
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přehled soudních rozhodnutí – OBCHODNÍ PRÁVO 

Použití shodného či 

podobného označení 

pro více výrobků 

soutěžitele 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 23 Cdo 

2415/2017, ze dne 28. 

3. 2018 

Provázanost výrobků určitého soutěžitele může být soutěžní výhodou, nikoli 

však výhodou nezaslouženou. Využít soutěžní výhodu, kterou získal 

vlastním přičiněním, je totiž výlučným právem každého podnikatele. Je 

nepochybně v rozporu s dobrými mravy soutěže těžit z cizích soutěžních 

výkonů, opřít se však o svůj výkon je hospodářské soutěži vlastní. V rozporu 

s dobrými mravy soutěže tudíž není, využije-li podnikatel k propagaci svých 

výrobků svého dobrého jména založeného na kvalitě a popularitě své 

dosavadní práce. 

Po výrobci proto zpravidla nelze spravedlivě požadovat, aby označení, 

které se pro jeho výrobky vžilo, které je pro něj příznačné, nemohl dále 

využít a aby nemohl své vlastní podnikatelské úsilí poctivě vynaložené v 

souvislosti s jedním ze svých výrobků, zužitkovat při poctivém prodeji jiných 

svých produktů. Příznačnost se totiž váže nejen k výrobku, ale především k 

jeho výrobci, pro něj je onou již zmiňovanou soutěžní výhodou; výrobce 

dává specifickým označením svých výrobků spotřebitelům najevo, že tyto 

výrobky pocházejí právě od něj. Není proto samo o sobě v rozporu s 

dobrými mravy soutěže, užije-li soutěžitel shodné či podobné označení pro 

více svých výrobků. Uvedený závěr platí přesto, že jde o výrobky, které mají 

různý právní režim. Opačný závěr by bylo možné dovodit pouze tehdy, 

pokud by konkrétní právní úprava takovému označení bránila. 

Neúčinný právní 

úkon podle 

ustanovení § 111 

insolvenčního 

zákona 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 29 ICdo 

17/2016, ze dne 27. 3. 

2018 

Nejvyšší osud v tomto rozsudku věnuje neplatným právním jednáním 

s ohledem na znění § 111 insolvenčního zákona. 

1) § 111 odst. 1) zákona udává dlužníkovi povinnost zdržet se nakládání 

s majetkovou podstatou od okamžiku zahájení insolvenčního řízení, 

přičemž § 111 odst. 2) zákona vymezuje výjimky, mezi které patří mimo jiné 

možnost nakládat s majetkem za účelem odvrácení hrozící škody. Nejvyšší 

k tomu dovodil následující:  

Rozhodující pro posouzení, zda dlužník spornou platbou odvracel hrozící 

škodu ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 insolvenčního zákona, bude 
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zpravidla povaha (spornou platbou hrazeného) plnění a jeho význam pro 

majetkovou podstatu dlužníka. 

K naplnění výjimky upravené ustanovením § 111 odst. 2 insolvenčního 

zákona zásadně nebude postačovat, že (obecně vzato) každou platbou, 

kterou dlužník plní závazek vůči svému věřiteli, odvrací možné (právním 

předpisem či smlouvou přepokládané) důsledky (např. vznik nároku věřitele 

na úroky z prodlení či majetkové sankce), které by jinak měly (nebýt takové 

platby) negativní dopad (byť omezený ustanovením § 170 insolvenčního 

zákona) do majetkových poměrů dlužníka. 

2) § 111 odst. 3) zákona stanoví, že úkony učiněné v rozporu s omezeními, 

jsou neúčinné. Nejvyšší soud k tomu uvádí, že Neúčinným právním úkonem 

ve smyslu § 111 odst. 3 insolvenčního zákona může být také plnění na již 

splatný dluh. 

Obnovení nájmu na 

dobu určitou u 

prostor sloužících 

podnikání  

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 26 Cdo 

3821/2017, ze dne 14. 

3. 2018 

I když smlouva o nájmu byla uzavřena před 1. 1. 2014, řídí se nájem od 1. 

1. 2014 (nejde-li o nájem movité věci nebo pacht) o. z. Uplynula-li proto 

sjednaná doba posuzovaného nájmu nebytových prostor již za účinnosti o. 

z., je třeba skončení nájmu a možnosti jeho obnovení posuzovat podle o. z. 

