení, že napadené rozhod-

nutí není rozhodnutím jediného akcionáře a tudíž 

nemá žádné právní účinky je přípustná. Žalobce 

však bude muset prokazovat, že má na požadova-

ném určení naléhavý právní zájem. 
 

 
Vyslovení neplatnosti usnesení valné 
hromady společnosti 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=44727&searchstr=29+Odo+1315%2F2006 

 
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 

29 Odo 1315/2006 

 

Povaha řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné 

hromady společnosti zaniklé s právním nástupcem 

nevylučuje (ve smyslu § 107 odst. 5 o. s. ř.), aby 

soud v řízení pokračoval s právními nástupci zaniklé 

společnosti. Ukáže-li se v takovém řízení, že valná 

hromada zaniklé společnosti rozhodla o přechodu 

všech účastnických cenných papírů této společnosti 

na hlavního akcionáře protiprávně a soud z tohoto 

důvodu vysloví neplatnost takového usnesení, ne-

bude mít tento závěr sice vliv na platnost a účinnost 

následného rozdělení společnosti [když ve vztahu k 

tomuto rozdělení se v plném rozsahu uplatní usta-

novení § 131 odst. 3 písm. c) obch. zák.], případné 

odpadnutí právního důvodu přechodu účastnických 

cenných papírů dovolatele na hlavního akcionáře 

společnosti by nicméně umožnilo nahlížet na dovola-

tele, jako kdyby nepřestal být akcionářem zaniklé 

společnosti a musel se tedy stát též akcionářem 

společností, jež vznikly rozdělením zaniklé společ-

nosti.  

K tomu Nejvyšší soud dodává, že nelze vyloučit, že 

v mezidobí nastaly právní skutečnosti, které by 

navrhovatele jeho akcionářských práv zbavily (např. 

jestliže došlo k převodu akcií a k jejich nabytí třetími 

osobami v dobré víře) a které by tak i založily pře-

kážku vyslovení neplatnosti napadeného usnesení 

valné hromady [když podle § 131 odst. 3 písm. b) 

obch. zák. soud neplatnost usnesení valné hromady 

nevysloví, pokud by tím došlo k podstatnému zása-

hu do práv získaných v dobré víře třetími osobami]. 

Existencí těchto skutečností se nicméně odvolací 

soud nezabýval. 
 

 
Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla 
a daně 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id
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=43150&searchstr=20+Cdo+3511%2F2006 

 
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 20 Cdo 3511/2006, ze dne 24.7.2008 
 
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 vykoná-

vacího řízení staví. Znamená to, že po dobu řízení o  

výkon rozhodnutí promlčecí doba – pokračuje-li 

oprávněný řádně v zahájeném řízení – neběží. 
 

 
Přezkoumatelnost 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42771&searchstr=29+Odo+394%2F2002 

 
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 29 Odo 394/2002, ze dne  29.7.2004 
 

Rozsudek, jehož skutkové a právní závěry vycházejí 

z tzv. souhrnného zjištění, jímž se zjišťuje rozhodný 

skutkový stav současně na základě všech provede-

ných důkazů, aniž se uvede, na základě kterých 

konkrétních důkazů se to které zjištění činí a z ja-

kých důvodů, jakož i bez vysvětlení případných 

rozporů mezi nimi, je nepřezkoumatelný.  
 

 
Přijetí do úschovy při tzv. jiné činnosti 
soudu 
 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42806&searchstr=21+Cdo+2201 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 21 Cdo 2201/2007 

 
Přijetí do úschovy při tzv. jiné činnosti soudu nemá 

za následek splnění dluhu ( závazku ) nebo uspoko-

jení nároku a uschované peníze, listiny a jiné movité 

věci nemohou být vydány dalším osobám a tato 

přijetí do úschovy nemá, nestanoví-li zákon něco 

jiného, ani jiné hmotněprávní důsledky 
 

 
Právo přístupu vlastníka ke stavbě 

http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42906&searchstr=22+Cdo+1593%2F2007 

 
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 22 Cdo 1593/2007, ze dne 10.7.2008 
 
Obsahem práva přístupu vlastníka ke stavbě ve 

smyslu § 151o odst. 3 ObčZ, může být jednak právo 

průchodu (právo stezky) přes cizí pozemek, a dále 

právo průjezdu, zpravidla 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 urče-

né k podnikání, při kterém se předpokládá větší 

provoz než obvykle z důvodu zajištění podnikatel-

ských aktivit, vyžadujících nakládku a vykládku 

zboží, materiálů či produktů a jiných věcí sloužících 

podnikání. 

