
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní 
předpisy: 

 

Přehled hlavních legislativních změn v období od 3. 

prosince do 5. Ledna 

 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na: 

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

nsf/web/cs?Open&2009 

do 5.1.2009 

 

 

Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 673-696 

od 3.12. do 4.1. 2009 

 

 

Senát: 

Kontrola na  

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

navane_tisky.php 

od dne 3.12. do 5.1.2009 do 2. schůze 

 

 

Prezident: 

Kontrola na  

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

do dne 5.1.2009 

 

 

 

Novela občanského soudního řádu 

 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=47

8&CT1=0 

 

Dne 30.12.2008 podepsal prezident republiky návrh 

novely zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu, který znamená zásadní změnu pro systém 

doručování. Novela nově zavádí povinnou doručova-

cí adresu (adresa, datová schránka, elektronická 

adresa), zjednodušuje systém protokolace při soud-

ním řízení a mj. posiluje notáře jako soudního komi-

saře v dědickém řízení. 

 

Návrh novely předpokládá účinnost k 6. kalendářní-

mu měsíci po dni vyhlášení. 

 

Bližší informace najdete v záznamu z Legal update 

z července 2008:  

 

 

 

Přehled připravovaných 
právních předpisů: 
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Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č. 137-148; do 5.1.2009 

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

zakonu.aspx  

 

Novela zákona o Bankách 

částka: 140, č. 433/2008 

účinnost: od 15.12.2008 

 

Novela zákona č.21/1992 Sb. 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 zdvojnásobení maximální částky z Fondu pojiště-

ní vkladů. Tato úprava současně ruší spoluúčast 

oprávněných osob. Výše uvedené se promítá i do 

úpravy možnosti připojištění pro pobočky zahranič-

ních bank u Fondu pojištění vkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Krátký název 

Návrh  

zákona 

Stav projed-

návání 

253/0 O rovném zacházení a ochraně před diskriminací Vláda 

Zpět PS 443/0 Novela z. o trestním řízení soudním Vláda 

478/0 Novela občanského soudního řádu Vláda Prezident 

 

 

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

459/0 Novela z. o katastru nemovitostí Vláda 

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

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

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

566/0 Novela energetického zákona Vláda 

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

 

 

 

 

1.čtení 

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 

http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=253&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=443&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=478&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=459&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=598&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=591&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=517&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=566&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=615&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=611&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=574&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=572&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=571&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=560&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=559&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=498&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=413&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=655&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=413&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=658&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=662&CT1=0
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Novela insolvenčního zákona 

částka: 148, č. 458/2008  

účinnost: od 1.1.2009 

 

Původní přechodné ustanovení § 101 odst. 1 bylo 

přeměněno na stabilní součást insolvenčního záko-

na. Je tak zachována dosavadní praxe, kdy doba pro 

vydání a zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenční-

ho řízení je omezena pouze na úřední hodiny insol-

venčního soudu. 

Dále bylo stanoveno, že v případech dojití insol-

venčního návrhu insolvenčnímu soudu v době mimo 

jeho rozvrženou pracovní dobu nebo ve dnech pra-

covního klidu, se pokládá povinnost soudu zveřejnit 

vyhlášku v insolvenčním rejstříku za splněnou, učiní-

li tak do dvou hodin po zahájení rozvržené pracovní 

doby 

 

 

Novela zákona o zaměstnanosti 

částka: 124, č. 382/2008  

účinnost: od 1.1.2009 

 

Touto novelou, jejíž účinnost nastala 1. ledna 2009, 

se zavádí nový druh povolení tzv.:  zelená   karta, 

která umožní dlouhodobý pobyt cizinců na území 

České republiky za účelem zaměstnání ve zvláštních 

případech.  

Zelená karta bude mít podobu duálního dokladu a 

po splnění všech zákonem stanovených podmínek 

by měla být cizinci vydána do 30 dnů.  

