
 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku za 

listopad 2013. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly uvedeny v předchozích vydáních 

Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na významu. 
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Hlavní témata: 

Poslanecká sněmovna zpětně schválila zákonná opatření Senátu 

Ve sbírce zákonů vyhlášeny prováděcí vyhlášky k novému kata-
strálnímu zákonu 

První návod jak postupovat u výkladu problematických ustano-

vení nového občanského zákoníku 

Obsah: 



 

 

 

 

 
 

 

LEGAL UPDATE   11/2013 

 

 

Zákonná opatření senátu, o kterých jsme 

Vás informovali v říjnovém vydání Legal 

Update byly dle očekávání schváleny novou 

Poslaneckou Sněmovnou na její ustavující 

schůzi dne 27.11.2013. Tímto schválením 

byl završen jejich legislativní proces a bu-

dou vyhlášeny ve Sbírce zákonů. 

1. Přehled právních předpisů 

nabývajících účinnosti 

http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/ 

(autor: DPL) 

Vyhláška č. 350/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví 

technicko-ekonomické parametry obnovi-

telných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba 

životnosti výroben elektřiny z podporova-

ných zdrojů 

Vyhláška ze dne 31.10.2013 nabyla účinnosti 

8.11.2013.  

2. Přijaté právní předpisy 

Kontrola částek Sbírky zákonů na 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

(autor: DPL) 

Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovi-

tostí (katastrální vyhláška) 

Vyhláška navazuje na stávající vyhlášku č. 

26/2007 Sb., přičemž přináší pouze změny 

související s novým občanským zákoníkem a 

upravuje následující oblasti  a instituty: 

 obsah souboru geodetických informa-

cí, 

 obsah souboru popisných informací, 

 činnost při správě a obnově katastrál-

ního operátu, 

 postup při ověřování pravosti podpisů 

na soukromých listinách pro zápis do 

katastru, nejsou-li podpisy úředně ově-

řeny, 

 formáty a další technické parametry 

písemností v elektronické podobě při-

jímaných k zápisu práv, 

 listiny pro zápis do katastru v přípa-

dech, kdy zákon stanoví, že určitá sku-

tečnost zapisovaná do katastru vzniká, 

mění se, zaniká nebo se promlčuje, 

ale nestanoví listinu, na jejímž základě 

se tato změna zapíše do katastru, 

 zeměměřické činnosti pro účely katast-

ru, vyhotovování geometrických plánů 

a vytyčování hranic pozemků, 

 označování územních hranic obcí a 

hranic pozemků trvalým způsobem․ 

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování 

údajů z katastru nemovitostí 

Vyhláška navazuje na stávající vyhlášku č. 

162/2001 Sb., přičemž reaguje na nový kata-

strální zákon, nový občanský zákoník a spuš-

tění základních registrů. Zavádí se nová forma 

poskytování údajů z katastru: sledování změn 

údajů katastru (souvisí s povinností katastrál-

ního úřadu informovat o vyznačení, že právní 

poměry jsou dotčeny změnou). 

Konkrétně vyhláška upravuje podmínky pro 

poskytování údajů z katastru, formu poskyto-

vaných údajů z katastru, podmínky šíření úda-

jů z katastru, úplaty za poskytování údajů z 

katastru, pokud nejsou stanoveny jiným práv-

ním předpisem a podmínky poskytování služby 

sledování změn v katastru zajišťující informo-

vání vlastníků a jiných oprávněných o postupu 

zápisů elektronickými prostředky. 

Nařízení vlády o úpravě některých záleži-

tostí souvisejících s bytovým spoluvlastnic-

http://www.bpv-bp.com/cs/novinky-media/pravni-aktuality
http://www.bpv-bp.com/cs/novinky-media/pravni-aktuality
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


 

 

 

 

 
 

 

LEGAL UPDATE   11/2013 

 

tvím 

Toto nařízení vlády ze dne 30.10.2013 provádí 

některá ustanovení nového občanského záko-

níku. Podstatný je mimo jiné § 5, který provádí 

§ 1160 odst. 2 NOZ a který stanoví společné 

části domu a zároveň stanoví, které takové 

společné části domu jsou ve výlučném vlast-

nictví vlastníka jednotky. Vzhledem k tomuto 

prováděcímu předpisu již nebudou vznikat 

nesrovnalosti ohledně povahy například balko-

nů dle nové právní úpravy. 

Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., 

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se 

mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

O tomto zákonném opatření, které má snížit 

administrativní zátěž a finanční náklady zada-

vatelů i dodavatelů veřejných zakázek v oblasti 

stavebnictví jsme Vás informovali v zářijovém 

vydání Legal Update. Zákonné opatření Sená-

tu bylo již schváleno novou Poslaneckou sně-

movnou. 

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. o 

změně daňových zákonů v souvislosti s 

rekodifikací soukromého práva a o změně 

některých zákonů 

O tomto zákonném opatření, které reaguje na 

rekodifikaci soukromého práva (terminologicky 

i věcně) jsme Vás informovali v zářijovém vy-

dání Legal Update.  

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o 

dani z nabytí nemovitých věcí 

O tomto zákonném opatření, které řeší osobu 

poplatníka daně, jsme Vás informovali v zářijo-

vém vydání Legal Update. 

3. Připravované právní předpisy 

(autor: DPL) 

3.1. Poslanecká sněmovna 

Ve sledovaném období Poslanecká sněmovna 

neprojednávala žádný předpis relevantní pro 

účely Legal Update. Za zmínku stojí jen návrh 

novely nového občanského zákoníku, který 

odkládá účinnost nové úpravy o rok, tj. na 

1.1.2015. Šance na schválení této novely je 

ovšem minimální. 