 

 
Přiměřená náhrada za spoluvlastnický 
podíl 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42886&searchstr=22+Cdo+1509%2F2007 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 22 Cdo 1509/2007, ze dne 6.5.2008 
 
Pohledávka z důvodu zaplacení přiměřené náhrady 

za spoluvlastnický podíl (§ 142 odst. 1 ObčZ) vzniká 

teprve právní mocí rozsudku, jímž se podílové spo-

luvlastnictví zrušuje a vypořádává. O vypořádání 

zrušovaného podílového spoluvlastnictví, provádě-

ném soudem jako vypořádání v širším smyslu na 

návrh účastníka anebo na podkladě vzájemného 

návrhu účastníka, rozhoduje soud samostatným 

výrokem rozsudku, nikoli jen v rámci rozhodování o 

náhradě za spoluvlastnický podíl. 
 

 
Výklad projevu vůle 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42903&searchstr=21+Cdo+2730%2F2007 

 
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 21 Cdo 2730/2007, ze dne 15.7.2008 
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Smyslem výkladu projevu vůle není zjišťovat, co si 

jednající s (několikaletým) odstupem času myslí a 

jak své názory postupně 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 pochybnos-

ti, lze dovodit (nebrání-li tomu jiné podstatné okol-

nosti), že bylo projeveno to, co účastníci dotčeného 

úkonu vnímali. Okolnost, že jednající s odstupem 

času (a možná i ovlivněn vývojem sporu) začne svůj 
projev vůle vykládat jinak, nemůže mít na (již před-

tím z okolností za nichž byl učiněn) přijatý závěr o 

tom, co bylo projeveno, žádný vliv. 
 

 
Konkurs a procesní způsobilost úpadce 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42727&searchstr=32+Cdo+99%2F2007 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 32 Cdo 99/2007, ze dne 24.6.2008 
 

Úpadce prohlášením konkursu neztrácí způsobilost 

být účastníkem soudního řízení a ani způsobilost 

procesní. Správci konkursní podstaty náleží opráv-

nění nakládat s majetkem patřícím do konkursní 

podstaty a pouze u tohoto majetku je úpadce ome-

zen v dispozici s ním. V případě majetku, který není 

zahrnut do konkursní podstaty, není úpadce 

nikterak omezen. 
 

 
Neplatnost rozhodnutí valné hromady 
společnosti 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=42638&searchstr=29+Odo+1271%2F2006 

 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 
sp.zn. 29 Odo 1271/2006, ze dne 27.5.2008 
 
Není vyloučeno, aby vyslovení neplatnosti usnesení, 

kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základní-

ho kapitálu, po zápisu zvýšení do obchodního 

rejstříku bránily jiné okolnosti předvídané v ustano-

vení § 131 odst. 3 obch. zák. Takovou okolností by 

mohl být např. podstatný zásah do práv získaných v 

dobré víře třetími osobami ve smyslu § 131 odst. 3 

písm. b) obch. zák. (pokud by např. třetí osoba, 

která se nepodílela na zvýšení základního kapitálu a 

nevěděla, za jakých okolností bylo usnesení přijato, 

v dobré víře nabyla akcie emitované společností na 

základě tohoto zvýšení). 
 

