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(autor: LTO) 

 
Nejvyšší správní soud České republiky ne-
zveřejnil za měsíc červen žádné relevant-
ní rozhodnutí. 
 

Judikatura Nejvyššího 
soudu  

zkontrolováno do 30.6.2011, Databáze NS na 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.n

sf/WebSpreadSearch 

(autor: LTO) 

 
Rozsudek ohledně předkupního práva 
s obligační povahou 
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatur

a_prevedena2.nsf/WebSearch/96D428A68BF3B27E

C12578B200283005?openDocument 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 

4308/2009, ze dne 1.7.2011 
 
Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě rozsudkem 
potvrdil ve věci samé rozsudek ze dne 24. září 2008, 
č.j. 12 C 26/2008-65, kterým Okresní soud v Jihlavě 

zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal nahrazení pro-
jevu vůle žalovaných (prodávajících), tj. uložení po-
vinnosti uzavřít se žalobcem (kupujícím) smlouvu o 
převodu vlastnictví ve výroku specifikovaných nemo-
vitostí. 
 

Nejvyšší soud zamítl dovolání žalobce, který se do-
máhal ochrany dle § 603 odst. 3 občanského zákoní-
ku. Žalobce se proti žalovaným jako nabyvatelům 
nemovitostí, ke kterým měl obligační předkupní prá-
vo, snažil uplatnit § 603 odst. 3 občanského zákoníku 
ve smyslu nové nabídky ke koupi jako osobě svědčící 

předkupní právo. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že daná problematika byla 
již v minulosti bohatě judikována nejvyšším soudem, 
postoupil tříčlenný senát, který usoudil, že dovolání 
je přípustné, věc velkému občanskoprávnímu kole-

giu. 
 
Kolegium se usneslo, že dovolání je přípustné, 
nicméně judikovalo, že oproti návrhu žalobce je tře-
ba vykládat § 603 odst. 3 občanského zákoníku 

v přímé souvislosti s odst. 2 téhož paragrafu, který 

pouze rozšiřuje. Kolegium tedy usoudilo, že opravná 
opatření dle odst. 3 jsou uplatnitelná pouze v případě 
věcného předkupního práva a nikoliv ve prospěch 
žalobce, jemuž svědčilo předkupní právo obligační. 
 
Žalobci tak zůstává jako jediná možnost obrany proti 

porušení obligačního předkupního práva náhrada 
škody za porušení obligačních povinností. 
 

Judikatura  
Ústavního soudu 

zkontrolováno do 30.6.2011 

Databáze ÚS 

http://www.concourt.cz 

(autor: LTO)  

 
Rozhodnutí orgánů sociálního zabezpeče-
ní o prominutí penále za nezaplacení po-
jistného bude možné soudně přezkoumat  
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5336 

 
Dne 9. června 2011 rozhodlo plénum Ústavního sou-

du České republiky o návrhu Nejvyššího správního 
soudu na zrušení ustanovení §104e písm. b) zákona 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, tak, že 
výše zmíněné ustanovení zákona zrušil a tím plně 
vyhověl návrhu Nejvyššího správního soudu. 

 
Nejvyšší správní soud ve svém návrhu poukazoval na 
„základní argument odmítacího usnesení Městského 
soudu v Praze, jímž byl poukaz na ustanovení § 104e 
písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a pro-
vádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů, vylučující soudní přezkum ve věcech pro-
minutí penále za nezaplacení pojistného na sociální 
zabezpečení“.  
 
Ústavní soud se ve svém nálezu zabýval primárně 
existencí analogie v případě institutu rozhodnutí 

správce daně o prominutí daně či jejího příslušenství 
a institutu rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení 
o prominutí penále za nezaplacení pojistného na so-
ciální zabezpečení, příslušícího k napadenému usta-
novení a jejich vzájemnou komparací. Ústavní soud 
konstatoval, že institut rozhodnutí správce daně o 

prominutí penále z daně, který je dle zákona možné 
podrobit soudnímu přezkumu, se teleologicky a sys-
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tematicky shoduje s institutem rozhodnutí orgánů 

sociálního zabezpečení o prominutí penále 
za nezaplacení pojistného na sociální zabezpečení. 
Dále zdůraznil, že “… předmětem soudního 
přezkumu rozhodnutí o prominutí penále za 
nezaplacení pojistného na sociální zabez-
pečení není meritum věci; je jím toliko do-
držení mezí správního uvážení, je jím 
ochrana řádného procesu a vyloučení své-
vole v rozhodování, čili garance práva na 
řádný proces, i když v těchto případech 
hmotné subjektivní právo na poskytnutí po-
suzované úlevy (prominutí penále) dáno 
není.“.  
 