3.2. Vláda 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 

464/2012 Sb., o stanovení specifikace jed-

notlivých základních služeb a základních 

kvalitativních požadavků na jejich poskyto-

vání 

Cílem navrhované změny vyhlášky je upravit 

technickou specifikaci základní služby bez-

úplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg 

pro nevidomé osoby (§ 3 odst. 1 písm. f) záko-

na o poštovních službách) tak, aby poskytová-

ní této služby v režimu základní služby bylo 

v souladu se změnami v Aktech Světové poš-

tovní unie.   

3.3. Přehled připravovaných právních předpisů 

Vzhledem k zásadě diskontinuity Poslaneckých sněmoven, návrhy zákonů, které dnes již rozpuštěná 

Poslanecká sněmovna nestihla schválit, nebude moct nově zvolená Poslanecká sněmovna dále pro-

jednávat, legislativní proces pro ně končí. V tabulce jsou zvýrazněny červeně. 

(autor: DPL) 

http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
http://www.bpv-bp.com/download/legal-update/2013_09.pdf
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P 

Název návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezident 

1071/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru 31.5.      

1003/0 Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých 

věcí 

24.4 15.5 18.6. 8.8. ZAM  

986/0 Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnic-

kých a fyzických osob 

22.4. 10.5. 12.6. 8.8. 12.9. 17.9. 

932/0 Novela z. - občanský soudní řád 5.3. 19.3. 12.6. 8.8. 12.9. 17.9. 

931/0 Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních 

- EU 

5.3. 19.3. 12.6. 8.8. 12.9. 17.9. 

929/0 Novela z. - insolvenční zákon 5.3. 19.3. 12.6. 8.8. 12.9. 17.9. 

853/0 Novela z. o pojišťovacích zprostřed-

kovatelích 

22.11. 6.2.     

821/0 Vl.n.ústav.z. o rozpočtové odpověd-

nosti - EU 

10.10. 6.2.     

778/0 Vl.n.z. o katastru nemovitostí (kata-

strální zákon) 

22.8.  15.2. 14.5. 17.5. VR 23.8. 

742/0 Novela z. - obchodní zákoník  2.7.      

712/0 Novela z. o elektronických komuni-

kacích - EU 

14.6.12 11.12.     

595/0 Novela zákona o finanční kontrole  6.2. 14.3. 24.10. 7.12. ZAM  

Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP – nepode-

psal 

 

4. ÚOHS, ČTÚ 

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

zpravy 

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

zkontrolováno v období 1.11. - 30. 11. 2013 

 (autor: DPL) 

 

 

4.1. ČTÚ 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1071&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1003&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=986&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=986&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=932&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=853&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=853&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=821&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=821&CT1=0
http://www.psp.cz/ff/04/16/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/04/16/62/1c.htm
http://www.psp.cz/ff/26/74/c0/0c.htm
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=712&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=712&CT1=0
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
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Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy 

Aukční část výběrového řízení na udělení práv 

k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800, 

1800 a 2600 MHz úspěšně skončila. V aukci 

kmitočtů uspěly tři subjekty: T-Mobile Czech 

Republic, a.s., Telefónica Czech Republic, 

a.s., a Vodafone Czech Republic, a.s.. Ačkoliv 

Český telekomunikační úřad vytvořil ideální 

podmínky pro vstup čtvrtého mobilního operá-

tora na trh, oba noví zájemci se nakonec roz-

hodli český mobilní trh nerozšířit. 

T-Mobile by měl zaplatit za získané spektrum 

celkem 2,614 mld. Kč, Telefónica 2,802 mld. 

Kč a Vodafone 3,113 mld. Kč. 

4.2. ÚOHS 

Ve sledovaném období nevydal ÚOHS žádnou 

aktualitu relevantní pro účely Legal Update. 

5. Právní předpisy EU 

http://eur-

lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=11 

zkontrolováno v období 1.11. - 30.11. 2013 dle zveřejnění 

(autor: NNE) 

Ve sledovaném období tohoto Legal Update 

nebyl v Úředním věstníku Evropské Unie zve-

řejněn žádný legislativní akt EU relevantní pro 

účely tohoto Legal Update. 

6. Prijaté právne predpisy v SR 

skontrolované do 30.11.2013 

(autor: GZA) 

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&M

asterID=4756  

Dňa 27.11.2013 schválila Národná rada SR 

novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

Novela nadobudne účinnosť dňa 01.01.2014. 

Od účinnosti novely bude môcť Ministersvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR na spoloč-

ný písomný návrh zmluvných strán kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa alebo na písomný 

návrh jednej zo zmluvných strán kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa rozšíriť záväznosť 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na za-

mestnávateľov v odvetví alebo v časti odvet-

via, pre ktoré je táto kolektívna zmluva vyššie-

ho stupňa uzatvorená.  

Novela zároveň stanovuje, že ministerstvo 

môže záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa rozšíriť, len ak zamestnávatelia, pre 

ktorých je záväzná kolektívna zmluva vyššieho 

stupňa, ktorej záväznosť sa navrhuje rozšíriť, 

zamestnávajú v odvetví väčší počet zamest-

nancov ako zamestnávatelia združení v inej 

organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom 

odvetví uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyš-

šieho stupňa. 

Rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyš-

šieho stupňa alebo dodatku k nej sa podľa 

schváleného znenia novely zákona o kolektív-

nom vyjednávaní nebude vzťahovať na za-

mestnávateľov, pre ktorých je ku dňu účinnosti 

rozšírenia záväzná iná kolektívna zmluva vyš-

šieho stupňa, ktorí sú v úpadku, alebo 

v likvidiácií, u ktorých bol zavedený ozdravný 

režim alebo nútená správa, ktorí zamestnávajú 

menej ako 20 zamestnancov, alebo zamestná-

vajú viac ako 10% osôb so zdravotným postih-

nutím, ktorých postihla mimoriadna udalosť, 

ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia 

trvajú, a tiež na tých, ktorí ku dňu účinnosti 

rozšírenia vykonávajú podnikateľskú činnosť 

menej ako 24 mesiacov. 