 
Neoprávněný majetkový prospěch 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=43512&searchstr=32+Odo+595%2F2006 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 

32 Odo 595/2006, ze dne 30.7.2008 

 
Nároky z neoprávněného majetkového prospěchu 

mezi podnikajícími subjekty, které vznikly před účin-

ností obchodního zákoníku, je třeba posuzovat z 

pohledu úpravy obsažené v § 123 hospodářského 

zákoníku. Za vztah vznikající při podnikatelské čin-

nosti právnických a fyzických osob je třeba považo-

vat i vztah vzniklý v důsledku přijetí plnění, nebo 

jinak získaného majetkového prospěchu, který or-

ganizaci nenáleží. 
 

 
Pojistná hodnota a pojistná částka 
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id

=43509&searchstr=32+Cdo+4381%2F2007 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 

32 Cdo 4381/2007, ze dne 30.7.2008 

Pojistná hodnota představuje velikost možné nej-

vyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná 

událost způsobit, pojistná částka představuje nej-

vyšší dohodnuté pojistné plnění z pojistné události. 

Podle právní úpravy pojištění platné do 31. 12. 2004 

nebylo pro platnost pojistné smlouvy nezbytné, aby 

v ní byla vymezena pojistná částka (v případě její 

absence nebyla pouze dohodnuta nejvyšší částka 

pojistného plnění), bylo ale nutno, aby strany ve 

smlouvě vymezily způsob určení pojistné hodnoty. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Zkontrolováno Číslo: 6,7/2008 

 
Stavební řízení: řízení o odstranění nepo-
volené stavby; stavební úpravy 
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http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=SbirkaVetyL

ist&ID=-1686 

 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

31. 3. 2008, čj. 8 As 20/2006-129. 

 
V řízení o odstranění stavby je při posuzování veřej-

ného zájmu v případě, kdy stavebník podá žádost 

o dodatečné povolení stavby, nutné vycházet z 

právního stavu, který tu je v době rozhodování o 

tomto dodatečném stavebním povolení. Pokud v 

mezidobí mezi skutečným provedením stavby a 

řízením o odstranění stavby došlo ke změně práv-

ních předpisů, které stavebníkovi uložily více povin-

ností, musí tento nepříznivý stav nést stavebník, 

neboť to byl on, kdo způsobil protiprávní následek. 

Pokud dojde k úplné výměně stožárů elektrického 

vedení, včetně nového zemního osazení takových 

stožárů, nejedná se o pouhou stavební úpravu, ale o 

stavbu novou, která vyžaduje stavební povolení. 
 

 
Daň z příjmů: úplatné zřízení práva věc-
ného břemene při darování nemovitosti 
 
Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 

1. 2008, čj. 30 Ca 14/2006-24 

 
Úplatné zřízení práva věcného břemene při darování 

nemovitosti nepodléhá dani z převodu nemovitosti 

ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí. Příjem fyzické osoby z úplatně zřízené-

ho věcného břemene spadá pod ostatní příjmy 

podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří-

jmů. 

 

Judikatura Ústavního 
soudu 

zkontrolováno od 34.-40. týden 2008 
viz. Databáze US na 

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

 

 

pozn.: žádná aktuální judikatura 

 

Právní rádce 

Kontrola č. 11/2008 

 
K dílčím aspektům hodnotících kritérií 
nabídek v procesu zadávání veřejných 
zakázek 
 
autor: Martin Budiš; právník 

 

Potencionální dodavatelé musejí mít rovné šance 

ucházet se o veřejnou zakázku a předloží-li nej-

vhodnější nabídkovou cenu, musejí mít za předpo-

kladu, že splní i jiné zákonné požadavky a požadav-

ky zadavatele, jistotu,k že jim bude veřejná zakázka 

přidělena. 
 

Právní rozhledy 
Kontrola č. 20/2008 

 
Nejvyšší soud ČR: Rozpor s dobrými mra-
vy hospodářské soutěže jako právní 
otázka. Způsobení újmy soutěžiteli a ne-
kalá soutěž. Existence újmy a nekalá 
soutěž. Nekalá soutěž – podplácení. 
 
