
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované právní  
předpisy 

 

Rád bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními 

změnami v České republice a na Slovensku ke dni 

1.1.2010. 

 

Vláda: 
Usnesení vlády najdete na:  

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

sf/web/cs?Open&2009&12-21 

 

Novela z. o zápisech vlastnických práv k 

nemovitostem 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1

013&CT1=0 

Tisk: 1013/0 

 

Důleţitou součásti novelizace by mělo být vytváření podmí-

nek pro elektronickou komunikaci podáváním návrhů na 

vklad práv na formuláři, dále zvýšení poplatku za návrh na 

vklad nemovitosti a v neposlední řadě se změna týká 

okamţiku zahájení řízení na vklad práva do katastru 

nemovitostí, nově tak bude stanoveno, ţe návrh se podává 

současně s listinou prokazující zapisované příslušné právo k 

nemovitosti. Nově také nebude vyţadován úřední překlad 

listin ve slovenském jazyce. Zásadní další případnou 

novinkou by bylo zrušení moţnosti odvolání proti rozhodnutí 

o zamítnutí vkladu práva, které by nahradila moţnost 

podání ţaloby dle správního řádu. 

 

 

Novela obchodního zákoníku  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=9

90&CT1=0 

Tisk: 990/0 

 

Navrţená novela rozšiřuje ochranu proti nekalosou-

těţním praktikám i na obecněji pojatý subjekt – 

zákazníka – kdyţ pod tuto kategorii spadají i subjek-

ty, kteří nejsou podnikatelé. 

 

 

Novela z. o dani z přidané hodnoty  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=9

89&CT1=0 

Tisk: 989/0 

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) je upravena zákonem 

č. 235/2004 Sb., který platí od 1. května 2004 a byl 

několikrát novelizován (úplné znění zákona o DPH 

bylo publikováno v částce 26 Sbírky zákonů jako 

zákon č. 85). Zákon o DPH je převáţně v souladu 

s komunitárním právem. V rámci přístupových 

jednání získala ČR výjimky, které se týkají jednak 

výše obratu pro povinnou registraci (trvale ČR 

uplatňuje obrat ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsících), jednak uplatnění 

sníţené sazby na dodání tepla a staveb pro bydlení 

vč. oprav, rekonstrukcí a modernizací. V současné 

době je však pouţití sníţené sazby na opravy a 

renovace objektů pro bydlení časově omezeno do 

31.12.2010 Rozhodnutím Rady ze dne 7. listopadu 

2006 (2006/774/ES) a pouţití sníţené sazby na 

dodání tepla (bez časového omezení) Rozhodnutím 

Rady ze dne 14. února 2006 (2006/18/ES). 

 

 

Novela z. o cenách 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=9

85&CT1=0 

Tisk: 985/0 

 

Při uplatnění regulace cen podle § 6 odst. 1 písm. c) 

zákona o cenách u tepelné energie stanoví cenový 

orgán podmínky pro sjednávání cen tak, aby kalkula-

ce ceny tepla vytvořená závazným postupem odpoví-

dala nejniţší dosaţitelné úrovni jednotlivých poloţek 

v daném čase a místě.  

 

LEGAL UPDATE  LEDEN 2010 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2009&12-21
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2009&12-21
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=990&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=990&CT1=0
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Poslanecká sněmovna: 
Kontrola sněmovních tisků na 

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

č. 933-973 

od 20.10. do 1.1. 2009 

 

Novela o daních z příjmů 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=9

41&CT1=0 

Tisk: 941  

 

Návrh novely zákona o daních z příjmů reaguje na 

zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných roz-

počtů, byla od 1. ledna 2008 zavedena jedna sazba 

daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % bez 

ohledu na výši daňového základu poplatníka. 

 

Zákonem tato tzv. rovná daň odstranila dosavadní 

systém progresivního zdanění, podle něhoţ se 

vzrůstajícím příjmem, resp. daňovým základem, 

docházelo k vyššímu zdanění v závislosti na stanove-

ných příjmových pásmech. 

 

S účinností od 1.1.2011 se navrhuje daň ze základu 

daně sníţeného o nezdanitelnou část základu daně (§ 

15) a o odčitatelné poloţky od základu daně (§ 34), 

zaokrouhleného na celé stokoruny dolů: 

 

do 1 200 000 Kč  15 %  

nad 1 200 000 

Kč  

180 000 Kč + 30 % z částky 

přesahující 1 200 000 Kč.”. 

 

 

Novela zákoníku práce 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=9

45&CT1=0 

Tisk:945 

 

Návrh zákona ruší karenční dobu v prvních třech 

dnech nemoci. Podle této úpravy se nemocenské 

poskytuje aţ od patnáctého dne pracovní neschop-

nosti, zatímco za čtvrtý aţ čtrnáctý den poskytuje 

náhradu mzdy nebo platu zaměstnavatel.  

 

Po první tři dny dočasné pracovní neschopnosti bude 

zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy nebo platu 

ve výši 30 % průměrného výdělku.  

 

 

Novela zákona o zrušení listinných akcií 

na majitele  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=9

54&CT1=0 

Tisk: 954 

 

Platná právní úprava obchodního zákoníku rozlišuje 

odlišný režim akcií na majitele a akcií na jméno. 

Akcie na majitele jsou vždy neomezeně převoditelné 

a práva spojená s listinnou akcií na majitele vykoná-

vá ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písem-

ným prohlášením osoby, která vykonává úschovu 

nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že 

akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního 

předpisu.  

 

Motivem předkládaného zákona o zrušení listinných 

akcií na majitele je snaha zvýšit transparentnost 

akcionářské struktury a zabránit zneužívání listin-

ných akcií na majitele, nejen ve vztahu k veřejným 

funkcionářům rozhodujícím o veřejných zakázkách, 

ale vůči všem, kdo by jejich anonymity mohli zneužít.  

Důvodem, proč se ruší pouze akcie na majitele v 

jejich listinné podobě a nikoliv kategorie akcií na 

majitele jako celek je, že by šlo o nadbytečný zásah 

do práva cenných papírů, byť ani u zaknihovaných 

akcií na majitele nelze vyloučit jejich zneužití.  

 

 

Novela zákona o daních z příjmů 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=9

59&CT1=0 

Tisk:959 

 

V návaznosti na emisi státních dluhopisů, které 

mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně 

fyzické osoby, bude navrženou úpravou dotčených 

ustanovení zákona o daních z příjmů dosaženo cíle 

zdanit u těchto dluhopisů pouze úrokový výnos, který 

bude před vyplacením investorovi snížen o náklady 

spojené s výkonem činností v souvislosti s řízením 

státního dluhu, tedy tzv. vyhlášenou cenu prodejní 

opce. Tento příjem bude podléhat srážkové dani ve 

výši 15 %. Daň bude povinen srazit a odvést emitent. 