7. Pripravované právné predpisy 

http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=11
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=11
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4756
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4756
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skontrolované do 30.11.2013 

(autor: GZA) 

Poslanecký návrh novely Občianskeho 

zákonníka 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&M

asterID=4752  

 

Dňa 08.11.2013 bol Národnej rade SR predlo-

žený poslanecký návrh novely Občianskeho 

zákonníka, ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 

01.03.2014. 

 

Navrhuje sa zaviesť do Občianskeho zákonní-

ka definíciu úžery, ktorou má byť také konanie, 

pri ktorom niekto pri uzatváraní zmluvy zneuži-

je tieseň, neskúsenosť, rozumovú slabosť ale-

bo rozrušenie druhej zmluvnej strany a dá 

sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť pl-

nenie, ktorého majetková hodnota je k hodnote 

vzájomného plnenia v hrubom nepomere. 

Dôsledkom úžery má byť podľa návrhu novely 

Občianskeho zákonníka neplatnosť zmluvy. 

 

Poslanecký návrh novely zákona o energe-

tike 

 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&M

asterID=4750  

 

Dňa 08.11.2013 bol Národnej rade SR predlo-

žený poslanecký návrh novely zákona o ener-

getike. Navrhovaný termín nadobudnutia účin-

nosti je od 01.03.2014. 

Navrhuje sa zaviesť pre odberateľov elektriny 

a odberateľov plynu možnosť vykonávať práv-

ne úkony popísané v § 17 (ako je napr. uzatvo-

renie zmluvy o združenej dodávke elektriny 

alebo plynu, odstúpenie od tejto zmluvy) aj 

elektronickou formou s digitalizovaným podpi-

som. Digitalizovaný podpis nie je elektronickým 

podpisom podľa zákona o elektronickom pod-

pise, ale ide o formu podpisu, kedy sa podpi-

sujúci reálne podpíše, pričom podpis urobí 

elektronickým perom na zariadenie na zazna-

menanie podpisu v elektronickej podobe, teda 

na tablet. 

  

7.1. Prehľad pripravovaných právnych predpisov 

(autor: GZA) 

ČPT Názov návrhu zákona Dátum doru-

čenia 

1. 2. 3. Prezident 

809 Novela zákona o energetike 08.11.     

808 Novela Občianskeho zákonníka 08.11.     

800 Novela zákona o dani z príjmov 08.11.     

796 Novela zákona o priestupkoch a Exe-

kučného poriadku 

08.11.     

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4752
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4752
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4750
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4750
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789 Novela zákona o pozemných komuniká-

ciách 

07.11.     

772 Novela Zákonníka práce  04.11.     

 

8. Protimonopolný úrad SR 

http://www.antimon.gov.sk 

skontrolované do 30.11.2013  

(autor: GZA) 

Protimonopolný úrad SR vydal rozhodnutie 

o porušení zákona na trhu poskytovania 

právnych služieb 

http://www.antimon.gov.sk/946/5108/protimonopolny-urad-

vydal-rozhodnutie-o-poruseni-zakona-na-trhu-

poskytovania-pravnych-sluzieb.axd   

Dňa 25.10.2013 vydal Protimonopolný úrad 

SR rozhodnutie vo veci interných predpisov 

združenia podnikateľov pôsobiacich na trhu 

poskytovania právnych služieb. Úrad posúdil 

časti interných predpisov združenia podnika-

teľov, ktoré obmedzovali propagáciu služieb 

členov združenia, ako zakázané podľa § 4 

zákona č. 136/2001 Z. z. a podľa čl. 101 Zmlu-

vy o fungovaní Európskej únie. 

Kartel troch bánk na trhu bezhotovostných 

devízových operácií 

http://www.antimon.gov.sk/946/5110/kartel-troch-bank-na-

trhu-bezhotovostnych-devizovych-operacii.axd  

Dňa 25.10.2013 vydal Protimonopolný úrad 

SR rozhodnutie vo veci kartelovej dohody 

uzatvorenej tromi bankami (Všeobecná úvero-

vá banka, Československá obchodná banka a 

Slovenská sporiteľňa) na slovenskom trhu 

bezhotovostných devízových operácií. Banky 

koordinovali svoj postup pri vypovedaní zmlúv 

o bežných účtoch spoločnosti AKCENTA CZ 

a zároveň sa dohodli, že s AKCENTA CZ neu-

zavrú nové zmluvy. Účastníkom správneho 

konania bola len jedna z bánk, a to vzhľadom 

na skutočnosť, že vo vzťahu k ďalším dvom 

účastníkom dohody vydal právoplatné rozhod-

nutie Najvyšší súd SR. Za účasť na karteli 

dostala Československá obchodná banka po-

kutu vo výške 3.183.427,- eur. K viacerým 

sporným otázkam sa tiež záväzným spôsobom 

vyjadril Súdny dvor Európskej únie.  

Uvedené konanie bánk predstavuje dohodu 

obmedzujúcu súťaž, ktorá je zakázaná podľa 

čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

a zároveň podľa § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. 

o ochrane hospodárskej súťaže. 

9. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 

http://www.urso.gov.sk 

skontrolované do 30.11.2013  

(autor: GZA) 

V sledovanom období nevydal URSO žiadnu 

vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu. 