Rozsudek ze dne 29. 4 2008, sp. zn. 32 Cdo 

139/2008 

 
Ke zjištění, zda jednání žalovaného naplňuje skutko-

vou podstatu nekalé soutěže, je třeba zkoumat 

rozpor s dobrými mravy soutěže, nikoli pouze rozpor 

s dobrými mravy obecně. Pouhá možnost způsobení 

újmy soutěžiteli ještě nevypovídá o nekalém charak-

teru soutěžního jednání. Pro kvalifikaci nekalé sou-

těže totiž není vznik újmy nutný, vyžaduje se pouhá 

způsobilost jednání újmu přivodit. Možnost přivození 

újmy musí být ovšem reálná. Co se podplácení týče, 

je k naplnění skutkové podstaty zapotřebí, aby byl 

podplácené osobě nabídnut, slíben nebo poskytnut 

jakýkoli prospěch, tak aby jejím nekalým postupem 

soutěžitel docílil přednosti nebo jiné neoprávněné 

výhody v soutěži na úkor jiných. 
 

Právo- časopis pro právní 
teorii a praxi 

Kontrola č. 4/2008 

 



 
 
 

Strana 8 LEGAL UPDATE PROSINEC 2008 

Z judikatury Nejvyššího soudu ČR – pod-
pis na listině 
Rozhodnutí ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 26 Cdo 

2317/2006 

 

Písemná forma právního úkonu předpokládá exis-

tenci písemnosti a podpisu. Žádný právní předpis 

však nestanovuje, kde má být podpis na listině 

umístěn. Princip, že text psaný pod podpisem nere-

prezentuje relevantní projev vůle podepisující se 

osoby, se vztahuje bezvýjimečně pouze k některým 

úkonům (typicky k závěti). Při výkladu smluv je 

základním principem priorita výkladu, který nezaklá-

dá neplatnost smlouvy, čímž je podporován princip 

autonomie smluvních stran. 

 

 
Z judikatury Nejvyššího soudu ČR – 
označení účastníka právního úkonu 
Rozhodnutí ze dne 22. 4. 2004, sp. zn. 29 Odo 

1158/2003 

 

Uvede-li podnikatel v písemném právním úkonu své 

obchodní jméno (nyní obchodní firmu) nepřesně 

nebo neúplně, nelze z toho dovozovat, že by právní 

úkon učinil někdo jiný. Jde o vadu projevu vůle, 

která způsobuje, nelze-li ji odstranit pomocí výkladu, 

neplatnost právního úkonu. Pokud je označení 

účastníka smlouvy formálně bezvadné a právní úkon 

tak obligatorní náležitosti má, avšak uvedená 

smluvní strana není k právním úkonům způsobilá, 

způsobuje tento nedostatek absolutní neplatnost 

smlouvy podle občanského zákoníku. Vadné ozna-

čení účastníka smlouvy samo o sobě neplatnost 

smlouvy nezpůsobuje, pokud lze výkladem celého 

obsahu právního úkonu dovodit, kdo byl účastníkem 

smlouvy. 

 

Právní zpravodaj 
Kontrola č. 11/2008 

 
Několik poznámek k zavedení tzv. zele-
ných karet 
Autor: Petr Hlušík 

 
Dne 20.10. byl ve Sbírce zákon vyhlášen zákon č. 

381/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 326Ú1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Autor poukazuje na změ-

nu týkající se zavedení tzb. Zelených karet. 
 

 
Nad rozsudky soudů ES ve věcech ochra-
ny soutěže (1.května 2007- 30.září 2008) 
Autor: Robert Neruda, Martin Vráb 

 

Tento materiál navazuje na tři články uveřejněné 

v Právním zpravodaji v předchozích letech a mapu-

je nejvýznamnější rozsudky ESD a Soudu prvího 

stupně v oblasti hospodářské soutěže 

v nadepsaném období.  