 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=941&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=941&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=945&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=945&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=954&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=954&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=959&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=959&CT1=0
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Senát: 
Kontrola na  

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

avane_tisky.php 

od 20.10.2009 do 1.1. 2010 do 14. schůze 

 

 

Prezident: 
Kontrola na  

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

http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-

zpravy/index.shtml 

doručené prezidentovi  

do dne 1.1.2010 

 

Přehled připravovaných 
právních předpisů 

 

PSP Název návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezi-

dent 

1013/0 Novela z. o zápisech vlast-

nických práv k nemovitos-

tem 

6.1.      

993/0 Novela z. o Pozemkovém 

fondu 

9.12. 

 

     

990/0 Novela obchodního záko-

níku 

8.12. 

 

     

989/0 Novela z. o dani z přidané 

hodnoty 

8.12. 

 

     

985/0 Novela z. o cenách 4.12. 

 

     

 968/0  Novela z. o podpoře využí-

vání obnovitelných zdrojů 

20.11. 3.12. 

 

OR    

 966/0  Novela z. o opatřeních tý-

kajících se dovozu 

a vývozu zboží - EU 

20.11. 2.12. 

 

OR    

 959/0  Novela z. o daních z příjmů 

- RJ 

18.11. 2.12. 

 

10.12.    

 955/0  Novela trestního zákoníku 

- RJ 

6.11. OR     

 954/0  N.z. o zrušení listinných 

akcií na majitele 

6.11. Výb     

 945/0  Novela zákoníku práce 23.10. OR     

 941/0  Novela z. o daních z příjmů 22.10. Výb     

905/0 Novela trestního řádu 28.8. 8.12. 

 

OR    

851/0 Novela z. o správě daní 

a poplatků 

21.5. Výb         

850/0 Novela z. o ochraně hos-

podářské soutěže 

21.5. Výb         

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=968
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=966
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=966&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=966&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=966&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=959
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=959&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=959&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=955
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=955&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=955&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=954
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=954&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=954&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=945
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=945&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=941
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=941&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=851
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=851&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=851&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=850
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=850&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=850&CT1=0
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837/0 Vl. n. z. o mezinárodním 

právu soukromém - EU 

22.5. Výb         

836/0 Vl.n.z. o obchodních kor-

poracích - EU 

22.5. Výb         

835/0 Vl.n.z. občanský zákoník 22.5. Výb         

833/0 Novela z. o veřejných za-

kázkách - EU 

12.5. 29.9. OR        

819/0 Novela z. o vlastnictví bytů 

- RJ 

4.5. OR - - - - 

810/0 Novela trestního zákona 21.4. Výb        

805/0 Novela občanského záko-

níku 

17.4. Výb             

  

    

801/0 Novela z. o dani z přidané 

hodnoty 

15.4. 

 

12.6. 

 

20.10. 

 

4.11.   -  - 

788/0 Novela zákoníku práce 1.4. 29.9. 2.12.       

777/0 Novela insolvenčního zá-

kona 

24.3. Výb -  -  -  -  

764/0 Novela z. o zaměstnanosti 5.3. VZ - - - - 

760/0 Novela z. o zápisech vlast-

nických práv k nemovitos-

tem  

4.3. Výb  - -  -  -  

741/0 Novela z. o investičních 

pobídkách 

17.2. VZ - - - - 

738/0 Návrh zákona o vlastnictví 

letiště Praha - Ruzyně - RJ 

16.2. 31.3. 17.6.  12.10. 

   1.12. 

 17.12. 

Zam  VR  

727/0 Novela z. o hospodaření 

energií 

5.2. 23.10. 

 

OR        

574/0 Novela z. o trestním řízení 

soudním (trestní řád) 

22.8. 9.12. 5.5.        

413/0 Novela z. o daních z příjmů 

- RJ 

1.2. Výb         

297/0 Novela z. o soudech, soud-

cích, přísedících 

18.9.  Výb         

156/0 Novela devizového zákona 

- EU 

1.3. 14.3. OR       

 

Pozn.: VR- vráceno PS; OR- obecná rozprava; Výb- Výbor. Datum v šedém poli znamená den doruče-

ní, datum v polích ostatních barev znamená datum schválení zákona. Šedě vyznačený řádek znamená 

zamítnutí  návrhu novely.  

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=837
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=837&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=837&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=836
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=836&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=836&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=835
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=835&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=833
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=833&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=833&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=819
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=819&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=819&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=810
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=810&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=805
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=805&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=805&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=801
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=801&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=801&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=788
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=788&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=777
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=777&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=777&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=738
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=738&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=738&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=727
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=727&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=727&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=574
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=574&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=413
http://www.wkcr.cz/Novela'%3Ehttp:/www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=413&CT1=0
http://www.wkcr.cz/Novela'%3Ehttp:/www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=413&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=297
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=297&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=297&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=156
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=156&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=156&CT1=0
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Přijaté právní předpisy 
(příp. vyhlášené) 

Kontrola částek Sbírky zákonů 

č.76-1; od 17.10. do 1.1. 2009 

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

zakonu.aspx 

 

 

 

 

Přehled přijatých právních 

předpisů 
 

Číslo  

přepisu/ 

nálezu 

Zkrácený název 
Datum 

vyhlášení 

Datum na-

bytí účin-

nosti 

Částka Název 

487/2009 

Zákon o státním roz-

počtu České republi-

ky na rok 2010 

31.12.2009 1.1.2010 154 
Zákon o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2010 

436/2009 

Novela z. o posuzo-

vání vlivů na životní 

prostředí 

11.12.2009 1.1.2010 135 

Zákon, kterým se mění zákon 

č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejí-

cích zákonů  

417/2009 
Novela z. o veřejných 

zakázkách 
27.11.2009 1.1.2010 135 

Zákon, kterým se mění zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozděj-

ších předpisů, 

a některé další zákony 

420/2009 
Novela obchodního 

zákoníku - EU 
27.11.2009 1.12.2009 135 

Zákon, kterým se mění 

zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve zně-

ní pozdějších předpisů, 

a další související zákony 

 

Novela obchodního zákoníku – EU 

Ćástka 135, č. 420/2009 Sb; účinnost: od 1. 12. 2009 

 

Zákonem má být do českého právního řádu transpono-

vána směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/36/ES ze dne ze dne 11. července 2007 o výkonu 

některých práv akcionářů ve společnostech s kótova-

nými akciemi. 