10. Judikatura ČR 

zkontrolováno do 30.11.2013 

(autor: JKE) 

10.1. Judikatura Nejvyššího správní-

ho soudu 

Databáze NSS na: 

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaE

http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/946/5108/protimonopolny-urad-vydal-rozhodnutie-o-poruseni-zakona-na-trhu-poskytovania-pravnych-sluzieb.axd
http://www.antimon.gov.sk/946/5108/protimonopolny-urad-vydal-rozhodnutie-o-poruseni-zakona-na-trhu-poskytovania-pravnych-sluzieb.axd
http://www.antimon.gov.sk/946/5108/protimonopolny-urad-vydal-rozhodnutie-o-poruseni-zakona-na-trhu-poskytovania-pravnych-sluzieb.axd
http://www.antimon.gov.sk/946/5110/kartel-troch-bank-na-trhu-bezhotovostnych-devizovych-operacii.axd
http://www.antimon.gov.sk/946/5110/kartel-troch-bank-na-trhu-bezhotovostnych-devizovych-operacii.axd
http://www.urso.gov.sk/
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xtendedSearch 

Ke stížnosti na provádění kontroly finanč-

ním úřadem dle daňového řádu 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0004_9

Aps_13_20131107165434_prevedeno.pdf 

Nejvyšší správní soud vydal dne  07.11.2013,  

rozsudek čj. 9 Aps 4/2013 - 25,v němž judiko-

val právní větu, ve které je řešeno, co je sou-

částí stížnosti dle § 261 odst. 1 až 5 zákona č. 

280/2009 Sb. 

Prostředkem ochrany, jehož vyčerpáním je 

podmíněna přípustnost zásahové žaloby, kte-

rou se žalobce domáhá ochrany proti zahájení 

či provádění daňové kontroly, je nejen stížnost 

dle § 261 odst. 1 až 5 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňového řádu, ale i žádost o prošetření způ-

sobu vyřízení této stížnosti dle § 261 odst. 6 

téhož zákona.  

K přiměřenosti zásahu soudní moci do roz-

hodnutí územně samosprávného celku 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0003_2

Aos_130_20131114100816_prevedeno.pdf 

Nejvyšší správní soud vydal dne  12.11.2013, 

rozsudek čj. 2 Aos 3/2013 - 36, v němž se 

zabýval zásahy soudní moci do rozhodnutí 

územně samosprávných celků. 

 Nejvyšší správní soud judikoval následující: 

Nepřiměřené zásahy soudní moci do konkrét-

ních odůvodněných a zákonných věcných 

rozhodnutí územní samosprávy by byly poru-

šením ústavně zakotvené dělby moci. Hodno-

cení zákonnosti územně plánovací dokumen-

tace se řídí zásadou zdrženlivosti. Ke zrušení 

takového opatření (§ 101d s. ř. s.) by měl soud 

přistoupit jen, byl-li zákon porušen v nezane-

dbatelné míře, resp. v intenzitě zpochybňující 

zákonnost posuzovaného řízení a opatření 

jako celku. 

 

10.2. Judikatura Nejvyššího soudu 

Databáze NS na:  

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/W
ebSpreadSearch 

Přihlédnutí k výběru peněžních prostředků 

jedním z manželů při vypořádání SJM 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web

Search/18DE2C024CB50E5AC1257C1D004FD1E1?ope

nDocument&Highlight=0, 

Nejvyšší soud ČR vydal dne 31.10.2013 roz-

sudek sp. zn22 Cdo 3128/2013, ve kterém se 

zabýval otázkou přihlédnutí k výběru peněž-

ních prostředků jedním z manželů při vypořá-

dání SJM.  

Nejvyšší soud judikoval, že u důsledky naklá-

dání se společným majetkem, které je v rozpo-

ru s § 145 odst. 2 obč. zák., musí jít k tíži toho 

z manželů, který s majetkem takto nakládal. 

Jestliže tedy jeden z manželů bez souhlasu 

druhého a v rozporu s § 145 odst. 2 vybere z 

účtu u peněžního ústavu peníze, pak při vypo-

řádání společného jmění nelze přihlížet k to-

mu, že ten, kdo peníze vybral, je ztratil nebo 

mu byly odcizeny (resp. je pozbyl za nezjiště-

ných okolností). I v tomto případě je třeba k 

těmto peněžním prostředkům přihlédnout při 

vypořádání, a to k tíži toho, kdo s nimi proti-

právně nakládal (NS sp. zn. 22 Cdo 

2465/2010).  

 Prostředky tvořící společné jmění manželů 

může každý z manželů vybírat z účtu a použí-

vat pro běžnou spotřebu. Proto při vypořádání 

společného jmění manželů soudem nelze při-

hlížet k částkám, které byly vybrány z účtu, na 

němž byly uloženy úspory manželů, a spotře-

bovány za trvání manželství, pokud ovšem 

nešlo o prostředky vynaložené na výlučný 

majetek jednoho z manželů nebo o prostředky, 

s nimiž bylo nakládáno v rozporu s § 145 odst. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0004_9Aps_13_20131107165434_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0004_9Aps_13_20131107165434_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0003_2Aos_130_20131114100816_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0003_2Aos_130_20131114100816_prevedeno.pdf
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18DE2C024CB50E5AC1257C1D004FD1E1?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18DE2C024CB50E5AC1257C1D004FD1E1?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18DE2C024CB50E5AC1257C1D004FD1E1?openDocument&Highlight=0
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2 obč. zák. Jde tedy o posouzení toho, zda 

nakládání s majetkem v konkrétním případě 

tvoří obvyklou správu majetku ve společném 

jmění manželů. Na to, zda právní úkon manže-

la je ve smyslu § 145 odst. 2 obč. zák. ob-

vyklou správou majetku ve společném jmění 

manželů, či ji přesahuje, je třeba usuzovat z 

konkrétních majetkových poměrů manželů, je 

však třeba přihlížet i k obecným zvyklostem.  