Nájem prostor sloužících podnikání uzavřený na dobu určitou se obnovuje 

za podmínek stanovených v § 2285 o. z., tedy za podmínek stanovených 

pro prolongaci nájmu bytu (nikoliv za podmínek stanovených v § 2230 o. 

z.). Pokračuje-li nájemce poté, co nájem uzavřený na dobu určitou skončil 

uplynutím sjednané doby nájmu, v užívání pronajatých prostor sloužících 

podnikání a pronajímatel chce zabránit obnovení nájemní smlouvy, musí 

nájemce do tří měsíců ode dne, kdy měl nájem skončit, vyzvat k jejich 

vyklizení, nemusí však podávat žalobu u soudu. Nevyzve-li nájemce k 

vyklizení a strany si neujednaly nic jiného, dojde k obnovení nájmu na tutéž 

dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let. 

 Výzva, kterou pronajímatel může zabránit obnovení nájmu, musí být sice 

písemná, nemusí však obsahovat žádné speciální náležitosti, pouze z jejího 

obsahu musí být zřejmé, že vůlí pronajímatele je vyzvat nájemce k vyklizení 

prostor. Výzvu musí nájemci doručit, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 

měl nájem skončit. 

Odstoupení od kupní 

smlouvy z důvodu 

vadného plnění 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 23 Cdo 

1267/2017, ze dne 28. 

3. 2018 

Je-li lhůta k odstranění vad poskytnutá kupujícím prodávajícímu ve smyslu 

§ 436 a § 437 obchodního zákoníku nepřiměřená a kupující odstoupí od 

smlouvy po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení analogicky dle § 350 

odst. 1 obch. zák. teprve po marném uplynutí přiměřené lhůty, jež měla být 

poskytnuta. 

 

Moderace 

jednostranně 

započtené smluvní 

pokuty podle obch. 

K moderaci smluvní pokuty nedochází s účinky ex nunc, nýbrž ex tunc, k 

okamžiku ujednání o smluvní pokutě. Je-li smluvní pokuta nepřiměřená, 

nemůže jednostranným zápočtem dojít v rozsahu její nepřiměřené výše k 
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zák. 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 31 Cdo 

927/2016, ze dne 11. 

4. 2018 

zániku pohledávky ze smluvní pokuty, ani k zániku pohledávky, proti níž je 

započítáváno. 

Je proto namístě posoudit tuto otázku jinak než v rozsudku Nejvyššího 

soudu sp. zn. 32 Odo 1007/2006 a v rozhodnutích na něj navazujících. 

Soud je tak oprávněn rozhodovat o snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 

pokuty dle § 301 obch. zák. i za situace, kdy věřitel ze smluvní pokuty dříve 

uplatnil jednostranný zápočet pohledávky na zaplacení smluvní pokuty na 

jinou pohledávku dlužníka. 

Odepření výkonu práva pro rozpor se zásadami poctivého obchodního 

styku nebo s dobrými mravy je řešením ultima ratio, které lze použít k 

ochraně práv stran až tehdy, není-li namístě aplikovat konkrétní skutkové 

podstaty právních norem na otázku dopadající, zde právní úpravu 

moderace nepřiměřené smluvní pokuty. 

Schválení konečné 

zprávy před 

ukončením všech 

excindačních sporů 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 29 Cdo 

1302/2016, ze dne 27. 

3. 2018 

V případě, kdy nejsou skončeny všechny excindační spory, avšak majetek, 

jehož se tato řízení týkají, byl ještě před zahájením excindačních sporů 

správcem konkursní podstaty zpeněžen a výtěžek zpeněžení byl rozvržen 

a vyplacen konkursním věřitelům, je možné schválit konečnou zprávu. 

Takové probíhající excindační spory nebrání schválení konečné zprávy, 

neboť jejich výsledek se nemůže nijak projevit do poměrů konkursního 

řízení. 

Absence oprávnění 

prodávajícího 

nakládat s 

předmětem koupě 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 29 Cdo 

2601/2016, ze dne 26. 

4. 2018 

Pravidlo obsažené v § 1760 o. z. nerozlišuje, zda má smlouva (titulus) tzv. 

translační účinky, tj. zda se vlastnické právo k věci převádí již samotnou 

smlouvou k okamžiku její účinnosti (a titulus a modus splývají v jedno; srov. 

ustanovení § 1099 o. z.), anebo zda je k nabytí vlastnického práva 

kupujícím (tj. ke splnění závazku prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt 

vlastnické právo k věci, jež je předmětem koupě) nutné další právní jednání 

(modus). V obou případech platí, že skutečnost, že prodávající není ke dni 

uzavření kupní smlouvy vlastníkem předmětu koupě, nečiní kupní smlouvu 

sama o sobě neplatnou pro počáteční nemožnost plnění ve smyslu § 580 

odst. 2 a § 588 o. z. 