 

Podstatou dalších změn jsou pravidla, jeţ podle Směr-

nice musí členské státy uplatňovat ve vztahu 

k akciovým společnostem, jejichţ cenné papíry byly 

přijaty k obchodování na regulovaném trhu, na všech-

ny akciové společnosti. Mimo jiné by se tak mělo 

zamezit nedůvodnému “rozbíhání” obecného akciového 

práva a práva kótovaných společností (kapitálového 

trhu). 

 

Úprava rovněţ umoţňuje akciovým společnostem 

svolávat valné hromady a schůze vlastníků pomocí 

elektronických prostředků, pokud si takový způsob 

odhlasují, resp. bude obsahem stanov. 

 

Zákon upřesňuje některé podmínky výkonu akcionář-

ských práv, zrušit moţnost emitenta pozastavit obcho-

dování s jeho cennými papíry. To by mělo vést ke 

zvýšení ochrany vlastnických práv jejich majitelů, ale i 

ke zlepšení podmínek fungování trhu s těmito cennými 

papíry.  

 

Do návrhu zákona byla téţ zapracována zpřesňující 

úprava zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, 

které jednak reagují na interpretační nejasnosti, 

jednak upravují text zákona v souladu s dnešním 

porozuměním směrnici o nabídkách převzetí. 

 

 

http://www.mvcr.cz/-clanek/sbirka-zakonu.aspx
http://www.mvcr.cz/-clanek/sbirka-zakonu.aspx
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Novela zákona o veřejných zakázkách 

Ćástka 135, č. 417/2009 Sb; účinnost: od 1. 1. 2010 

 

Cílem zákona je jednak transpozice směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. 

prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 

89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účin-

nosti přezkumného řízení při zadávání veřejných 

zakázek a uzavírání koncesních smluv, do českého 

právního řádu a jednak snaha o zlepšení stávající 

právní úpravy za účelem zvýšení její efektivity. 

 

Navrţená novela zákona o veřejných zakázkách a 

koncesního zákona se omezuje pouze na tři základní 

oblasti: 

 

a. transpozici směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se 

mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud 

jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadává-

ní veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv 

b. technické změny zákona o veřejných zakázkách 

a koncesního zákona vyvolané transpozicí výše uvede-

né směrnice  

 

 

Novela zákona o posuzování vlivů na život-

ní prostředí 

Ćástka 135, č. 436/2009 Sb; účinnost: od 1. 1. 2010 

 

Platnost stanoviska EIA se prodluţuje z 2 let na 5 let a 

jeho platnost můţe být opakovaně prodlouţena na o 5 

let.  

 

Občanské sdruţení nebo obecně prospěšná společnost, 

jejichţ předmětem činnosti je ochrana ţivotního 

prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, 

nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách 

stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k 

dokumentaci nebo posudku, se mohou ţalobou z 

důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení 

navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle 

zvláštních právních předpisů, postupem podle soudní-

ho řádu správního. 

 

ERÚ, ÚOHS, ČTÚ 
http://www.eru.cz/dias-

browse_articles.php?parentId=224 

http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-

zpravy 

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html 

zkontrolováno do 1.1.2009 

 

Rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské 

soutěže ze dne 16.11.2009 

http://www.compet.cz/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/cd-cargo-

muze-navysit-svuj-akciovy-podil/ 

 

Dne 16.11.2009 vydal Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěţe (ÚOHS) rozhodnutí, kterým povolil společnosti 

ČD Cargo, a.s. navýšení podílu na společnosti ČD 

Logistics, a.s., čímţ dojde k získání kontroly ze strany 

ČD Cargo, a.s. nad touto společností. Fúze byla schvá-

lena bez jakýchkoliv podmínek a rozhodnutí jiţ nabylo 

právní moci. Dle ÚOHS tak nedojde ke změně struktury 

trhu, čímţ nedojde ke vzniku negativního vlivu na 

hospodářskou soutěţ.  

 

Připravované právní  
předpisy v SR: 

 

Návrh stavebního zákona  

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=3092 

tisk č. 1326 

datum doručení: 12. 11. 2009  

 

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění a 

doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozděj-

ších předpisů. Návrh zákona zajišťuje doplnění meze-

ry v zákoně ve vztahu k § 27 odst. 6 stavebního 

zákona o respektování závazné a směrné části 

územněplánovací dokumentace při výkonu působnos-

ti všech orgánů veřejné správy. Dosud se tak pod-

statně oslaboval význam schváleného územního 

plánu jako jediného dokumentu, který řešil konflikt 

zájmů ohledně záměrů funkčního vyuţití území inves-

tory. Nově by tak v těchto případech stavební úřad 

v těchto případech vydat územní rozhodnutí o změně 

vyuţití území, které by bylo v rozporu se závaznou 

částí územního plánu, ale řízení by se zastavilo. 

 

http://www.eru.cz/dias-browse_articles.php?parentId=224
http://www.eru.cz/dias-browse_articles.php?parentId=224
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/cd-cargo-muze-navysit-svuj-akciovy-podil/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/cd-cargo-muze-navysit-svuj-akciovy-podil/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/cd-cargo-muze-navysit-svuj-akciovy-podil/
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3092
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3092
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Přijaté právní předpisy 
v SR: 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehl

ad_detail&SummaryType=2 

zkontrolováno do 1.1.2010 

 

Novela obchodního zákoníku 

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 

Z. z., obchodní zákoník 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zako

n&MasterID=2906#IIICit 

Datum schválení: 28. 10. 2009  

 

Novela zákona má za cíl dosáhnout souladu právní 

úpravy se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č 

2007/36/ES o výkonu některých práv akcionářů spo-

lečností s kotovanými akciemi. Novelizací dochází téţ 

k úpravě způsobu uveřejňování oznámení o konání 

valné hromady obchodních společností, stejně jako 

hlasování akcionářů na valné hromadě elektronickou 

formou či pomocí zaslání hlasovacích lístků ještě před 

konání valné hromady. Mění se také úprava účasti na 

valné hromadě v zastoupení formou písemného 

zplnomocnění. Na základě novely se sjednocuje 

rovněţ úprava uvedená v zákoně č. 429/2002 Z. z. 

o burze cenných papírů ohledně transparentnosti 

informací o emitentech cenných papírů obchodova-

ných na burze. Novela nabývá účinnost dne 

1.12.2009. 