 Toho manžela, který finanční prostředky z 

účtu u peněžního ústavu vybere, tíží povinnost 

tvrzení a důkazní břemeno ohledně toho, ja-

kým způsobem s takovými prostředky naložil. 

V případě, že takto získané částky spotřeboval 

pro sebe či způsobem, který nepředstavuje 

uspokojování potřeb rodiny a je v souladu s 

institutem společného jmění manželů, případ-

ně tuto částku žalovaný nespotřeboval a ke dni 

zániku společného jmění manželů jí dispono-

val, je třeba ji vypořádat jako součást společ-

ného jmění manželů.  

Druhý z manželů, který se vypořádání těchto 

prostředků domáhá, nenese důkazní břemeno 

ohledně tvrzení, že předmětná částka nebyla 

ke dni zániku společného jmění manželů spo-

třebována. Jeho povinnost tvrzení a povinnost 

důkazní se v daném směru omezuje na proká-

zání, že taková částka byla nabyta za trvání 

manželství a druhým manželem z účtu u pe-

něžního ústavu vybrána, případně na vyjádření 

souhlasu či nesouhlasu při zjištění, jakým způ-

sobem bylo s takto vybranými finančními pro-

středky naloženo (NS sp. zn. 22 Cdo 

2150/2011).  

Stanovisko občanskoprávního a obchodní-

ho kolegia Nejvyššího soudu ČR k rozhod-

čímu řízení 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/w

eb/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_O

OK___rozhodci_dolozky~?openDocument&lng=CZ 

Občanskoprávní a obchodní kolegium projed-

nalo na svém zasedání dne 13. 11. 2013 pro 

potřeby sjednocení judikatury soudů usnesení 

velkého senátu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 

Cdo 958/2012, zabývající se problematikou 

vykonatelnosti rozhodčích nálezů, které byly 

vydány na základě odkazu rozhodčí smlouvy 

na „rozhodčí řády“ vydané právnickými 

osobami, které nejsou stálými rozhodčími sou-

dy zřízenými na základě zákona. 

Vydání uvedeného usnesení velkého senátu 

již vyvolalo značnou mediální pozornost, v 

jejímž rámci byla kladena otázka, zda soudy 

budou povinny přezkoumávat možnost pokra-

čování v již nařízených výkonech rozhodnutí a 

v exekucích. 

Kolegium se při svém rozhodnutí, že uvedené 

usnesení má sjednotit nejednou soudní praxi 

jeho uveřejněním ve Sbírce soudních rozhod-

nutí a stanovisek, shodlo na zpřesnění právní-

ho závěru, dle nějž byl-li rozhodčí nález vydán 

rozhodcem určeným odkazem na „rozhodčí 

řád“ právnické osoby, která není rozhodčím 

soudem podle zákona, je takový rozhodčí ná-

lez nevykonatelný. Otázku, zda obstojí roz-

hodčí nález vydaný rozhodcem určeným práv-

nickou osobou, která není rozhodčím soudem 

podle zákona, tak sjednocovací právní věta 

(zatím) neřeší (a řešit nemohla, neboť to neby-

lo předmětem rozhodování v dané věci). Ze 

závěru kolegia pak také vyplývá, že byla-li již 

exekuce v takovém případě (určení rozhodce 

prostřednictvím „rozhodčího řádu“) přesto naří-

zena a zjistí-li soud dodatečně, že se tak stalo, 

je třeba exekuci zastavit. Dodává se, že před-

pokladem zastavení exekuce je, že se o okol-

nosti sjednání takové rozhodčí doložky soud 

vůbec dozví. K tomu obvykle dojde až k návr-

hu povinného na zastavení exekuce.  

Delegace vhodná ve věcech péče o nezleti-

lé 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_OOK___rozhodci_dolozky~?openDocument&lng=CZ
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_OOK___rozhodci_dolozky~?openDocument&lng=CZ
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_OOK___rozhodci_dolozky~?openDocument&lng=CZ
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http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web

Search/18DE2C024CB50E5AC1257C1D004FD1E1?ope

nDocument&Highlight=0, 

Nejvyšší soud ČR vydal dne 31.10.2013 roz-

sudek sp. zn. 29 Nd 292/2013, ve kterém se 

zabýval delagací vhodnou ve věcech péče o 

mladistvé  

Nejvyšší soud judikoval, že ustanovení § 177 

odst. 2 o. s. ř. je zvláštním ustanovením, které 

umožňuje změnit místní příslušnost soudu 

poté, co byla založena ve smyslu § 11 odst. 1 

věty druhé o. s. ř. Předpokladem přenesení 

příslušnosti je změna okolností významných 

pro určení místní příslušnosti ve smyslu § 88 

písm. c/ o. s. ř. a zároveň respektování zájmu 

nezletilého dítěte. Tato zvláštní (speciální) 

úprava má přednost před ustanovením § 12 

odst. 2 o. s. ř., které tudíž ve věcech péče o 

nezletilé zásadně nelze použít. 

 

10.3. Judikatura Ústavního soudu 

Databáze ÚS na: 

http://www.concourt.cz 

Neexistence podkladu pro výkon rozhodnu-

tí srážkami ze mzdy 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1928-

11_1 

Ústavní soud vyhlásil dne 6.11.2013 nález 

I.ÚS 1928/11, kterým se vyjádřil k neexistenci 

podkladu pro výkon rozhodnutí srážkami ze 

mzdy. 

Ústavní soud judikoval, že jednou z nezbyt-

ných povinností demokratického právního stá-

tu, který chrání práva a svobody jednotlivců ve 

své jurisdikci a zároveň si monopolizuje legální 

donucení, je zajištění vymahatelnosti práva. 