Převede-li prodávající po uzavření kupní smlouvy předmět koupě na třetí 

osobu, nestává se (zásadně) závazek kupujícího převzatý kupní smlouvou 

(umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, jež je předmětem koupě) 

pouze z tohoto důvodu nesplnitelným ve smyslu § 2006 o. z., a nezaniká 

pro (následnou) nemožnost plnění. To platí tím spíše, jde-li o věci druhově 

určené. 

Obecně platí, že prodávající je povinen splnit svůj (kupní smlouvou 

převzatý) závazek odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu a 

umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní (srov. § 2079 odst. 1 o. z.); není-li 

jejím vlastníkem, je povinen si ji opatřit, popř. jinak zajistit splnění svého 

(kupní smlouvou převzatého) závazku. Důsledky prodlení dlužníka s 

plněním dluhu upravují ustanovení § 1968 a násl. o. z., důsledky případné 

změny okolností a tzv. hospodářské nemožnosti plnění pak ustanovení § 

1764 až 1766 o. z. 
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Promlčení 

pohledávky 

nepřihlášené do 

insolvenčního řízení 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 29 Cdo 

1774/2016, ze dne 24. 

4. 2018 

Pro účely posouzení, zda pohledávka nebo jiné právo věřitele, které bylo 

možno přihlásit do insolvenčního řízení, se promlčely nebo prekludovaly, 

nelze vyloučit účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení ve smyslu 

ustanovení § 109 odst. 3 insolvenčního zákona nebo účinek spojený s 

podáním přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení ve smyslu 

ustanovení § 173 odst. 4 věty první insolvenčního zákona jen proto, že 

insolvenční návrh byl následně odmítnut jako zjevně bezdůvodný; to platí 

bez zřetele k tomu, zda předmětné právo nebo pohledávku mohl uplatnit 

nebo uplatnil v insolvenčním řízení insolvenční navrhovatel, jehož 

insolvenční návrh byl odmítnut jako zjevně bezdůvodný, nebo jiný věřitel 

(lhostejno, v jakém vztahu je takový věřitel k insolvenčnímu navrhovateli). 

Po skončení insolvenčního řízení „jiným“ rozhodnutím o insolvenčním 

návrhu (§ 142 insolvenčního zákona) se skončení promlčecí doby, která 

ohledně pohledávky z obchodního závazkového vztahu přihlášené do 

insolvenčního řízení začala běžet před 1. lednem 2014, řídí ustanovením § 

405 odst. 2 obch. zák.; stejné ustanovení se použije i na skončení promlčecí 

doby ohledně pohledávky z obchodního závazkového vztahu, u které došlo 

ke stavení běhu promlčecí doby podle § 109 odst. 3 insolvenčního zákona, 

aniž ji věřitel přihlásil do insolvenčního řízení. 

Týž vztah, jaký zde Nejvyšší soud popsal pro aplikaci ustanovení § 109 

odst. 3, § 173 odst. 4 věty první a (pro dobu od 1. ledna 2014) § 173a 

insolvenčního zákona ve vztahu k ustanovením § 402 a § 405 obch. zák., 

se pro promlčecí dobu v poměrech zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, uplatní ve vztahu k ustanovením § 648 o. z. a § 652 o. z. (s 

vědomím odlišné délky dodatečně poskytované promlčecí lhůty v § 652 o. 

z.). 
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2. Přehled soudních rozhodnutí – OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ 

Legitimace k podání 

žaloby na přezkum 

oprávněnosti 

výpovědi z nájmu 

bytu 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 26 Cdo 

4342/2017, ze dne 

17.4.2018 

K podání žaloby na přezkum oprávněnosti výpovědi podle § 2290 o. z. 

může být aktivně legitimován jen nájemce. Byla-li výpověď doručena 

osobě, která nájemcem není, nemohla nijak zasáhnout do jejích práv 

(výpověď není způsobilá ukončit „neexistující vztah“), a již proto musí být 

zamítnuta pro nedostatek aktivní legitimace, není přitom významné, co 

pronajímatele vedlo k zaslání takové výpovědi. 

Za nájemce je uživatel bytu považován, pouze pokud byt užíval alespoň tři 

roky v dobré víře, že je jeho nájemcem, a zároveň jeho dobrá víra trvala 

k 1.1.2014. Pouhé užívání bytu a placení úhrad nepostačuje k považování 

za řádného nájemce. 