 
Obec je oprávněna regulovat umístění vi-
deoloterijních terminálů na svém území 
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5369 

 
Ústavní soud České republiky rozhodl dne 14. června 
2011 nálezem o návrhu Ministerstva financí České 
republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky obce 
regulující umisťování herních automatů. V svém ná-
lezu mimo jiné konstatuje ústavně kompatibilní exis-
tenci normotvorné působnosti obce regulovat obecně 
závaznou vyhláškou vydanou dle § 50 odst. 4 loterij-
ního zákona ve spojení s § 2 písm. e) téhož zákona 
umístění i videoloterijních terminálů ( dále jen „ILV“). 
Ústavní soud se primárně zabýval problematikou cha-
rakteru ILV a jejich zatřídění pod jednotlivé ustano-
vení loterijního zákona. Ministerstvo financí České 
republiky zastávalo názor, že ILV představují inomi-
nátní loterii či jinou podobnou hru, která není výslov-
ně vyjmenována ve výčtu v § 2 ani v § 17 odst. 1 
loterijního zákona, a kterou může ad hoc povolovat 
pouze Ministerstvo financí.  
 
Ústavní soud po provedené aplikaci zákona a výkladu 
smyslu zákona došel ale k názoru: „Uplatnění takové 
pravomoci a působnosti obcí proto nepředstavuje dle 
názoru Ústavního soudu nezákonný zásah do výkonu 
státní moci, resp. státní správy. Vydáním obecně zá-
vazné vyhlášky obec nikterak nezasahuje do vlastní 
rozhodovací pravomoci ministerstva, které je kompe-
tentní v případě inominátních loterií a jiných obdob-
ných her, tj. zařízení, která nesplňují definici dle § 17 
odst. 1 loterijního zákona, avšak současně jsou těm-
to zařízením podobná, posoudit splnění všech poža-

davků vyplývajících z části první až čtvrté zákona, jak 

mu ostatně ukládá § 50 odst. 3 loterijního zákona. 
Jinak řečeno, regulací v podobě obecně závazné vy-
hlášky obec nepřebírá rozhodování o povolení ILV dle 
části druhé loterijního zákona; vydáním obecně zá-
vazné vyhlášky stanovící místa, na nichž lze v obci 
koncová zařízení interaktivních videoloterií provozo-

vat, pouze obec stanoví mimo jiné i za účelem 
ochrany místních záležitostí veřejného pořádku určité 
mantinely, v nichž se musí rozhodování ministerstva 
pohybovat.“ 
 

Judikatura SR:  
zkontrolováno ode dne zveřejnění do 30.6.2011 

(autor: AKU) 

 

Ústavní soud SR 
 

Ústavní soud Slovenské republiky nezve-
řejnil za měsíc květen žádné relevantní 
rozhodnutí 
 

Nejvyšší soud SR 
 
Nejvyšší soud Slovenské republiky nezve-
řejnil za měsíc květen žádné relevantní 
rozhodnutí. 
 

Judikatura ESD 
zkontrolováno od 1.6.2011 do 30.6.2011 

http://eur-

lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs 

(autor: MFO) 

 
Rozsudek Soudního dvora EU o žádosti o 
rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 
uznávání rozhodných dob pojištění a při-
znání vyrovnávacího příspěvku k dávce 
přiznávané pouze státním příslušníkům 
členského státu s bydlištěm v tomto státě 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX

:62009J0399:CS:HTML 

 
Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 22. června 
2011 o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na 
základě článku 234 ES, podaná Nejvyšším správním 
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soudem České republiky ze dne 23.září 2009  ve věci 

Marie Landtová. Paní Landtová je česká státní pří-
slušnice, v současnosti s bydlištěm na území České 
republiky. Od roku 1964 do 31.prosince 1992 praco-
vala na území České a Slovenské Federativní Repub-
liky. Po rozdělení České a Slovenské Federativní Re-
publiky 1.1.1993 pracovala až do 31. srpna 1993 je-

nom na území Slovenské republiky a poté, od 1. září 
1993, na území České republiky. V roce 2006 přizna-
la příslušná správa sociálního zabezpečení paní Land-
tové dílčí starobní důchod (dále jen „důchod“). Sprá-
va stanovila výši dávky ve stáří a konstatovala, že 
doba pojištění, kterou paní Landtová získala do 31. 