Ústavní soud dále stanovil, že v celém průbě-

hu procesu výkonu rozhodnutí je nutné mít na 

zřeteli nejen jeho účel v podobě uspokojení 

oprávněného, ale též dotčené zájmy a práva 

povinného, a to s ohledem na nikoliv nepod-

statné zásahy do jeho práv, včetně jeho zá-

kladních práv, s výkonem rozhodnutí zpravidla 

spojené. Výkon rozhodnutí lze tak mimo jiné 

nařídit pouze za podmínek striktně vymeze-

ných zákonem. Neoprávněný výkon rozhodnutí 

je způsobilý porušit základní práva povinného, 

typicky jeho právo vlastnit majetek a právo na 

soukromí, tj. práva chráněná čl. 11 a 10 Listi-

ny, a samozřejmě též jeho právo na soudní 

ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny. 

11. Judikatúra SR 

skontrolované do 30.11.2013 

(autor: GZA) 

11.1. Ústavný súd SR 

http://www.concourt.sk 

V sledovanom období tohto vydania Legal 

Update nedošlo k prijatiu žiadneho relevantné-

ho rozhodnutia. 

11.2. Najvyšší súd SR 

http://www.supcourt.gov.sk/ 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 

22.05.2013, sp. zn. 2Sžhpu/3/2011 

Kartelová dohoda 

http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&

art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisr

ozh=&art_spisznac=2S%C5%BEhpu%2F3%2F2011&art_

obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5  

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí konšta-

toval, že podľa čl. 101 ods. 1 písm. c/ Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (pôvodný čl. 81 ods. 

1 písm. c/ Zmluvy o založení Európskeho spo-

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18DE2C024CB50E5AC1257C1D004FD1E1?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18DE2C024CB50E5AC1257C1D004FD1E1?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/18DE2C024CB50E5AC1257C1D004FD1E1?openDocument&Highlight=0
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1928-11_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1928-11_1
http://www.concourt.sk/
http://www.supcourt.gov.sk/
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisrozh=&art_spisznac=2S%C5%BEhpu%2F3%2F2011&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisrozh=&art_spisznac=2S%C5%BEhpu%2F3%2F2011&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisrozh=&art_spisznac=2S%C5%BEhpu%2F3%2F2011&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=3&art_cisrozh=&art_spisznac=2S%C5%BEhpu%2F3%2F2011&art_obsah=&odoslat=Odosla%C5%A5
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ločenstva) a nasledujúce sa zakazujú ako nez-

lučiteľné so spoločným trhom: všetky dohody 

medzi podnikateľmi, rozhodnutia združení 

podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré 

môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi 

a ktoré majú za cieľ alebo následok vylučova-

nie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospo-

dárskej súťaže v rámci spoločného trhu, najmä 

tie, ktoré rozdeľujú trhy alebo zdroje zásobo-

vania. 

Z ustálenej judikatúry SD EU vyplýva, že člá-

nok 101 ods. 1 ZFEÚ (predtým čl. 81 ods. 1 

ZES) sa uplatní vtedy, keď existuje zhoda vôle 

najmenej dvoch strán, ktorej forma nie je pod-

statná, pokiaľ je verným vyjadrením tejto vôle. 

Najvyšší súd SR tiež poukazuje na bod 27 

rozsudku SD EU vo veci Slovenskej sporiteľne, 

a.s. v ktorom sa ustanovuje, že: ,,V prípade, že 

sa preukáže, že podnik sa zúčastnil spolu s 

konkurenčnými podnikmi na stretnutiach s 

protisúťažnou povahou, v súlade s ustálenou 

judikatúrou prináleží tomuto podniku, aby pred-

ložil dôkazy o tom, že jeho účasť na predmet-

ných stretnutiach nemala protisúťažnú povahu, 

a to takým spôsobom, že preukáže, že svojim 

konkurentom oznámil, že sa týchto stretnutí 

zúčastnil z iných dôvodov ako oni. Na to, aby 

sa účasť podniku na takom stretnutí nemohla 

považovať za konkludentný súhlas s nezákon-

nou iniciatívou a ani za súhlas s jej výsledkom, 

je potrebné, aby sa tento podnik verejne 

dištancoval od tejto iniciatívy a to takým 

spôsobom, že ostatní účastníci budú považo-

vať jeho účasť na nej za skončenú alebo sa 

budú domnievať, že ju oznámi správnym orgá-

nom (rozsudok Súdneho dvora z 3. mája 2012, 

Comap/Komisia, C-290/11 P, zatiaľ neuverej-

nený v Zbierke, body 74 a 75 a tam citovaná 

judikatúra)“. 

12. Judikatura ESD 

http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs 

zkontrolováno do 30.11.2013 

(autor: JKE) 

Za kontrolované období nejsou žádné 

relevantní judikáty ESD pro účely Legal 

Updatu. 

13. Právní časopisy 

Zohledněna vydání do 30.11.2013 

13.1. Právní rádce 

11/2013 

(autor: NNE) 

Co ještě ne(víme) o nové úpravě dozorčí 

rady a představenstva? 

 

Autor: Petr Čech 

Zatímco dosavadní úprava předepisuje povin-

ný třetinový podíl zástupců zaměstnanců na 

složení dozorčí rady akciové společnosti, která 

zaměstnává přes 50 zaměstnanců v pracov-

ním poměru na více než poloviční úvazek, 

bude zákonem o obchodních korporacích 

(ZOK) povinná participace zaměstnanců na 

složení dozorčí rady vypuštěna. Kompetenci k 

volbě členů dozorčí rady ZOK svěřuje zásadně 

valné hromadě. Vliv zaměstnanců na složení 

dozorčí rady zůstane povinný jen v případech 

vyžadovaných unijním právem (např. úprava 

přeshraničních fúzí). 

Autor příspěvku je však přesvědčen, že stano-

vy společnosti mohou působnost volit členy 

dozorčí rady dobrovolně svěřit někomu jinému 

než valné hromadě, tedy i zaměstnancům. 