 

Soudní rozhledy 
Kontrola č. 11/2008 

 
Naléhavý právní zájem na určení vlast-
nictví v případě šikanózního výkonu prá-
va. K šikanóznímu výkonu práva při po-
dání žaloby na určení vlastnického práva 
SR 11/2008 str. 403, § 80 písm. c) OSŘ 

 
Šikanózní výkon práva projevující se podáním žaloby 

o určení vlastnického práva má za následek absenci 

naléhavého právního zájmu na požadovaném urče-

ní. 

Závěr o šikanózním výkonu práva u žaloby na určení 

vlastnického práva není bez dalšího založen skuteč-

ností, že domnělý vlastník „ ztratí“ vlastnictví, které 

nikdy nenabyl, ani skutečností, že žalobce uplatnil 

právo na určení ze zákona vzniklého vlastnictví 

s časovým prodlením 
 

 
Negatorní žaloba na odstranění výsledku 
stavebních prací a žaloba na vypořádání 
neoprávněné stavby 
SR 11/2008 str. 407, § 126 odst. 1; 135c ObčZ 

 
Podmínkou pro úspěch negatorní žaloby, kterou se 

žalobce domáhá odstranění výsledku stavebních 

prací z jeho pozemku, je kromě jiného to, že výsle-

dek neoprávněného zásahu není stavbou ve smyslu 

občanského práva;pokud by stavbou byl, bylo by 
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možno žádat jeho odstranění jen v rámci žaloby ny 

vypořádání neoprávněné stavby. 

Posouzením toho, zda jde o žalobu na vypořádání 

neoprávněné stavby nebo o negatorní žalobu vychá-

zí z žalobního návrhu a ze žalobního tvrzení;o žalo-

bu negatorní jde v případě, že žalobci se domáhají 

odstranění objektu popsaného tak, že je zřejmé, že 

nejde o samostatnou stavbu ve smyslu občanského 

práva, ani o součást takové stavby. 

V řízení o negatorní žalobě je pasivně legitimován 

ten, kdo do práva žalobce neoprávněně zasáhl, 

v řízení o vypořádání neoprávněné stavby je to 

vlastník této stavby. 
 

Sbírka soudních rozhod-
nutí a stanovisek 

Kontrola č. 6,7/2008 

 
oddíl: Konkurs, č.6 
Důvodem pro zrušení konkursu ve smyslu § 44 odst. 1 

písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., ve znění účinném do 

31.12.2007 není skutečnost, že prohlášení konkursu bráni-

la překážka uvedená v § 67c tohoto zákona; to platí i 

tehdy, rozhoduje-li konkursní soud o návrhu na zrušení 

konkursu v rámci téhož období ( v době od 1.4. do 30.9. 

příslušného roku, ve kterém konkurs prohlásil ). 

Překážku dalšího postupu konkursního řízení formulovanou 

v § 67c zákona č. 328/1991 Sb., ve znění účinném do 

31.12.2007 nezkoumá konkursní soud z úřední povinnosti. 

Úpravu obsaženou v ustanovení § 67c zákona č.328/1991 

Sb., ve znění účinném do 31.12.2007 nelze směšovat 

s institutem ochranné lhůty ve smyslu ustanovení § 5a a 

násl. uvedeného zákona. 

 

 
oddíl: Daň z přidané hodnoty, č.7 
 
Prodej movitých věcí a nemovitostí ve výkonu roz-

hodnutí (exekuci) podléhá dani z přidané hodnoty, 

jde-li ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 písm. c) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ve znění pozdějších předpisů, o součást obchodního 

majetku povinného, který je plátcem daně z přidané 

hodnoty. 

Je-li povinným právnická osoba, mají movité i ne-

movité věci vždy povahu obchodního majetku;je-li 

povinným fyzická osoba – podnikatel, vychází se 

v pochybnostech z toho, že věci jsou jejím obchod-

ním majetkem. 

Nejvyšší podání vydražitele nebo cena, za kterou 

byla movitá věc ve výkonu rozhodnutí ( exekuci ) 

prodána, je úplatou, z níž soud ( exekutor ) zajišťu-

je a odvádí správci daně částku rovnající se sazbě 

daně z přidané hodnoty 

 

 

 