Příslušnost soudů 

v případě návrhu na 

přezkoumání 

přiměřenosti 

protiplnění 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 29 Cdo 

4403/2014, ze dne 

27.3.2018 

Článek 22 bod 2 nařízení Brusel I musí být vykládán v tom smyslu, že v 

případě návrhu, jako je návrh na přezkoumání přiměřenosti protiplnění, 

které je hlavní akcionář společnosti povinen poskytnout jejím menšinovým 

akcionářům v případě nuceného přechodu jejich akcií na tohoto hlavního 

akcionáře, je dána výlučná příslušnost soudů členského státu, na jehož 

území má tato společnost sídlo. 

Rozhodne-li tak valná hromada akciové společnosti se sídlem v České 

republice o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů 

společnosti na hlavního akcionáře je k řízení o přezkoumání přiměřenosti 

protiplnění dána pravomoc (mezinárodní příslušnost) českých soudů podle 

článku 22 odst. 2 nařízení Brusel I bez ohledu na to, kde má sídlo či 

bydliště hlavní akcionář. 

Prokazování 

důležitého zájmu, 

v případě, kdy návrh 

na vyloučení člena 

statutárního orgánu 

z výkonu funkce, 

podává obchodní 

korporace 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 29 Cdo 

2227/2016, ze dne 

21.2.2018 

Obchodní korporace, členem jejíhož statutárního orgánu je osoba, která 

má být rozhodnutím soudu vyloučena z výkonu funkce člena statutárního 

orgánu obchodní korporace má důležitý zájem na vydání rozhodnutí o 

vyloučení ve smyslu posledně označeného ustanovení a není tak povinna 

důležitý zájem prokazovat. 
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Úředně ověřený 

podpis na kupní 

smlouvě o prodeji 

nemovitosti 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 21 Cdo 

3066/2017, ze dne 28. 

3. 2018 

 

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR úředně ověřený podpis smluvní strany 

není nezbytnou náležitostí kupní smlouvy, jíž je převáděno vlastnické 

právo k nemovitosti. 

§ 561 odst. 1 NOZ pouze stanovuje, že k platnosti právního jednání 

učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Z dikce tohoto 

ustanovení nevyplývá, že by byl vyžadován úředně ověřený podpis. 

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí navíc stanovuje, že při 

absenci úředně ověřeného podpisu na soukromé listině činí katastrální 

úřad potřebná opatření ke zjištění pravosti podpisu. 

Zpeněžení zástavy 

dle právní úpravy 

účinné od 1.1.2014 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 21 Cdo 

5983/2017, ze dne 27. 

3. 2018 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku dospěl k závěru, že zástavní věřitel 

je oprávněn se dohodnout se zástavcem (zástavním dlužníkem) na tom, 

že zástavu po splatnosti zajištěného dluhu zpeněží jiným způsobem než 

ve veřejné dražbě nebo prostřednictvím soudního prodeje zástavy, je-li 

jejich dohoda uzavřena v písemné formě a jsou-li v ní stanoveny podmínky 

zpeněžení zástavy, které vylučují libovůli zástavního věřitele a které 

umožňují splnění jeho povinnosti postupovat při prodeji zástavy s 

odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, aby 

zástavu prodal za obvyklou cenu. 

Smluvní pokuta ve 

smlouvě o 

zprostředkování jako 

nepřiměřené 

ujednání 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 33 Cdo 

2317/2017 ze dne 10. 

4. 2018 

Smluvní pokuta zajišťující časově neomezenou povinnost spotřebitele bez 

souhlasu zprostředkovatele neuzavřít po zániku právního vztahu se 

zprostředkovatelem zprostředkovávanou smlouvu s osobou, kterou 

zprostředkovatel vyhledal při plnění závazku ze smlouvy o 

zprostředkování, zakládá v rozporu s požadavkem přiměřenosti 

významnou nerovnováhu práv a povinností smluvních stran v neprospěch 

spotřebitele. Takové ujednání je tedy považováno za nepřiměřené a nemá 

žádnou právní relevanci. 
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3. Přehled soudních rozhodnutí – OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ 

Podání žaloby k 

rozhodčímu soudu v 

případě neplatné 

rozhodčí doložky 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 23 Cdo 

4461/2017, ze dne 12. 