Proti tomuto stojí opačný názor vyskytnuvší se 

v odborné literatuře, a to, že participace za-

městnanců v dozorčí radě bude po 1.1.2014 

zákonem buď uložená, anebo vyloučená, tedy 

nepřípustná ani na základě stanov. 

http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
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Autor zmiňuje další názory v odborné literatu-

ře. Např. se kriticky staví k názoru, že by před-

sedu dozorčí rady/představenstva mohla volit 

valná hromada, založí-li takové právo stanovy, 

ačkoliv taková možnost v zákoně zakotvena 

není. Rovněž odmítá názor, že stanovy nemo-

hou určit, aby při rovnosti hlasů rozhodoval 

hlas předsedajícího, neboť tato možnost je 

zákonem výslovně předvídána v § 44 odst. 3 

ZOK. 

 

13.2. Právní rozhledy 

21-22/2013 

Relativní neúčinnost právních jednání dle 

nového občanského zákoníku 

Autor: JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., JUDr. 

Milan Vrba 

Úprava relativní neúčinnosti právních jednání v 

novém občanském zákoníku (NOZ) navazuje 

na dosavadní úpravu odporovatelnosti.  

NOZ ve svém § 589 a násl. umožňuje věřiteli 

vykonatelné pohledávky, který byl dlužníkem 

zkrácen na svých právech jednáním uskuteč-

něným ve prospěch třetí osoby, dovolat se 

neúčinnosti takového jednání vůči své osobě. 

Věřitel za stanovených podmínek smí odporo-

vat nejen právním jednání učiněným dlužní-

kem, ale též ručitelem či osobami v obdobném 

postavení. 

NOZ pro účely relativní neúčinnosti rozšiřuje 

pojem právní jednání též o opomenutí. Taktéž 

platí, že ke zkrácení věřitele musí skutečně 

dojít (pouhá způsobilost právního jednání zkrá-

tit věřitele nepostačuje). 

NOZ v § 590 a 591 vymezuje konkrétní skut-

kové podstaty relativní neúčinnosti. Za relativ-

ně neúčinná lze prohlásit právní jednání: 

a) která dlužník učinil v posledních pěti letech v 

úmyslu zkrátit své věřitele, byl-li takový úmysl 

druhé straně znám – vědomou nedbalost od-

půrce dokazuje žalobce-zkrácený věřitel; 

b) kterými dlužník v posledních dvou letech 

zkrátil své věřitele, musel-li být druhé straně 

znám dlužníkův úmysl zkrátit věřitele –

nevědomou nedbalost odpůrce dokazuje tak-

též žalobce; 

c) kterými byl věřitel zkrácen a ke kterým v 

posledních dvou letech došlo mezi dlužníkem 

a osobou jemu blízkou – vyvratitelně se zde 

presumuje, že osoba blízká zkracující úmysl 

znala/musela znát; 

d) konkrétně kupní či směnnou smlouvu, po-

kud jimi v posledním roce dlužník mrhal majet-

kem, musela-li druhá strana toto mrhání po-

znat – dlužník nemusí mít ani zkracující úmysl; 

e) která jsou bezplatná a nespadají do uvede-

ných výjimek. 

Speciálně upravena je relativní neúčinnost v 

souvislosti s koupí obchodního závodu. Zhorší-

li se prodejem závodu dobytnost pohle-dávky, 

má věřitel prodávajícího, který s prode-jem 

nesouhlasil, právo domáhat se neúčinnosti 

prodeje závodu vůči němu. Toto právo musí 

uplatnit v subjektivní prekluzivní lhůtě 1 měsíce 

a objektivní lhůtě 3 let od účinnosti smlouvy. 

NOZ nestanoví, jak má zkrácený věřitel proje-

vit svůj nesouhlas, nicméně dle názoru autorů 

příspěvku tak věřitel učiní podáním odpůrčí 

žaloby. 

 

13.3. Bulletin advokacie 

11/2013 

Problematická ustanovení nového občan-



 

 

 

 

 
 

 

LEGAL UPDATE   11/2013 

 

ského zákoníku a jejich výklad 

Autor: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš 

Autor se ve svém příspěvku věnuje problema-

tickým ustanovení nového občanského záko-

níku (NOZ). Tam, kde vzniknou pochybnosti, je 

nutné postupovat dle směrnice § 2 NOZ, tzn., 

vykládat ustanovení ústavně konformním způ-

sobem, ve shodě se zásadami, o něž se NOZ 

opírá, a se zřetelem k hodnotám, jež chrání. 

Prvním okruhem problémů, které autor zmiňu-

je, jsou formulační a jiné legislativně technické 

chyby – tzv. problémy v detailech. Autor vzpo-

míná § 1166 odst. 2 věta druhá NOZ, ve kte-

rém chybí za slovem správce čárka, čímž mů-

že čtenář dospět naprosto k mylnému závěru, 

že příslušné prohlášení má učinit správce, a 

nikoliv vlastník domu. Jiná chyba se vloudila i 

do § 1341 odst. 1 NOZ, podle kterého zástavní 

právo […] má vzniknout zástavnímu dlužníku 

(když správně má být zástavnímu věřiteli). 

Druhým okruhem jsou vzájemné rozpory zá-

konných ustanovení – tzv. technické chyby. 