prosince 1992, musí být zhodnocena ve slovenském 
systému sociálního zabezpečení, neboť její zaměst-
navatel měl sídlo na území Slovenské republiky. 
Vzhledem k nespokojnosti s takto vypočteným  dů-
chodem se paní Landtová obrátila se žalobou na 
Městský soud v Praze, neboť podle jejího názoru 

správa sociálního zabezpečení nezohlednila všechny 
získané doby pojištění. Městský soud v Praze v roce 
2007 rozhodnutí sociální správy zrušil, přičemž ak-
ceptoval při aplikaci dotčených ustanovení zákona 
nejnovější judikaturu Ústavního soudu. V tomto nále-
zu Ústavní soud uvedl, že pokud státní příslušník 

České republiky splňuje podmínky pro vznik nároku 
na dávku ve stáří podle vnitrostátních předpisů a ten-
to nárok je vyšší než nárok podle dvoustranné 
smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou re-
publikou uzavřené dne 29. října 1992 v rámci opat-
ření určených k vyřešení situace po rozdělení České a 

Slovenské Federativní Republiky dne 31. prosince 
1992 (dále jen „smlouva“), je správa sociálního za-
bezpečení povinna zabezpečit pobírání dávky ve výši, 
která odpovídá tomuto vyššímu vypočtenému  náro-
ku. Městský soud v Praze dospěl v návaznosti na ten-
to nález ústavního soudu akceptujíc jeho východiska 

k závěru, že dávka ve stáří, kterou správa paní Land-
tové přiznala, musí být dopočtena do výše, na kterou 
by žalobkyně v původním řízení měla nárok v přípa-
dě, kdy by celou dobu pojištění do 31. prosince 1992 
získala v systému sociálního zabezpečení České re-
publiky. Česká správa sociálního zabezpečení se ob-

rátila s kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu sou-
du České republiky, který ji vyhověl a zrušil rozsudek 
Městského soudu. Tento ale jeho právní názor nere-
spektoval, rozhodl v prospěch paní Landtové. Z toho-
to důvodu podala správa sociálního zabezpečení ka-
sační stížnost k NSS ČR, protože dle jejího názoru 

„(...) povinnost dorovnávat dávky ve stáří pouze 

u osob s českou státní příslušností a bydlištěm v Čes-
ké republice, jimž jsou doby pojištění získané v době 
České a Slovenské Federativní Republiky zhodnoceny 
podle článku 20 smlouvy, je v rozporu se zásadou 
rovného zacházení zakotvenou v článku 3 nařízení 
č.1408/71. Kromě toho taková povinnost znamená 

rovněž zohlednění slovenských dob pojištění pro úče-
ly zvýšení české dávky ve stáří, přestože článek 12 
nařízení č.1408/71 možnost dvojího zohlednění jedné 
a téže doby pojištění zakazuje.“ NSS ČR se proto ob-
rátil na ESD s předběžnou otázkou ohledem výkladu 
přílohy III část A nařízení č.1408/71, která ponechá-

vá použitelným kritérium pro určení nástupnického 
státu příslušného k zhodnocení dob pojištění získa-
ných zaměstnanými osobami do 31.prosince 1992 v 
systému sociálního zabezpečení České a Slovenské 
Federativní Republiky. ESD ve svém rozsudku judiko-
val, že ustanovení části A bodu 6 přílohy III nařízení 

Rady (EHS) č.1408/71, o uplatňování systémů soci-
álního zabezpečení (…), ve spojení s čl.7 odst.2 písm. 
c) téhož nařízení nebrání takovému vnitrostátnímu 
pravidlu, podle něhož je vyplácen vyrovnávací pří-
spěvek k dávce ve stáří, pokud je výše této dávky 
přiznaná podle článku 20 dvoustranné smlouvy mezi 

Českou republikou a Slovenskou republikou, nižší než 
dávka, která by byla pobírána, kdyby byl starobní 
důchod vypočten podle právních norem České repub-
liky.  

 

Právní časopisy 
(autor: PMO)  

 

Právní rádce 
6/2011 

Zohledněna vydání do 30.6.2011 

 
Rub a líc smlouvy o tichém společenství 
Vydání: 6/2011, str. 4  

Autor: Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. 

  
§ 673 odst. 1 obchodního zákoníku stanoví, že 
„Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý 
společník poskytnout podnikateli určitý vklad a podí-
let se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje 

k placení části čistého zisku po odečtení povinného 
přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen 
tento fond vytvářet, vyplývající z podílu tichého spo-
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lečníka na výsledku podnikání. Ve smlouvě o tichém 

společenství musí být dohodnutý rozsah účasti tiché-
ho společníka na zisku a ztrátě stejný.“ 
 
Autorka ve svém článku, který je tématem červno-
vém čísla, rozebírá různé aspekty smlouvy o tichém 
společenství. Dostává se tak od pojmových znaků 

smlouvy přes „tichost“, „placení“ podílu na zisku přes 
povahu smluvních stran, schvalování smlouvy valnou 
hromadou, účast tichého společníka na celém podni-
kání nebo jen na jeho ucelené části, vklad tichého 
společníka, jeho oprávnění podle ů 675 obchodního 
zákoníku až k zániku smlouvy o tichém společenství. 