 

Regulace SR 
http://www.antimon.gov.sk 

zkontrolováno do 1.1.20010 

 

http://www.antimon.gov.sk/12/3609/protimonopo

lny-urad-sr-schvalil-zamer-koncentracie-

holandskych-podnikatelov-ppf-group-nv-a-garnet-

holding.axd 

 

Odbor fúzí Protimonopolního úřadu SR schválil záměr 

fúze nizozemských společností PPF Group N.V. a 

Garnet Holding N.V. PPF Group N.V., která je pod 

plnou kontrolou podnikatele Petra Kellnera, působí 

na slovenském trhu prostřednictví společnosti Home 

Credit Slovakia, a.s., společnost Garnet Holding N.V. 

je společníkem několika slovenských společností 

působících na realitním trhu. Protimonopolní úřad SR 

zhodnotil projekt fúze jako spojení, které nebude mít 

za následek vytvoření nebo posílení dominantního 

postavení společnosti PPF Group N.V. na slovenském 

trhu. 

 

Právní předpisy EU: 
Zkontrolováno v období 16.10.- 1.1.2009 

dle zveřejnění: 

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

 

Nařízení o přeshraničních platbách ve 

Společenství 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2

009:266:0011:0018:CS:PDF 

 

Dne 16. září bylo schváleno nařízení evropského 

parlamentu a rady č. 924/2009 o přeshraničních 

platbách ve Společenství, které si klade za cíl sjedno-

tit pravidla pro tyto platby a zároveň sníţení poplatků 

za ně.  

Článek 3 nařízení stanoví, ţe poplatky účtované po-

skytovatelem platebních sluţeb uţivateli platební 

sluţby za přeshraniční platby do výše 50 000 EUR 

jsou stejné jako poplatky účtované tímto poskytova-

telem platebních sluţeb uţivatelům platebních sluţeb 

za odpovídající vnitrostátní platby stejné hodnoty a 

ve stejné měně.  

Dle článku 5 nařízení od 1.1.2010 členské státy zruší 

oznamovací povinnosti zaloţené na zúčtování uloţe-

né poskytovatelům platebních sluţeb pro účely statis-

tiky platební bilance, které souvisejí s platebními 

transakcemi jejich klientů do výše 50 000 EUR. 

 

Judikatura Nejvyššího 
správního soudu 

Judikatura Nejvyššího 
soudu: 

zkontrolováno od 45.-52. týdne 2009 viz. Databáze NS 

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

 

Jednání advokáta jménem klienta  

30 Cdo 3580/2007 

http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-

advokata-jmenem-klienta-59224.html 

 

Nedopustí-li se advokát v rámci svého jednání za klienta 

excesu (vybočení z mezí zákonných poţadavků na 

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/prehlad_detail&SummaryType=1
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2906#IIICit
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2906#IIICit
http://www.antimon.gov.sk/12/3609/protimonopolny-urad-sr-schvalil-zamer-koncentracie-holandskych-podnikatelov-ppf-group-nv-a-garnet-holding.axd
http://www.antimon.gov.sk/12/3609/protimonopolny-urad-sr-schvalil-zamer-koncentracie-holandskych-podnikatelov-ppf-group-nv-a-garnet-holding.axd
http://www.antimon.gov.sk/12/3609/protimonopolny-urad-sr-schvalil-zamer-koncentracie-holandskych-podnikatelov-ppf-group-nv-a-garnet-holding.axd
http://www.antimon.gov.sk/12/3609/protimonopolny-urad-sr-schvalil-zamer-koncentracie-holandskych-podnikatelov-ppf-group-nv-a-garnet-holding.axd
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:266:0011:0018:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:266:0011:0018:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:266:0011:0018:CS:PDF
http://www.nsoud.cz/rozhod.php
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-advokata-jmenem-klienta-59224.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-advokata-jmenem-klienta-59224.html
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činnost advokáta při zastupování svého klienta), je třeba 

jeho jednání posuzovat jako jednání za klienta. 

 

 

Smlouva o dílo a bezdůvodné obohacení 

32 Cdo 2592/2008 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/smlouva-o-dilo-a-bezduvodne-obohaceni-

59185.html 

 

Objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli jinou, neţ ve 

smlouvě dohodnutou, cenu díla, nejde-li o sníţení či 

zvýšení ceny díla za podmínek vymezených v ustanovení 

§ 549 obch. zák. Provede-li proto zhotovitel práce nad 

sjednaný rozsah díla a nejsou-li dány podmínky dle § 

549 obch. zák. pro vznik povinnosti objednatele zaplatit 

zhotoviteli cenu přiměřeně zvýšenou, nemůţe zhotovitel 

hodnotu takových víceprací poţadovat z titulu bezdů-

vodného obohacení. 

 

 

Nakládání s účtem bankou 

29 Cdo 3659/2007 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/nakladani-s-uctem-bankou-59184.html 

 

Jestliţe banka odepsala určitou částku z běţného účtu 

bez pokynu osoby oprávněné s tímto účtem nakládat, 

avšak taková osoba později příslušný pokyn vydala, nese 

banka odpovědnost za majetkovou újmu, která tím v 

mezidobí vznikla majiteli účtu. Od doby, kdy měla banka 

příslušný převod uskutečnit podle následného pokynu, 

však majiteli účtu jiţ nenáleţí právo domáhat se po 

bance vyplacení (vrácení) odepsané částky. 

 

 

Pracovněprávní vztahy a člen statutárního 

orgánu 

 21 Cdo 2001/2008 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/pracovnepravni-vztahy-a-clen-statutarniho-

organu-59118.html 

 

Sama skutečnost, ţe činnost člena statutárního orgánu 

druţstva fyzická osoba nevykonává v pracovním poměru, 

neznamená, ţe nemůţe na základě pověření, činit právní 

úkony v pracovněprávních vztazích. Jestliţe představen-

stvo druţstva pověří někoho jiného, aby činil jménem 

druţstva právní úkony v pracovněprávních vztazích, jde 

o postup vyplývající z ustanovení § 9 odst. 1 zák. práce, 

který nelze směšovat s postupem podle ustanovení § 

243 odst. 3 věty druhé obch. zák., a na který nelze 

vztahovat podmínky stanovené v ustanovení § 243 odst. 

3 věty druhé obch. zák. pro právní úkony v obchodně 

právních vztazích.  