2. 2018 

Žalobkyně se samotným podáním návrhu na vydání rozhodčího nálezu k 

Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky („rozhodčí soud“) dobrovolně podřídila pravidlům, 

podle nichž rozhodčí soud rozhoduje, aniž by na tento závěr měla vliv 

skutečnost, že rozhodčí řízení skončilo usnesením o zastavení řízení, v 

němž rozhodčí soud konstatoval, že nemá pravomoc k meritornímu 

rozhodnutí věci z důvodu neplatné spotřebitelské rozhodčí doložky.  

Žalobkyně se na rozhodčí soud obrátila s návrhem dobrovolně, podáním 

návrhu zahájila rozhodčí řízení a podřídila se tak Řádu vydanému 

rozhodčím soudem v souladu s § 13 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. 

Pravidla Řádu nadto musela být žalobkyni známa, neboť Řád je veřejně 

dostupný (publikovaný v Obchodním věstníku i na internetových stránkách 

rozhodčího soudu) a žalobkyně s rozhodováním dle Řádu v případném 

rozhodčím řízení souhlasila uzavřením rozhodčí doložky a poté samotným 

podáním návrhu k rozhodčímu soudu. Na právní režim projednání sporu 

před rozhodčím soudem nemá vliv to, že rozhodčí doložku rozhodčí soud v 

průběhu rozhodčího řízení shledal neplatnou. V souladu se zákonem o 

rozhodčím řízení v takovém případě rozhodčí řízení končí usnesením o 

zastavení rozhodčího řízení podle § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení a 

nelze proto souhlasit s argumentací žalobkyně, že na základě neplatné 

rozhodčí doložky nelze zahájit rozhodčí řízení a že usnesení rozhodčího 

soudu nebylo rozhodnutím, nýbrž pouhým oznámením o nedostatku jeho 

pravomoci. 

Exekuce pohledávky 

z bankovního účtu 

diplomatické mise 

cizího státu 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 21 Cdo 

43/2018, ze dne 27. 3. 

2018 

Z ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 4 zákona o 

mezinárodním právu soukromém je zřejmé, že ve fázi výkonu rozhodnutí je 

vůči donucovací pravomoci státu chráněn majetek cizího státu, který je 

používán nebo určen k výkonu státních, vládních a jiných veřejných 

pravomocí a funkcí tohoto státu (majetek sloužící vládním účelům). Mezi 

takový majetek je nutné zařadit i bankovní účty diplomatické mise cizího 

státu (pohledávky z těchto účtů), které jsou používány v souvislosti s 

výkonem funkcí této mise. 

Poučení o 

přípustnosti žaloby 

pro zmatečnost 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 27 Cdo 

1531/2017, ze dne 25. 

4. 2018 

V písemném vyhotovení rozsudku není soud prvního stupně ani odvolací 

soud povinen poučit účastníka o tom, že je proti takovému rozhodnutí 

přípustná žaloba pro zmatečnost. Zákonem aprobovaná absence takového 

poučení proto nemá vliv na počátek běhu lhůty pro podání žaloby pro 

zmatečnost a na její trvání. 
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Posouzení včasnosti 

elektronického 

podání 

prostřednictvím e-

mailu 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 23 Cdo 

3214/2017, ze dne 25. 

4. 2018 

Rozhodujícím pro posouzení včasnosti elektronického podání 

prostřednictvím e-mailu je doba doručení soudu. 

 Lhůta jako konkrétně vyjádřený časový úsek končí uplynutím okamžiku 

vymezujícího její konec. Uplynutí lhůty pro podání návrhu tedy nezávisí na 

následném jednání soudu – zda a kdy se bude tímto návrhem zabývat. 

Může samozřejmě dojít k situacím, kdy podání bude odesláno či doručeno 

těsně po uplynutí lhůty, tedy formálně pozdě, ale ještě v době, kdy se jím 

adresát nestihne zabývat. Ani to však není důvod zavádět materiální 

hledisko pro posuzování plynutí času, neboť jde o přirozený důsledek 

plynutí času (první okamžik po posledním včasném okamžiku je z povahy 

věci okamžikem pozdním). Soud nemůže rozšiřovat zákonodárcem 

stanovený úplný výčet v § 57 odst. 3 občanského soudního řádu pouze s 

odkazem na skutečnost, že dochází k elektronizaci justice. 