 

 
Zajištění závazků podle nového občan-
ského zákoníku   
Vydání: 6/2011, str. 16 

Autor: Mgr. Robert Němec, LL.M. 

 
Autor konstatuje, že současná právní úprava zajištění 
závazků je v zásadě vyhovující a nabízí věřitelům do-
statečné možnosti. Přesto má však určité nedostatky 
– některé z nich se podařilo odstranit pomocí růz-
ných novelizací, další krok ke zvýšení efektivnosti by 
však měl přinést návrh nového občanského zákoníku, 

jehož ambicí je mimo jiné odstranit v této oblasti dal-
ší nedostatky.  
 
Kromě vyčlenění úpravy smluvní pokuty a uznání 
dluhu ze zajištění do utvrzení dluhu je nová právní 
úprava velmi podobná té stávající. Nadále by tedy 

měly být používány nástroje k zajištění, jimiž jsou 
zástavní právo, ručení, finanční záruka, zajišťovací 
převod práva a dohoda o srážkách ze mzdy a jiných 
příjmů. Tyto instrumenty jsou v článku dále podrob-
něji rozebrány.  
 

Právní rozhledy 
11-12/2011 

Zohledněna vydání do 30.6.2011 

Doktrína Piercing the Corporate Veil ne-
boli prolomení majetkové samostatnosti 
právnické osoby a její možnosti v českém 
obchodném právu 
Vydání: 12/2011, str. 425 

Autor: Jan Lokajíček 

 

Pro kapitálové společnosti je příznačné omezené ru-

čení. Na tuto skutečnost, vnímanou někdy jako ne-
spravedlivou, reaguje doktrína piercing the corporate 
veil. Ta je v českém právním prostředí překládána 
jako prolomení majetkové samostatnosti právnické 
osoby. 
 

Autor v úvodu poskytuje stručný přehled problemati-
ky a vymezuje výše zmíněnou doktrínu, která má 
svůj původ v common law. Dále pak následuje analý-
za důvodů umožňujících její použití. 
 
V závěrečné části článku jsou rozebrána některá 

ustanovení českého obchodního práva, která umož-
ňují použití doktríny piercing the corporate veil i 
v našem právu. 

 

 
Oznamovací povinnost podle zákona o 
ochraně osobních údajů 
Vydání: 12/2011, str. 437 

Autor: JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková 

 
Správce (osoba rozhodující primárně o zpracování 
osobních údajů) má s souvislosti se zpracováním 
osobních údajů řadu povinností, mezi něž patří i 

oznamovací povinnost. Správce je povinen oznámit 
Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování ještě 
před jeho samotným zahájením, aby byl umožněn 
výkon dozoru Úřadu. 
 
Pokud tato povinnost není respektována, vystavuje 

se správce riziku uložení pokuty. Oznamovací povin-
nost se však nevztahuje na všechny správce; na ně-
které z nich se vztahuje některá z výjimek. 
 
V článku je mimo jiné rozebráno, kdo je povinen plnit 
oznamovací povinnost, oznamovací povinnost v pří-

padě kamerových systémů se záznamem, rozsah in-
formací, osvědčení o registraci či výjimky z oznamo-
vací povinnosti. 
 

 
K podzemní stavbě jako samostatné věci 
v právním smyslu 
Vydání: 8/2011, str. 443 

Autor: Mgr. Jana Bílková  
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Návrh nového občanského zákoníku se vrací k zása-

dě superficies solo cedit – podle § 478 odst. 1 totiž 
této věci uvádí: „Součástí pozemku je prostor nad 
povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozem-
ku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včet-
ně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno 
ve zdech.“ 

 
V minulosti (do roku 1950) byla právní úprava po-
dobná, za součást pozemku byl považován i prostor 
nad i pod nezastavěnou plochou pozemku. Od roku 
1950 již stavba není součástí pozemku – vlastník po-
zemku tedy může být jiný subjekt než vlastník stavby 

na či pod pozemkem. V takovém případě však musí 
stavba představovat samostatnou věc v právním 
smyslu. 
 
Je však otázkou, kdy je stavba ještě součástí pozem-
ku a kdy jde o věc samostatnou. Autorka se v této 

souvislosti soustředí především na stavby podzemní, 
přičemž svůj výklad ilustruje i několika soudními roz-
hodnutími. 
 