 

 

Znalecký posudek a úvaha soudu 

30 Cdo 5252/2007 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/znalecky-posudek-a-uvaha-soudu-

58889.html 

 

Má-li soud pochybnosti o věcné správnosti znaleckého 

posudku, nemůţe jej nahradit vlastním názorem, nýbrţ 

musí znalci uloţit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil 

nebo jinak odstranil jeho nedostatky, popřípadě aby 

vypracoval nový posudek, nebo musí ustanovit jiného 

znalce, aby věc znovu posoudil a vyjádřil se i ke 

správnosti jiţ podaného posudku. 

 

 

Zmocnění pro zastupování na valné hromadě 

akciové společnosti 

29 Cdo 5297/2008 

http://www.epravo.cz/top/soudni-

rozhodnuti/zmocneni-pro-zastupovani-na-valne-

hromade-akciove-spolecnosti-58812.html 

 

Úprava dalšího zmocnění (substituční zastoupení 

zmocněnce akcionáře na valné hromadě), učiněná v 

hranicích vymezených ustanovením § 33a obč. zák., je 

pouţitelná i na zastupování podle § 184 odst. 1 obch. 

zák. 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno od 32. týdne do 52.týdne 

Databáze ÚS 

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

  

 

Rozhodnutí ústavního soudu ze dne 

4.12.2009 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23

&j=33&k=390&d=309769 

 

http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/smlouva-o-dilo-a-bezduvodne-obohaceni-59185.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/smlouva-o-dilo-a-bezduvodne-obohaceni-59185.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/smlouva-o-dilo-a-bezduvodne-obohaceni-59185.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nakladani-s-uctem-bankou-59184.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nakladani-s-uctem-bankou-59184.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pracovnepravni-vztahy-a-clen-statutarniho-organu-59118.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pracovnepravni-vztahy-a-clen-statutarniho-organu-59118.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pracovnepravni-vztahy-a-clen-statutarniho-organu-59118.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/znalecky-posudek-a-uvaha-soudu-58889.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/znalecky-posudek-a-uvaha-soudu-58889.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/znalecky-posudek-a-uvaha-soudu-58889.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/zmocneni-pro-zastupovani-na-valne-hromade-akciove-spolecnosti-58812.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/zmocneni-pro-zastupovani-na-valne-hromade-akciove-spolecnosti-58812.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/zmocneni-pro-zastupovani-na-valne-hromade-akciove-spolecnosti-58812.html
http://www.concourt.cz/pages/rozhodovaci.html
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=309769
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=309769
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Dne 4.12.2009 vzal Ústavní soud na vědomí rozhod-

nutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ko-

hlhofer a Minarik proti České republice ze dne 15. 

října 2009 (č. 32921/03, 28464/04 a 5344/05). Ve 

výše uvedených třech stíţnostech se stěţovatelé 

domáhali na České republice zadostiučinění za zásah 

do svých práv, kdyţ dle jejich názoru, jako menšinoví 

akcionáři neměli po zápisu usnesení společnosti o 

zrušení společnosti a převodu jmění na hlavního 

akcionáře (tzv. squeeze out) do obchodního rejstříku 

moţnost napadnout toto rozhodnutí ani smlouvu o 

převodu jmění u soudu.  

Dle stěţovatelů vzhledem k tomu, ţe jim nebylo 

umoţněno účastnit se řízení před soudy, které těmto 

návrhům vyhověly, a ţe soudy byly povinny rozhod-

nout o návrzích ve lhůtě patnácti dnů po jejich podá-

ní, ztratili stěţovatelé jakoukoliv naději na spravedli-

vý proces ve věci svých ţalob na přezkum platnosti 

převodu.  

Dle Evropského soudu pro lidská práva článek 6 odst. 

1 Úmluvy zakotvuje „právo na soud“. Moţnost před-

loţit věc soudu však sama o sobě nenaplňuje všech-

ny poţadavky tohoto ustanovení. Je také třeba pro-

kázat, ţe míra přístupu poskytovaná vnitrostátními 

právními předpisy byla dostatečná k tomu, aby jed-

notlivci zajistila „právo na soud“ se zřetelem 

k principům demokratického právního státu. Článek 6 

odst. 1 Úmluvy navíc zaručuje právo na přístup 

k soudu, které zahrnuje nejenom právo na zahájení 

řízení, ale také právo na „rozhodnutí“ sporu soudem.  

Evropský soud pro lidská práva tak dospěl k názoru, 

ţe pouţití ustanovení § 131 odst. 3 písm. c) obch. 

zák. v tomto případě představuje omezení přístupu 

stěţovatelů k soudu, neboť jim bránilo ţádat o me-

ritorní soudní rozhodnutí projednávané právní otázky, 

tj. zda bylo usnesení přijato v rozporu s právem.  

Evropský soud pro lidská práva uzavřel, ţe 

v důsledku působení ustanovení § 131 odst. 1 písm. 

c) obch. zák. bylo stěţovatelům odepřeno meritorní 

rozhodnutí o ţalobě na neplatnost usnesení valné 

hromady. Jejich přístup k soudu tak byl omezen, 

přičemţ nebyly prokázány ţádné důvody, které by 

toto omezení činily přiměřeným ve vztahu 

k legitimnímu cíli, jimţ bylo podporovat stabilitu 

v obchodních kruzích zamezením zneuţívání oprav-

ných prostředků proti usnesením.  

Evropský soud pro lidská práva tak připustil, ţe apli-

kací ust. § 131 odst. 1 písm. c) došlo k porušení práv 

stěţovatelů a přiznal kaţdému polovinu částky za 

právní zastoupení. V ostatním jejich stíţnost zamítl 

buď jako neoprávněnou nebo podanou příliš brzy. 

 

 

Rozhodnutí ústavního soudu ze dne 

2.11.2009 

http://www.concourt.cz/clanek/2419 

 

Dne 2.11.2009 rozhodl Ústavní soud České republiky 

ve věci Obce Josefův Důl, která se ţalobou domáhala 

vyklizení bytu, který vlastnila a byl předmětem ná-

jemní smlouvy uzavřené mezi obcí, jednající staros-

tou, a stěţovatelem. Právní problém spočíval ve 

skutečnosti, ţe nájemní smlouva byla uzavřena dne 

1.11.2006, tedy v době mezi volbami do zastupitel-

stva a ustavující schůzí nového zastupitelstva. Ná-

jemce (stěţovatel) posléze dva roky uţíval pronajatý 

byt a řádně plnil povinnosti s tímto spojené. Po dvou 

letech se na obecním úřadě zajímal o moţnost odku-

pu pronajatého bytu do osobního vlastnictví, načeţ 

obec zjistila, ţe dle jejího názoru, nebyla smlouva 

platně uzavřena, tedy nájemník (stěţovatel) nemá 

právo byt uţívat. Obě instance obecných soudů se 

s odkazem na tehdy platné ust. § 107 zákona o ob-

cích ztotoţnily s názorem obce.  