 Jestliže v posuzované věci konec lhůty pro podání dovolání připadl na 

pondělí 5. 12. 2016 a dovolání bylo Nejvyššímu soudu doručeno 

elektronicky e-mailem až dne 6. 12. 2016 v 00:00:47 hodin, je zřejmé, že 

dovolání bylo podáno po uplynutí dovolací lhůty a je tedy opožděné. 
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4. Přehled soudních rozhodnutí – PRACOVNÍ PRÁVO 

Výpověď z 

pracovního poměru 

podle § 52 písm. c) 

Nejvyšší soud 

sp. zn. 21 Cdo 

1628/2017, ze dne 

28.11.2017 

Pracovní místo zaměstnance bylo na základě rozhodnutí o organizační 

změně zrušeno a se zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr pro 

nadbytečnost, a to za účelem zvýšení efektivity práce v reakci na 

nedostatek finančních prostředků a meziroční pokles objemu zakázek. 

Organizační změna byla přijata v květnu (na základě údajů z ledna a dubna 

téhož roku) a pracovní poměr měl skončit ke konci července. Až v září se 

ukázalo, že objem zakázek bude v nadcházejícím období vyšší, než 

zaměstnavatel původně předpokládal. Zaměstnanec se proto domáhal 

neplatnosti výpovědi, kdy tvrdil, že ho zaměstnavatel mohl dále 

zaměstnávat nebo mu měl alespoň nabídnout snížení pracovního úvazku. 

Nejvyšší soud, s odkazem na svou dosavadní judikaturu, nejprve uvedl, že 

platnost výpovědi je třeba posuzovat k okamžiku a se zřetelem na okolnosti, 

kdy byl tento právní úkon učiněn. Na platnost výpovědi v daném případě 

nemá vliv okolnost, že objem zakázek, z něhož zaměstnavatel na základě 

pobídek (uskutečněných v lednu a v dubnu) vycházel při přijímání 

organizační změny (v květnu), se později (v září) ukázal být vyšší, než 

zaměstnavatel původně předpokládal. 

Nejvyšší soud dále uvedl, že v případě výpovědi z pracovního poměru podle 

ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce zaměstnavatel obecně i nadále 

může (objektivně vzato) zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní 

smlouvy, avšak jeho práce není (vůbec nebo v původním rozsahu) pro 

zaměstnavatele v dalším období potřebná, neboť se stal nadbytečným na 

základě rozhodnutí zaměstnavatele. Rozhodl-li se proto zaměstnavatel 

snížit stav zaměstnanců a v návaznosti na to zrušit pracovní místo 

zaměstnance, jehož práce pro něj nebyla v dosavadním rozsahu potřebná, 

je oprávněn dát zaměstnanci výpověď, a to aniž by mu byl povinen 

navrhnout uzavření dohody o změně obsahu pracovního poměru 

spočívající ve sjednání kratší pracovní doby. 

Souběh funkcí 

Nejvyšší soud ČR 

sp. zn. 31 Cdo 

4831/2017, ze dne 11. 

4. 2018 

Velký senát Nejvyššího soudu se v rozsudku sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, ze 

dne 11. 4. 2018 s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15, 

ze dne 13. 9. 2016 odchýlil od své dosavadní judikatury týkající se tzv. 

souběhu funkcí, když uzavřel, že člen statutárního orgánu obchodní 

korporace a tato obchodní korporace se mohou odchýlit od pravidla 

vyjádřeného v § 66 odst. 2 větě první obch. zák. (podle kterého se jejich 

vztah řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě) i tak, že si pro svůj 

vztah ujednají režim zákoníku práce. Takové ujednání však z jejich vztahu 

(jde-li o výkon činností spadajících do působnosti statutárního orgánu) 

neučiní vztah pracovněprávní; i nadále půjde o vztah obchodněprávní, který 

se řídí obchodním zákoníkem a dále – v důsledku smluvního ujednání – 

těmi (v úvahu přicházejícími) ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití 

nebrání kogentní právní normy upravující (především) postavení člena 

statutárního orgánu obchodní korporace a jeho vztah s obchodní korporací. 
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5. Přehled soudních a úředních rozhodnutí – SPRÁVNÍ PRÁVO 

Nezákonný zásah – 

místní šetření ÚOHS 

ÚS 

sp. zn. II.ÚS 635/18, ze 

dne 15.5.2018 

Držení dokumentů převzatých při místním šetření v tomto konkrétním 

případě představuje trvající zásah. V případě těchto zásahů obecně musí s 

ohledem na zásadu bezrozpornosti právního řádu platit pravidlo, podle 

kterého časové právní následky včetně dopadu na počátek běhu lhůty k 

podání zásahové žaloby má až ukončení takového zásahu. V případě stále 

neukončeného trvajícího zásahu pak ústavně-konformní výklad pojmu 

„došlo“, se kterým pracuje § 84 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

ve znění pozdějších předpisů, odpovídá pojmu „dochází“. Obdobný princip 

musí platit i pro běh subjektivní lhůty podle § 84 odst. 1 věta první s. ř. s., 

protože o neukončeném trvajícím zásahu se dotčený jednotlivec znovu a 

znovu „dozvídá“. V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská 

práva lhůta k podání žaloby proti neukončenému trvajícímu zásahu ve 

skutečnosti začíná každý den znovu. 