Díky institutu zelené karty by měly moci podnikatel-

ské subjekty získat flexibilněji pracovní sílu ze za-

hraničí, zároveň dojde i ke snížení administrativní 

zátěže spojené se získáváním zahraničních pracov-

níků.  

Centrální evidenci volných pracovních míst obsadi-

telných držiteli zelené karty povede podle zákona 

ministerstvo. 

 

 

Novela zákona o dani z nemovitostí 

částka: 1, č. 1/2009 

účinnost: od 1.1.2009 

 

Novelou zákona o dani z nemovitostí dojde ke zru-

šení osvobození novostaveb od daně ze staveb 

s tím, že od 1. 1. 2010 nelze žádné osvobození 

poskytnout. Od 1. 1. 2013 nelze poskytnout osvobo-

zení ve vztahu k zateplení staveb. Cílem navržených 

změn je umožnit obcím účinněji využít finančních 

možností v rámci reformy veřejných financí pro 

zabezpečení komplexního rozvoje potřeb obyvatel 

na jejich území. Návrh přispěje ke spravedlivějšímu 

rozložení daňové zátěže mezi poplatníky daně z 

nemovitostí a zmenší prostor pro osvobození od 

daně ze staveb, které i nadále přes navrženou úpra-

vu zůstává značně rozsáhlé.   

 

 

Novela zákona o daních z příjmů - EU 

částka: 1, č. 2/2009 

účinnost: od 1.1.2009 

 

Návrh novely zákona o daních z příjmů byl vypraco-

ván na základě úkolu z Legislativního plánu prací 

vlády navazujícího na požadavek odstranění vzniku 

možných rozdílností v daňovém zatížení vybraných 

skupin fyzických osob v roce 2009 oproti roku 2008. 

Jako žádoucí se projevila i nutnost odstranění po-

chybností o slučitelnosti dosavadní úpravy 

s komunitárním právem v oblasti poskytování darů a 

jejich odpočtu od základu daně. Žádoucími jsou i 

některé úpravy ustanovení doplněných do zákona o 

daních z příjmů zákonem č. 261/2007 Sb.,  

o stabilizaci veřejných rozpočtů. Součástí návrhu je 

také omezení praktik některých poplatníků sledující 

neodůvodněné snižování základu daně, které se 

promítá rovněž i v oblasti návrhu změny zákona o 

rezervách pro snížení základu daně. 

Viz také Tax Newsletter 

 

 

Novela zákona o daních z příjmů 

částka: 154, č. 482/2008 

účinnost: od 31.12.2008 

http://www.bpv-bh.com/images/stories/tax_dezember08_cz.pdf
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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 

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 o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí 

částka: 153, č. 476/2008 

účinnost: od 1.1.2009 

 

Navrhovaná úprava osvobození od daní vychází i 

z judikatury Evropského soudního dvora, konkrétně 

věc C-256/06, Theodor Jäger proti Finanzamt Kusel-

Landstuhl, věc C- 386/04, Centro di Muscilogiea 

Walter Stauffer proti Finanzamt München a věc 

Ronald Schumacker proti Finanzamt Köln – Altsta-

dt.Současně se v návaznosti na poznatky praxe 

zpřesňují některá ustanovení zákona, zejména ve 

vztahu k přechodu nemovitosti při postoupení po-

hledávky, je-li pohledávka zajištěna vlastnickým 

právem k nemovitosti nebo při stanovení základu 

daně při převodu nemovitostí do vlastnictví územ-

ních samosprávných celků, zejména v souvislosti 

s majetkoprávním vypořádáním s vlastníky pozemků 

pod silnicemi II. a III. třídy. 