Ústavní soud však judikoval, ţe protoţe je obec Jose-

fův Důl malou obcí, ve které se rada obce nevolí, její 

kompetence, včetně uzavírání nájemních smluv, 

vykonává starosta. Ust. § 107 zákona o obcích se 

zde tak neuţije. 

Pouţití tohoto nálezu je však omezeno novelou č. 

298/2008 Sb., které daný problém pro budoucnost 

přímo vyřešila.  

http://www.concourt.cz/clanek/2419
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Judikatura  
Nejvyššieho súdu:  

zkonrolováno ode dne 19.10.2009-1.1.2010 

http://www.nssr.gov.sk 

 

Ţádná relevantní judikatura. 

 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 19.10.2009 do 1.1.2010 

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

 

Rozhodnutí ESD ve věcái Krzysztof Filipi-

ak proti Dyrektor Izby Skarbowej w Po-

znaniu 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=all

jur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alld

ocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=d

ocop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=doci

nf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docno

or=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnod

ecisi-

on=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=a

ffint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatef

s=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nom

usu-

el=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhl

ed%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD 

 

Dne 19.11.2009 rozhodl ESD o předběţné otázce, 

polského státního příslušníka podnikajícího 

v Nizozemí, ve věci odvodů na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Případ se týkal rozhodnutí Daňo-

vého úřadu v Poznani, který odmítl panu Filipiakovi 

přiznat daňové zvýhodnění ve vztahu k pojistnému 

odvedenému během zdaňovacího období v jiném 

státě s odkazem na vnitrostátní úpravu. 

ESD tuto praxi označil za odporující článkům 43 a 49 

ES, protoţe omezují státní příslušníky členských států 

ve svobodě usazování se a volného poskytování 

sluţeb. V takovém případě pak vnitrostátní orgány 

mají povinnost aplikovat přednostně právo Společen-

ství, a umoţnit tak osobám podnikajícím i v jiných 

členských státech si od daňového základu odečíst 

zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění. 

 

Právní časopisy  

 

Soudní rozhledy 
11/2009 

Zkontrolováno do 1.1.2009 

 

Odpovědnosti za škodu vlivem vadného 

plnění ze smlouvy o dílo 

Vydání 11/2009 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 

2247/2007 ze dne 25.6.2009, který byl uveřejněn v 

čísle 11/2009 periodika Soudní rozhledy, se zabýval 

problematikou uplatnění práv z odpovědnosti za 

škodu vlivem vadného plnění ze smlouvy o dílo.   

Ţalobkyně (resp. právní předchůdce ţalobkyně) se na 

základě smlouvy o dílo uzavřené s ţalovanou zaváza-

la k opracování výfukových potrubí dodaných ţalova-

nou. Ţalovaná opakovaně upozorňovala ţalobkyni 

písemnou formou, ţe opracované výrobky vykazují 

vady, coţ zvyšuje náklady na kontrolu a třídění vad-

ných kusů. Zdůrazňovala téţ, ţe případné náklady 

tyto činnosti bude ţalobkyni přefakturovávat. Tyto 

náklady také ţalovaná přefakturovala a započetla 

oproti pohledávce ţalobkyně na úhradu dodaného 

zboţí.  

Soud prvního stupně, stejně jako soud odvolací se 

opírali o ustanovení obchodního zákoníku § 440 odst. 

2. Návrhu ţalobkyně bylo vyhověno na základě inter-

pretace § 440 odst. 2 ObchZ, kdy uspokojení, které-

ho lze dosáhnout uplatněním některého nároku z vad 

zboţí, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného 

právního důvodu. Soud prvního stupně i soud odvo-

lací shodně rozhodly, ţe ze strany ţalované nedošlo 

k průkaznému uplatnění práva z odpovědnosti za 

škodu, proto jí není moţné přiznat právo na náhradu 

škody.  

Ţalovaná podala dodvolání k Nejvyššímu soudu ČR, 

který judikoval, ţe ze strany soudu prvního stupně i 

soudu odvolacího došlo k nesprávnému výkladu 

ustanovení § 440 odst. 2 ObchZ. Současně poukázal 

na ustanovení § 564 ObchZ, podle kterého platí 

ustanovení § 440 ObchZ přiměřeně i při vadách díla. 

Ustanovení § 440 odst. 2 ObchZ se snaţí zabránit 

obcházení lhůt u případů, kdy lze uplatnit jak právo 

z odpovědnosti za vady, tak právo z odpovědnosti za 

škodu. Z odpovědnosti za škodu mohou vzniknout i 

http://www.nssr.gov.sk/
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
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práva jiná, např. práva vznikající na základě vadného 

plnění, která není moţné uspokojit z odpovědnosti za 

vady. Taková práva musí být uplatněna v reţimu 

odpovědnosti za škodu. Uplatněním nároku na ná-

hradu škody se ţalovaný nehodlá uspokojit do hod-

noty provedeného díla – oprava věci, sleva z ceny - , 

ale poţaduje náhradu skutečné škody nebo ušlého 

zisku, které mu důsledkem vadného plnění vznikly. 

Ţalovaný však musí řádné prokázat souvislost mezi 

vadným plněním a vznikem škody.  

 

Právní rozhledy 
19,20,21,22/2009 

zkontrolováno do 1.1.2010 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 

5.8.2009, sp. zn. 28 Cdo 292/2009 

Vydání: 22/2009 

 

Rozhodnutí se zabývá otázkou jednání jménem neexis-

tující obchodní společnosti.  

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi ţalovanou jako 

správkyní majetku a ţalobcem, který na základě 

smlouvy vykonal opravu a úpravu předmětného 

majetku. Poté, co se ţalobce neúspěšně domáhal 

uplatnění nároku ze smlouvy, podal na ţalovanou 

ţalobu, kterou se domáhal zaplacení dluţné částky za 

vykonání díla. Ţalovaná se hájila nedostatkem právní 

legitimace z důvodu toho, ţe majetek měla pouze ve 

správě a následně jí byl odejmut. Navíc zdůraznila, ţe 

ţalobce jednal pod neexistující firmou. Ţalobce podni-

kal na základě ţivnostenského oprávnění, smlouva 

však byla uzavřena jménem neexistující společnosti, u 

které ţalobce vystupoval jako jednatel.  