Zrušení druhé 

restituční tečky 

ÚS 

sp. zn. Pl. ÚS 35/17, ze 

dne 19.6.2018 

Plénum Ústavního soudu vyhovělo návrhu skupiny 18 senátorů a zrušilo 

uplynutím dne 30. června 2018 ustanovení čl. IV body 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 

18, 20 a 21 a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. 

Nezbytnosti k 

prolomení 

blokačního 

ustanovení zákona o 

půdě 

ÚS 

sp. zn. II. ÚS 2640/17, 

ze dne 22.5.2018 

K prolomení tzv. blokačního ustanovení zákona o půdě musí být kromě 

dobré víry nabyvatele dány i další konkrétní okolnosti mimořádného 

významu. 

 

Cenové rozhodnutí o 

regulovaných cenách 

souvisejících 

s dodávkou plynu 

ERÚ 

sp. zn. 1/2018, ze dne 

22. května 2018 

ERÚ zveřejňuje cenové rozhodnutí č. 1/2018 ze dne 22. května 2018, o 

regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu 
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6. Přehled článků a komentářů 

MiFID II a novela zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu: zásadní regulace a 

omezení investičních zprostředkovatelů 

https://www.epravo.cz/top/clanky/mifid-ii-a-

novela-zakona-o-podnikani-na-kapitalovem-

trhu-zasadni-regulace-a-omezeni-

investicnich-zprostredkovatelu-107833.html  

 

Autor: Mgr. Matyáš Moska 

V souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích 

finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 

2011/61/EU (Markets in Financial Instruments 

Directive II – dále jen „MiFID II“) nabyla dne 3. 1. 2018 

účinnosti novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZPKT“), která v Česku danou směrnici 

implementuje. Smyslem a účelem přijetí nové regulace 

je především zvýšení transparentnosti a ochrany 

systému a posílení ochrany investorů. 

Podmínka bezdlužnosti uchazeče vůči 

zadavateli veřejné zakázky ve světle 

judikatury Nejvyššího správního soudu 

https://www.epravo.cz/top/clanky/podminka-

bezdluznosti-uchazece-vuci-zadavateli-

verejne-zakazky-ve-svetle-judikatury-

nejvyssiho-spravniho-soudu-107846.html  

 

Autor: Mgr. Libor Nerad 

Zásada zákazu diskriminace je jedna z 

nejdůležitějších zásad a spolu se zásadou 

transparentností, přiměřeností a rovného zacházení 

tvoří čtveřici základních zásad při interpretaci a 

aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZVZ“). Bližší vymezení obsahu 

těchto zásad, které se dovozují z pravidel a zásad 

primárního práva EU (SFEU), není v ZVZ, ani 

evropských zadávacích směrnicích obsaženo a je 

nutno je interpretovat zejména na základě judikatury 

SD EU. 

Návrhy novel ve farmacii – dohoda o 

nejvyšší ceně, cenová soutěž a lékový 

záznam pacienta 

https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhy-

novel-ve-farmacii-dohoda-o-nejvyssi-cene-

cenova-soutez-a-lekovy-zaznam-pacienta-

107850.html 

 

Autor: Jiří Kindl 

Ministerstvo zdravotnictví má v současnosti ve 

vládním legislativním procesu tři „želízka v ohni“ – dvě 

novely zákona o léčivech a jednu novelu zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. Zatímco návrhy novel 

zákona o léčivech jsou v úvodní fázi legislativního 

procesu (tj. v připomínkovém řízení a těsně po jeho 

ukončení), novela zákona o veřejném zdravotním 

pojištění již byla schválena vládou a doručena do 

Poslanecké sněmovny. 