 

 

Vyhláška č. 461/2008, kterou se stanoví se-

znam zemí, jejichž státní příslušníci jsou 

oprávněni požádat o vydání zelené karty 

částka: 149, č. 461/2008 

účinnost: od 1.1.2009 

 

O vydání zelené karty je oprávněn požádat cizinec, 

který je státním občanem 

1. Australského společenství, 

2. Černé Hory, 

3. Chorvatské republiky, 

4. Japonska, 

5. Kanady, 

6. Korejské republiky, 

7. Nového Zélandu, 

8. Republiky Bosna a Hercegovina, 

9. Republiky Makedonie, 

10. Spojených států amerických, 

11. Srbska, 

12. Ukrajiny. 

 

 

Novela zákona o trestním řízení soudním 

(trestní řád) 

částka: 148, č. 457/2008 

účinnost: od 1.1.2009 

 

Navrhovaná úprava má za cíl zejména zajistit im-

plementaci rámcového rozhodnutí Rady 

2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňo-

vání zásady vzájemného uznávání příkazů ke 

konfiskaci (dále jen “rámcové rozhodnutí).  

Navrhovaná úprava upravuje postup při uznávání a 

výkonu rozhodnutí orgánů jiných členských států 

Evropské unie, kterými bylo uloženo propadnutí 

nebo zabrání majetku (ne jakéhokoli, ale pouze 

toho, který je definován v rámcovém rozhodnutí) 

pachateli trestného činu nebo za vymezených pod-

mínek i třetí osobě, stanoví příslušnost krajských 

soudů, upravuje informační povinnost, definuje 

podmínky umožňující rozhodnutí neuznat a stanoví  

postup při předání rozhodnutí soudu České republi-

ky ukládajícího trest propadnutí majetku, trest pro-

padnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, propad-

nutí náhradní hodnoty, ochranné opatření zabrání 

věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zabrání 

náhradní hodnoty jinému členskému státu Evropské 

unie k uznání a výkonu.  

Navrhovaná právní úprava dále reaguje na nález 

Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 vyhlášený 

ve Sbírce zákonů pod č. 90/2008, který zrušil ke dni 
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31. prosinci 2008 ustanovení § 398 odst. 6 věty 

prvé a § 400 odst. 1 trestního řádu. 

 

 

Sdělení Energetického regulačního úřadu 

částka: 148, č. 459/2008 

účinnost: od 1.1.2009 

 

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 

písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenová 

rozhodnutí č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, 

kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících 

služeb, č. 10/2008 ze dne 18. listopadu 2008, 

kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny 

odběratelům ze sítí nízkého napětí, č. 11/2008 ze 

dne 20. listopadu 2008 o cenách plynů a č. 12/2008 

ze dne 24. listopadu 2008, kterým se mění cenové 

rozhodnutí č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám 

tepelné energie. 

 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 

541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, 

zásadách tvorby cen za činnosti operátora 

trhu s elektřinou 

a provedení některých dalších ustanovení 

energetického zákona 

částka: 146, č. 454/2008 

účinnost: od 1. ledna 2009, s výjimkou ustanovení 

čl. I bodu 48, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

2010 

 

 

Vyhláška o centrální evidenci exekucí 

částka: 139, č. 426/2008 

účinnost: dnem jejího vyhlášení, tj. 15.12.2008, s 

výjimkou ustanovení § 5, které nabývá účinnosti 

prvním dnem třetího kalendářního měsíce následují-

cího po dni jejího vyhlášení. 

 

 

Evropská unie: 

Zkontrolováno v období 4.11.- 2.12.2008 

dle zveřejnění: 

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

 

Judikatura obecných soudů: 

 

pozn.: žádná relevantní judikatura 

 

Judikatura Nejvyššího správního soudu 

Judikatura Nejvyššího soudu: 

zkontrolováno od 34.-40. týden 2008 

viz. Databáze NS na 

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

 

 

 

Příslušenství pohledávky 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 20 Cdo 

5406/2007, ze dne 25.8.2008 

 

Je-li pohledávka uplatněna u soudu (za takové 

uplatnění pak lze nepochybně považovat též vymá-

hání pohledávky cestou soudního výkonu rozhodnutí 

nebo exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb.) pova-

žuje se nárok na náhradu nákladů řízení za její 

příslušenství. 