Soud prvního stupně ţalobu zamítl s tím, ţe právní 

úkon je absolutně neplatný, neboť ho nelze povaţovat 

za právní úkon podle § 34 ObčZ z důvodu nemoţnosti 

projevení dostatečné vůle k uzavření smlouvy ze strany 

neexistujícího subjektu.  Ţalobce tak plnil bez právního 

důvodu, současně také ţalovaný, který ţalobci jiţ 

předem vyplatil zálohově částku převyšující hodnotu 

díla, se nemůţe domáhat nároku na vyplacení bezdů-

vodného obohacení. Soud odvolací rozsudek potvrdil.  

Soud dovolací dovodil, ţe § 33 odst. 2 ObčZ, které 

říká, ţe „překročí-li zmocněnec při jednání své opráv-

nění jednat za zmocnitele nebo jedná-li někdo za 

jiného bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám, 

ledaţe ten, za koho bylo jednáno, právní úkon dosta-

tečně bez zbytečného odkladu schválí; neschválí-li 

zmocnitel překročení plné moci nebo jednání bez plné 

moci, můţe osoba, se kterou bylo jednáno, na zmoc-

něnci poţadovat buď splnění závazku nebo náhradu 

škody způsobené jeho jednáním“, lze analogicky dle § 

853 ObčZ pouţít na tento případ. Ţalobce neměl 

k jednání za neexistující společnost ţádné smluvní 

nebo zákonné oprávnění, tedy je z daného jednání 

zavázán sám.  

Dále se Nejvyšší soud ČR zabýval platností smlouvy o 

dílo z pohledu dostatečné identifikace smluvních stran. 

Soud prvního stupně i soud odvolací pominuly soudní 

praxi, podle které vadné označení smluvních stran 

nevede k neplatnosti smlouvy, pokud je moţné 

z výkladu nebo jiným skutečností dostatečně účastníky 

smluvního vztahu určit. Podle dřívějšího rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR lze také konstatovat, ţe pokud je 

právnická osoba označena chybným názvem, který 

současně nenáleţí jiné právnické osobě, avšak je 

správně uvedeno identifikační číslo, není touto firmou 

učiněný právní úkon neplatný. Dovolací soud toto 

přiměřeně vztáhl na fyzickou osobu ţalobce, který sice 

v právním vztahu se ţalovanou vystupoval jako jedna-

tel právnické osoby, ale se správnou adresou sídla a 

identifikačním číslem, jaké mu bylo přiděleno jako 

podnikající fyzické osobě, coţ lze povaţovat za dosta-

tečnou identifikace dle § 35 odst. 2 ObčZ.  

 

 

Odpovědnost advokáta v případě opomenu-

tí soudu vycházet v řízení z aktuální judika-

tury Spolkového soudního dvora 

Vydání: 19/2009 

 

Rozhodnutí spolkového soudního dvoru: Opomene-li 

advokát v odvolacím řízení odkázat na rozhodnutí 

Spolkového soudního dvora, které zásadním způsobem 

podporuje právní názor mandanta, a prohraje-li 

mandant z tohoto důvodu spor, nemá na příčinnou 

souvislost mezi chybou advokáta a vzniklou škodou vliv 

skutečnost, ţe příslušné rozhodnutí přehlédl i soud. 

 

 

Stanovení počtu jednatelů ve společenské 

smlouvě 

Vydání: 20/2009 

 

Rozhodnutí vrchního soudu v Praze: Není-li určen ve 

společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným 

konkrétní počet jednatelů, nebo je-li sice určen, ale 



 

 

 

Strana 12 LEGAL UPDATE LEDEN 2010 

 

neplatně (neurčitost), je dán tento počet jednatelů 

počtem prvních jednatelů. 

Změna společenské smlouvy obsahující formulaci 

„statutárním orgánem … je jednatel nebo jednatelé“ je 

z hlediska poţadavku na určitost právních úkonů podle 

§ 37 odst. 1 ObčZ nedostatečná. 

 

 

Duplicitní zápis v katastru nemovitostí a 

příčiny jeho vzniku 

Vydání: 20/2009,  AutorJUDr. Radim Kostík 

 

Obsáhlý článek pojednává o důvodech vzniku a moţ-

ném postupu při duplicitním zápisu, o postupu katast-

rálního úřadu. Blíţe se věnuje také ţalobě o určení 

vlastnického práva. 

 

  

Rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy a 

zápis vlastnického práva do katastru ne-

movitostí 

Vydání: 21/2009 

 

Rozhodnutí nejvyššího soudu 30 Cdo 85/2008: Má-li 

být zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí 

proveden záznamem, můţe se tak stát jen na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu, z něhoţ vyplývá 

vlastnické právo subjektu, jenţ má být zapsáno. O 

tom, který subjekt je vlastníkem nemovitosti, nic 

nevypovídá pravomocné rozhodnutí soudu, kterým by 

bylo určeno, ţe je neplatná kupní smlouva, ale jen 

takové pravomocné soudní rozhodnutí, jeţ určuje, kdo 

je vlastníkem předmětných nemovitostí. 

 

 

Omezení v rámci jednání jménem společ-

nosti 

Vydání: 21/2009 

 

Rozhodnutí vrchního soudu v Praze: Způsob jednání 

jménem akciové společnosti musí obsahovat personál-

ní vymezení (zda jedná kaţdý člen představenstva 

samostatně) a věcné vymezení. Věcné vymezení můţe 

být implicitní, u kterého není nutné vyjádření expressis 

verbis při jednání ve všech věcech, nebo explicitní, je-li 

třeba konkrétněji vymezit okruh případů společného 

jednání různého počtu členů představenstva. 

 

Rejstříkový soud zamítl návrh na zápis změn do OR 

týkající se omezení oprávnění k jednání jménem 

akciové společnosti s tím, ţe způsob omezení jednání 

není zapisovaným údajem ve smyslu § 35 písm. f) 

ObchZ. Povinně zapisovaným údajem ve smyslu § 35 

písm. f) ObchZ je způsob, jak statutární orgán jménem 

společnosti jedná. Vymezení způsobu jednání tedy 

v sobě musí zahrnovat nejenom „kdo“ ale i „v jakém 

okruhu případů“.  

Bliţší specifikace jednání různého počtu členů předsta-

venstva tedy není omezením představenstva jednat 

jménem společnosti ve smyslu § 191 odst. 2 ObchZ, 

ale pouze vymezením způsobu jednání jménem spo-

lečnosti ve smyslu  § 35 písm. f) ObchZ. 