Praktické otázky převodu obchodního 

závodu 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prakticke-

otazky-prevodu-obchodniho-zavodu-

107774.html 

 

Autor: Mgr. Patrick Boháček 

Prodej a další způsoby převodu obchodního závodu 

(či jeho části) jsou relativně oblíbenými možnostmi 

nakládání s velkými částmi majetku podnikatele, 

jelikož přinášejí řadu zjednodušení oproti převodu 

jednotlivých věcí, a z důvodu rychlého a snadného 

provedení mohou být vhodným řešením i pro obchodní 

korporace. Tento článek shrnuje hlavní úskalí převodu 

obchodního závodu a poukazuje na některé nejasnosti 

v právní úpravě. 
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7. Aktuality ze Sbírky zákonů 

Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních 

opatřeních, kybernetických bezpečnostních 

incidentech, reaktivních opatřeních, 

náležitostech podání v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o 

kybernetické bezpečnosti). 

Platná 28.5.2018, účinná 28.5.2018 

V podrobnostech upravuje bezpečnostní 

dokumentaci, bezpečnostních opatření, významnost 

kybernetických bezpečnostních incidentů, způsob 

hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, 

náležitosti oznámení o provedení reaktivního opatření 

a jeho výsledku, a způsob likvidace dat. Nahrazuje 

dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 

316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, jež byla s 

účinností nové vyhlášky zrušena. 

Zákon č. 89/2018 Sb., kterým se mění zákon 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí 

zákona o ČNB a o oběhu bankovek a mincí 

a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a 

kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o 

ražbě československých dukátů. (novela 

zákona o České národní bance) 

Platný 31.5.2018, účinný 15.6.2018 

Česká národní banka získává oprávnění vydávat 

pamětní bankovky a obchodní mince, po vzoru 

zahraničních centrálních bank, vydávat, vedle již 

existujícího oprávnění pro pamětní mince, rovněž 

pamětní bankovky. Obchodní mince namísto státu 

vydává ČNB. 

Zákon č. 94/2018 Sb., kterým se mění zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů a další související 

zákony. 

Platný 5.6.2018, účinný 5.6.2018 

Správce daně bude mít přístup k informacím o účtech, 

stav prostředků na nich a jejich majitelích od bank, 

spořitelen aj. Správce daně si též může vyžádat 

identifikační údaje, informace a dokumenty získané při 

provádění identifikace a kontroly klienta povinnou 

osobou podle zákona AML. Na advokáty, auditory, 

soudní exekutory, daňové poradce a notáře se 

povinnost vztahuje jen v souvislosti s mezinárodní 

správou daní. 

Zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění 

zákon č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 

pozdějších předpisů a další související 

zákony. 

Platný 16.6.218, účinný 1.7.2018 

Zvýšení ochrany spotřebitele, podrobnější definice 

pojmu zájezd, zavedení pojmu "spojené cestovní 

služby." Povinnost CK přispívat do garančního fondu 

pro případ platební neschopnosti CK. Nové živnosti 

"pořádání zájezdů" a "zprostředkování spojených 

cestovních služeb." Rozšíření informační povinnosti 

CK vůči zákazníkovi, širší ochranná spotřebitele v 

případě změny závazku ze smlouvy o zájezdu, 

zavedení institutu pomoci v nesnázích, definice vad 

zájezdu 
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Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpis, a zákon č. 388/1991 

Sb., o Státním fondu životního prostředí 

České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Platný od 16.6.2018, účinný od 1.1.2019 

Novelizace správy poplatků: nově v gesci Státního 

fondu životního prostředí, upřesnění definice pojmu 

odpadní voda a způsobu likvidace odpadních vod, 

úprava ustanovení o ochraně před povodněmi a 

záplavových územích, rozšířena možnost vypouštění 

odpadních vod. 

Vyhláška č. 127/2018 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení 

zákonného opatření Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí 

Platná od 28.6.2018, účinná od 1.1.2019 

Aktualizace základních cen a úprava postupů a 

výpočtů hodnoty nemovitých věcí. Zjednodušené 

výpočty limitovány možností získávání objektivních 

údajů od poplatníků v daňovém řízení. 
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8. Přehled připravovaných právních předpisů 

Návrh novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy. 

Cílem je zakázat reklamu na spotřebitelské 

půjčky. Návrh KDU-ČSL požaduje zákaz reklamy 

propagující spotřebitelské úvěry, návrh KSČM 

poslanců míří proti propagaci veškerých 

bankovních i nebankovních půjček. S porušením 

těchto zákazů by pak měla být spojena pokuta ve 

výši až dvou milionů korun.  
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat 

příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu 

nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její 

partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací 

zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost 

za konání nebo zdržení se konání na základě 

informací obsažených v tomto materiálu. 
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