Bulletin advokacie 
6/2011 

Zohledněna vydání do 30.6.2011 

 
Právní důsledky soupisu majetku třetích 
osob do majetkové 
podstaty dlužníka v insolvenčním řízení a 
možnosti právní obrany 
Vydání: 6/2011, str. 33 

Autor: JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. 

 

Přestože jde v insolvenčním řízení především o dluž-

níka a jeho věřitele, kteří zde uplatňují svá práva vůči 
němu, může být důsledkem insolvenčního řízení i zá-
sah do práv třetích osob. Tato skutečnost může být 
důsledkem toho, že insolvenční správce zahrne do 
soupisu majetkové podstaty dlužníka i takový maje-
tek, který náleží jinému subjektu, než je dlužník. 

 
Autor se nejdříve zabývá samotným soupisem majet-
kové podstaty a následně pak obranou proti ne-
správnému zahrnutí majetku do soupisu majetkové 
podstaty. Dále pak rozebírá otázku, co je možné dě-
lat v situaci, kdy už došlo ke zpeněžení věci, která 

neměla být pojata do soupisu majetkové podstaty (a 

to v případech, kdy se výtěžek z tohoto zpeněžení 

stále nachází v majetkové podstatě či nikoli). 
 

 
Podvod – lehkomyslnost poškozeného 
Vydání: 6/2011, str. 43 

Autor: Nejvyšší soud ČR, právní věta: redakce Bulle-

tinu advokacie 

 
V rubrice Judikatura je uveřejněno usnesení Nejvyš-
šího soudu České republiky ze dne 25. září 2010, č. j. 
7 Tdo 486/2010. Soud zde judikoval (právní věta re-
dakce Bulletinu advokacie), že: 
 

I. U účastníků soukromoprávních vztahů lze opráv-
něně požadovat, aby dodržovali alespoň elementární 
zásady opatrnosti. Není přijatelné, aby trestním po-
stihem byla nahrazována nezbytná míra opatrnosti 
účastníka soukromoprávních vztahů při ochraně jeho 
práv. V takovém případě je na místě užití instrumen-

tů soukromoprávních. 
 
II. Pro naplnění skutkové podstaty podvodu je roz-
hodné pouze jednání pachatele před transferem ma-
jetkové hodnoty z disposice poškozeného do dispozi-
ce pachatele nebo jiné osoby. 

 

Bulletin slovenské advo-
kacie 

6/2011 

Zohledněna vydání do 30.6.2011 

 
DISKUSE, Komu patří náklady soudního 
řízení v občanském soudním řízení? 
Vydání: 6/2011, str. 3 

Autor: JUDr. Ján Havlát 

 
Zásadní právní normou v dané souvislosti je ustano-
vení § 149 odst. 1 OSP, ve smyslu kterého „Pokud 

advokát zastupoval účastníka, kterému byla přisou-
zena náhrada nákladů řízení, je ten, kterému byla 
uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji 
advokátu“. 
 
Zaměření tohoto příspěvku směřuje k otázce, zda je 

možné konstatovat, že náhrada nákladů přiznaná 
soudním rozhodnutím je nárokem advokáta a advo-
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kát je bez dalšího oprávněn ponechat si toto peněžní 

plnění jako vlastní příjem.  
 
Odpověď je jednoznačně záporná. Pokud soud při-
znává náhradu nákladů řízení, bez ohledu na to, v 
jakém poměru anebo v jaké výši, přiznává tuto ná-
hradu vždy účastníkovi řízení. 

 
Citované ustanovení § 149 odst. 1 OSP má ve vztahu 
k advokátovi jen zabezpečovací funkci. Ukládá po-
vinnému subjektu plnit na účet advokáta, který se 
tím stává platebním místem. 
 

 
Význam obsahu doručenky pro náhradní 
doručení podle občanského soudního řádu 
Vydání: 6/2011, str. 6 

Autor: Mgr. Róbert Bardač 

 

Článek se zabývá vztahem obsahu doručenky a jeho 

významu pro nastoupení účinků náhradního doručení 
podle občanského soudního řádu. 
 
Autor dospěl k závěru, že presumpci o pravdivosti 
údajů na doručence je možné uplatnit na okolnost, 
že adresát se zdržuje v místě doručení anebo na 

okolnost, že byla zásilka uložena na poště anebo or-
gánu obce jen tehdy, pokud tyto okolnosti výslovně 
vyplývají z doručenky. V opačném případě mohou 
nastoupit účinky náhradního doručení jen v případě, 
pokud soud provede šetření o těchto okolnostech 
sám. 
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