Většinou půjde pouze o zdánlivou kolizi, jako 

např. u § 564 v části věty za středníkem a § 

1906, kdy se ve skutečnosti jedná o pouhý 

poměr zvláštní úpravy v § 1906 k obecné 

úpravě § 564 (pro novaci i narovnání se tedy 

požaduje písemná forma, pokud byl původní 

závazek zřízen písemnou smlouvou). Skutečný 

konflikt mezi ustanoveními nicméně nastat 

může, jak dosvědčuje i např. § 1878 odst. 2 a 

§ 1994 věta druhá. V obou ustanoveních se 

jedná o případ několika solidárních věřitelů a 

splynutí dluhu v osobě jednoho z nich, kdy dle 

prvně jmenovaného ustanovení zaniká celý 

dluh, zatímco dle druhého ustanovení zaniká 

dluh jen v části připadající na podíl spoluvěřite-

le, v jehož osobě ke splynutí došlo. Z ústavní-

ho pořádku i NOZ plyne ochrana vlastnického 

práva. Navíc splynutí dluhu s pohledávkou 

mohl ze solidárních věřitelů ovlivnit jen ten, kdo 

na něm byl zúčastněn, zatímco ostatní nikoliv. 

Proto se autor článku kloní k názoru, že se v 

uvedeném případě bude vždy aplikovat § 1994 

(a § 1848 odst. 2 bude od účinnosti NOZ ne-

použitelný). 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

22.2.2012, sp. zn. 22 Cdo 1124/2010 

Bulletin Advokacie ve svém listopadovém vy-

dání zmínil judikát Nejvyššího soudu ze dne 

22.2.2012, sp. zn. 22 Cdo 1124/2010, kterým 

Nejvyšší soud judikoval, že smlouva o převodu 

nemovitostí, která neobsahuje jejich identifika-

ci, je neplatná. Pro posouzení určitosti smlouvy 

o převodu nemovitosti je významný jen ten 

projev vůle, který byl vyjádřen v písemné formě 

i v případě, že účastníkům bylo zřejmé, které 

nemovitosti jsou předmětem převodu. V tomto 

případě totiž převažuje obecný zájem na urči-

tosti vlastnických práv k nemovitosti, která 

působí absolutně, nad zájmem účastníků 

právního úkonu na respektování jejich vůle. 

Nicméně, není-li převáděná nemovitost ve 

smlouvě označena v souladu s požadavky 

podle katastrálního zákona, nemusí jít vždy o 

vadu, která působí její neplatnost. U nedostat-

ku v označení předmětu právního úkonu je 

nutno pečlivě zkoumat, zda takové nedostatky 

zakládají vadu směřující k neurčitosti nebo 

nesrozumitelnosti právního úkonu, či nikoliv. O 

podstatnou vadu by se pak nemělo jednat v 

těch skutkových okolnostech, jestliže by 

správné označení předmětu učiněného práv-

ního úkonu bylo seznatelné podle dalších iden-

tifikačních znaků nebo i z celého obsahu práv-

ního úkonu jeho výkladem, popř. objasněním 

skutkových okolností, za nichž byl právní úkon 

učiněn, aniž by tím došlo k odklonu od toho, co 

bylo vyjádřeno navenek v písemné formě. 
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13.4. Bulletin slovenskej advokácie 

11/2013 

zohľadnené do 30.11.2013 

(autor: GZA) 

 

Záložné právo ako prekážka exekuova-

teľnosti majetku povinného 

 

Autor: JUDr. Peter Molnár, PhD. 

Autor v článku konštatuje, že právna úprava 

záložného práva zvýhodňuje záložného veri-

teľa oproti veriteľom, ktorí svoju pohľadávku 

záložným právom nezabezpečili, a spomedzi 

záložných veriteľov zvýhodňuje toho, ktorého 

záložné právo je v lepšom poradí rozhodujú-

com na uspokojenie zabezpečenej pohľadáv-

ky. Otázkou je, či platná právna úprava regulu-

je všetky aspekty danej problematiky a či 

v niektorých situáciách neprivileguje záložného 

veriteľa nadmieru. 

Autor poukazuje na skutočnosť, že otázka 

možného stretu záložného práva a exekúcie 

na záloh je upravená spôsobom, ktorý nezá-

ložného veriteľa vydáva úplne napospas zá-

ložnému veriteľovi. Avšak nie je dôvod chrániť 

viac veriteľa, ktorý bol ostražitejší, ako veriteľa, 

ktorý pre uspokojenie svojho práva urobil „len“ 

to, že ho bránil na súde. Podľa autora vy-

chádzajúc z aplikačnej praxe pri zabezpečo-

vaní záväzkov záložným právom a zákonných 

dôsledkov existencie záložného práva na ma-

jetku dlžníka na exekvovateľnosť tohoto majet-

ku však vyvstáva celkom legitímna otázka 

potreby zmeny právnej úpravy. Vedľajším 

účinkom zriaďovania záložného práva na ma-

jetku záložcu sa totiž javí exekučná imunita 

majetku záložcu. 

Autor v článku navrhuje, že de lege ferenda by 

sa bolo dobré zaoberať nasledujúcimi otázka-

mi: 

 zakotvenie obmedzenia hodnoty ma-

jetku zabezpečujúceho záväzok 

v pomere k výške tohoto záväzku, 

 zmena úpravy exekučného záložného 

práva na zabezpečovací procesný 

úkon expressis verbis, ktorý exekútor 

na návrh oprávneného uskutoční aj 

voči inému majetku povinného, 

zmena úpravy ďalšieho trvania exekučného 

záložného práva po zastavení exekučného 

konania v závislosti od dôvodu zastavenia 

konania.  

Autoři:  

DPL, NNE, JKE, DTI, GZA 
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Tento materiál je rozesílán obchodním partne-

rům a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo 

kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího 

souhlasu není dovoleno. Naším úmyslem je upo-

zornit na témata, která jsou v daný okamžik 

zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou analýzu 

těchto témat.  

 

Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné pro-

fesionální služby k uvedeným informacím a spo-
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info@bpv-bp.com 

 

lečnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 

konání nebo zdržení se konání na základě infor-

mací obsažených v tomto materiálu. 

 

 