 

Plus- Magazín Česko-
německé obchodní a prů-

myslové komory 
zkontrolováno do 1.1.2010 

 

Nařízení o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení 

Autor: Lucie Vorlíčková, LLM., Pavlína Maierová, LLM. 

 

Od 1.5.2010 začne vejde v platnost novela nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze 

dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení. Od prvního května se prodluţuje doba, 

po kterou se bude na vyslaného pracovníka vztahovat 

sociální systém vysílajícího státu, z 12 měsíců 

s moţným prodlouţením o dalších 12 měsíců, na 

rovnou 24 měsíců. 

 

Epravo.cz 
http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-pravo/ 

 

Postup a podmínky pro schvalování 

transakce valnou hromadou 

Rozhodnutí ze dne 7. července 2009 sp. zn. 14 Cmo 

351/2008 

 

Vrchní soud v Praze se v rozhodnutí zabýval ustano-

vením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku, pokud 

jde o postup a podmínky pro schvalování transakce 

valnou hromadou. Rozhodnutí se týkalo neplatnosti 

usnesení valné hromady akciové společnosti, která 

schválila kupní smlouvy na prodej movitých věcí mezi 

javascript:void(0)
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osobami v koncernu bez vypracování příslušného 

znaleckého posudku, který je vyţadovaný v § 196a 

odst. 3 obch. zák. 

“Ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. sleduje ochra-

nu akcionářů před svévolí osob jednajících jménem 

akciové společnosti při nabývání a zcizování jejího 

majetku. Uvedené ustanovení obsahuje dva regulati-

vy nabývání a zcizování majetku, a to jednak určení 

hodnoty majetku znalcem (za podmínek v tomto 

ustanovení uvedených vţdy) a jednak schválení 

souhlas valné hromady (jen dochází-li k nabytí ma-

jetku do 3 let od vzniku společnosti). Klíčovou otáz-

kou tohoto řízení je sled kroků tímto ustanovením 

poţadovaných. 

V případě kupní smlouvy musí cena odpovídat hod-

notě majetku určené posudkem soudem jmenované-

ho znalce. Souhlas valné hromady s nabytím majetku 

můţe být udělen jak před uzavřením smlouvy, tak po 

jejím uzavřením. Smyslem uvedené zákonné úpravy 

je vystavit nabytí majetku kontrolnímu mechanismu 

ze strany akcionářů. Potom je třeba přisvědčit odvo-

lateli, ţe akcionáři mají znát hodnotu majetku, který 

je předmětem transakce a tuto hodnotu musí stano-

vit znalec. Jen tak se mohou kvalifikovaně rozhod-

nout. Odvolací soud má za to, ţe pro schválení naby-

tí majetku podle § 196a odst. 3 obch. zák. neposta-

čuje sdělení pouze předpokládané ceny s tím, ţe 

výše ceny bude plně korigována podle hodnoty zjiš-

těné následným znaleckým (jak tomu bylo v daném 

případě). Znalec by pak mohl dospět ke stanovení 

jiné hodnoty majetku a rozhodnutí valné hromady 

vycházející z orientační ceny by jiţ s ohledem na běh 

prekluzivních lhůt nebylo moţno zvrátit. Takový 

postup povaţuje odvolací soud za nepřijatelný a v 

rozporu se zásadou ochrany zájmu akcionářů. 

Při schvalování nabytí majetku podle § 196 odst. 3 

obch. zák. valnou hromadou tedy musí mít akcionáři 

k dispozici stanovení hodnoty majetku znalcem jme-

novaným soudem.“ 

 

Bulletin slovenskej  
advokácie 
Kontrola č. 7-8/2009 

 

Autorizace smluv o převodu nemovitostí 

advokáty 

Číslo: č. 8/2009 

 

Národní rada Slovenské republiky schválila novelu 

notářského řádu a zákona o advokacii, kterou umoţnila 

advokátům autorizovat smlouvy o převodu nemovitos-

tí. Bez ohledu na to, která strana smlouvy o převodu 

nemovitostí uzavřela s advokátem smlouvu o právním 

zastoupení, bude mít advokát oprávnění smlouvu o 

převodu nemovitostí autorizovat.  

 

Obsahem autorizace bude posouzení, zda advokátem 

sepsaná smlouva o převodu nemovitostí neodporuje 

zákonu, neobchází ho a zda se nepříčí dobrým mra-

vům, dále pak zjištění totoţnosti účastníků a jejich 

zástupců a posouzení, zda uzavřením smlouvy nedojde 

ke vzniku škody.  

Od advokáta se bude očekávat odborný přístup, bude 

si muset např. všímat případných nevyváţených 

ustanovení ve smlouvě a ţádat k nim vysvětlení. Toto 

má být jedna ze dvou hlavních výhod nové úpravy, 

jelikoţ při klasickém vkladu do katastru nemovitostí 

úředník s účastníkem nekomunikuje a jen zkoumá 

formální náleţitosti smlouvy.  

Autorizaci provádí advokát autorizační doloţkou. 

Absence této autorizační doloţky nezpůsobuje neplat-

nost smlouvy, nicméně nelze ji přisoudit účinky autori-

zace.  

Před samotnou autorizací smlouvy o převodu nemovi-

tostí bude advokát povinný účastníkovi oznámit pla-

tební podmínky dohodnuté ve smlouvě. Advokát bude 

mít také povinnost informovat účastníky o svém 

pojistném krytí a pojišťovně. Katastrální úřad pak u 

autorizovaných smluv nebude zkoumat jejich platnost 

a jen provede vklad. Lze tak očekávat i rychlejší zápisy 

do rejstříku. 

S tím také souvisí případná odpovědnost advokáta, 

která je v tomto případě koncipována jako objektivní 

s jediným liberačním důvodem, a to sice, ţe advokát 

by prokázal, ţe poškozený sám si škodu způsobil. 

V této souvislosti vyvstane pravděpodobně problém 

s ověřováním totoţnosti účastníků smluv, protoţe 

advokát na jedné straně má povinnost totoţnost zjistit, 

má dokonce oprávnění vyţadovat předloţení průkazu 

totoţnosti, nicméně na druhé straně u odcizených 

průkazů by se snadno mohl dostat do pozice odpověd-

ného za škodu. Pokud si advokát nebude totoţností 

jist, má právo autorizaci odmítnout.  

 

Autoři: OKR, IKA, ABE, AKR 
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