 

 

Změna žaloby 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 33 Odo 

944/2006, ze dne 31.7.2008 

 

O změnu žaloby nejde, jestliže žalobce na základě 

téhož skutku mění pouze jeho právní kvalifikaci 

(např. nárok na zaplacení určité peněžité částky, 

který původně právně kvalifikoval jako plnění ze 

smlouvy, nyní dovozuje z odpovědnosti za bezdů-

http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c12566d40073825a?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c12569bd0029c004?OpenDocument
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=2005s541&DR=SB
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://www.nsoud.cz/rozhod.php
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vodné obohacení). Posouzení skutku (skutkového 

děje) po právní stránce je vždy úkolem soudu; ža-

lobce nemusí svůj nárok právně kvalifikovat a pokud 

tak učiní, není soud jeho právním názorem vázán. 

Pouhá změna v právní kvalifikaci skutku proto není 

změnou žaloby. 

 

 

Deklaratorní a konstitutivní rozsudky 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 26 Cdo 

3589/2007, ze dne 13.8.2008 

 

Rozsudek o určení, že existuje určitý právní vztah 

nebo právo, lze jednoznačně pokládat za rozhodnutí 

deklaratorní. Hmotné subjektivní právo, jehož exis-

tence byla takovým rozsudkem deklarována, tu 

proto existovalo již v době před vydáním rozsudku. 

Proto den právní moci rozsudku, v případě žaloby, 

jíž bylo určeno, že účastník řízení je vlastníkem 

předmětného domu, nelze považovat za okamžik, 

kdy účastník řízení nabyl vlastnické právo k domu 

 

 

Neodvedení daně, pojistného na sociální za-

bezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní 

pojištění a příspěvku na státní politiku za-

městnanosti 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 8 Tdo 

687/2008, ze dne 25.6.2008 

 

Pokud podnikatel zjistí, že není schopen hradit ná-

klady provozu podniku, mzdy svých zaměstnanců a 

odvody povinných plateb sražených z jejich mezd, 

musí přizpůsobit hospodaření podniku tak, aby mohl 

dostát též své povinnosti odvádět za zaměstnance 

daně a pojistné, případně takové podnikání ukončit, 

a nemůže obstát jeho tvrzení, že „naběhlé platby“ 

na konci měsíce musel použít k úhradě nejpodstat-

nějších nákladů potřebných k zachování provozu. 

Obecně totiž nelze dovozovat zájem státu na zacho-

vání chodu takových společností, u nichž delší dobu 

přichází v úvahu jejich zánik. 

 

Náležitosti rozsudku 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 3 Tdo 

1153/2008, ze dne 30.10.2008 

 

Ve skutkové větě výrokové části rozsudku musí být 

popsány všechny znaky skutkové podstaty konkrét-

ního trestného činu, a to slovním vyjádřením všech 

okolností, které v konkrétním případě vytváří znaky 

tohoto trestného činu. Popis skutku, jímž byl obvi-

něný uznán vinným, musí vyjadřovat všechny sku-

tečnosti významné pro právní kvalifikaci. Popis skut-

ku (zejména způsob jeho spáchání) musí proto být 

uveden tak, aby jednotlivé části odpovídaly přísluš-

ným znakům skutkové podstaty trestného činu, jímž 

byl obviněný uznán vinným, přičemž v něm nelze 

uvádět jiné skutečnosti než ty, které mají oporu v 

provedeném dokazování v hlavním líčení. 

 

Smluvní pokuta a dobré mravy 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 33 Odo 

1064/2006, ze dne 26.8.2008 

 

Při zkoumání platnosti ujednání o smluvní pokutě z 

hlediska dobrých mravů je nutno uvážit především 

funkce smluvní pokuty (preventivní, uhrazovací a 

sankční). Při úvaze o přiměřenosti výše sjednané 

pokuty je tak třeba posoudit, zda odpovídá účelu 

smluvní pokuty, který spočívá v pohrůžce dostateč-

nou citelnou majetkovou sankcí vůči dlužníku pro 

případ nesplnění zajištěné povinnosti. Závěr o při-

měřenosti výše smluvní pokuty závisí i na úvaze, 

zda smluvní pokuta je sjednána v odpovídající, nikoli 

přemrštěné pobídkové výši, a jaký je vzájemný 

poměr původní a sankční povinnosti (jinými slovy je 

třeba přihlédnout i k výši zajištěné částky). Zároveň 

je třeba posoudit, zda pokuta přiměřeně zabezpeču-

je věřitele proti případným škodám, tedy zda zahr-

nuje všechny škody, které lze rozumně v daném 

konkrétním vztahu s porušením smluvní povinnosti 

očekávat. V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu 

celkové okolnosti úkonu, jeho pohnutky a účel, 

který sledoval. 
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Uznání práva a uznání dluhu 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 28 Cdo 

84/2008, ze dne 1.7.2008 

 

Ke kvalifikovanému uznání práva podle § 110 odst. 

2 o.z. s dopadem na běh a délku promlčecí doby 

není vyžadováno, na rozdíl od uznání dluhu podle § 

558 o.z., vyjádření příslibu zaplatit dluh dlužníkem. 

Věřitelovo právo na zaplacení dluhu se pak sice 

promlčuje v desetileté promlčecí době, avšak v 

případném soudním řízení jej stíhá důkazní povin-

nost prokázat existenci a výši dluhu. 

 

 

Judikatura Ústavního soudu 

zkontrolováno od 34.-40. týden 2008 

viz. Databáze US na 

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

html 

 

 

pozn.: žádná relevantní judikatura 

 

Právní rádce 

Kontrola č. 12/2008 

 

Jaké pohledávky lze podstoupit? 

Autor: Petr Čech 

Strana: 4 

 

Právní rozhledy 

Kontrola č. 24/2008 

 

Náležitosti a forma rozhodčí doložky 

Autor: M.Berdych, I. Zwettlerová 

 

Autoři článku shrnují základní informace o rozhod-

čím řízení. Zabývají se jednotlivými náležitostmi 

rozhodčí doložky, pravidly určení rozhodce a jednot-

livými procesními pravidly. 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí a převod práv a 

povinností 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 33 Cdo 

2390/2000, ze dne 30.5.2001 

 

Právní zpravodaj 

Kontrola č. 12/2008 

 

Úvaha o některých otázkách promlčení a o 

výkladu zákonných ustanovení 

Autor: Prof. JUDr. Irena Pelikánová 

Strana: 6 

 

Soudní rozhledy 

Kontrola č. 12/2008 

 

Vrácení z neplatné nebo zrušené smlouvy a 

konkurs 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 30 Cdo 

1473/2007, ze dne 14.5.2008 

 

Anotace: 

Jestliže si účastníci neplatné nebo zrušené smlouvy 

před prohlášením konkursu na majetek jednoho 

z nich poskytli navzájem peněžitá plnění (popřípadě 

plnění, za něž jim přísluší peněžitá náhrada), může 

se i po prohlášení konkursu ten z nich, který plnil ve 

větším rozsahu, úspěšně domoci jen vrácení toho, 

oč plnění, které sám poskytl, přesahuje plnění, 

obdržel od druhé smluvní strany. 

 

Forma zrušení obligatorně písemné smlouvy 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 32 Odo 

890/2006, ze dne 29.5.2008 

 

Anotace: 

V případě, kdy zákon stanoví pro uzavření smlouvy 

písemnou formu, nelze takovou smlouvu zrušit 

ústně, popř. konkludentním projevem, ale jen 

v písemné formě; to platí i podle úpravy obsažené 

v obchodním zákoníku. 
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