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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 6. 2019 – 30. 6. 2019 

 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 

 

 Dne 1. 6. 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, o které jsme Vás informovali 

v předchozích monitorech právních předpisů a judikatury.  

 

 Pro vstup do oddlužení je zachována podmínka schopnosti dlužníka uhradit alespoň 30 % 

pohledávek nezajištěným věřitelům v průběhu 5 let. Tuto schopnost nemusí již dlužník 

prokazovat, musí ale mít dostatečné příjmy na to, aby byl každý měsíc schopen zaplatit věřitelům 

částku, která odpovídá měsíční odměně insolvenčního správce. 

 

 V případě, že požadovanou hranici 30 % splacených pohledávek v průběhu 5 let dlužník nesplní, 

ale splácel každý měsíc více než 2.000,- Kč, může soud nově rozhodnout o odpuštění zbytku 

dluhů. Novela dále zavádí možnost tříletého procesu oddlužení v případě, kdy dlužník dokáže za 

tuto dobu splatit alespoň 60 % svých dluhů.  

 

 Smluvní pokuty, úroky, úroky z prodlení a jiná příslušenství pohledávek jsou nově uspokojovány 

jako tzv. podřízené pohledávky, tj. až po úplném uhrazení všech ostatních pohledávek zahrnutých 

do oddlužení.  

 

 Nový návrh na oddlužení je nyní možné podat nejdříve po 10 letech od předchozího úspěšného 

oddlužení. 

 

(2) VĚCNÝ ZÁMĚR STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

 Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona, který by měl přinést zásadní změny 

v oblasti povolovacích procesů. Navrhované změny by měly vést k naplnění myšlenky „jeden 

úřad – jedno řízení – jedno razítko.“ 

 

 Stavební správu by již nerealizovaly územní samosprávné celky v přenesené působnosti (obce, 

kraje), ale byla by vytvořena nová soustava profesionální státní stavební správy. Základním 

stupněm nové soustavy institucí by byly krajské stavební úřady sídlící v krajských městech s 

územními pracovišti v obcích. V prvním stupni by jako správní orgány rozhodovala územní 

pracoviště a o opravných prostředcích by rozhodoval krajský stavební úřad. Vrcholným orgánem 

nové soustavy by měl být Nejvyšší stavební úřad, který by byl podřízen Ministerstvu pro místní 

rozvoj. 

 

 Nově by mělo dojít ke zrušení úpravy závazných stanovisek a namísto toho by mělo dojít k 

integraci všech dotčených orgánů do státní stavební správy. 
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 Dále by mělo dojít k digitalizaci stavební agendy. Měl by být zřízen informační systém, v rámci 

něhož bude možné nahlížet do elektronického správního spisu. Měla by být zavedena možnost, 

resp. pro některé subjekty povinnost, činit elektronická podání prostřednictvím interaktivních 

formulářů do informačního systému. Prostřednictvím informačního systému by se obstarávala 

vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů, které nebudou 

integrovány do nové soustavy státní stavební správy. Nově by si kterýkoliv vlastník nemovitosti 

mohl objednat službu sledování podání žádosti o zahájení řízení týkající se jeho nemovitosti (tzv. 

hlídací pes). 

 

 Také by mělo být zavedeno několik procesních změn týkajících se řízení vedeného podle 

stavebního zákona: (1) zavedení povinnosti stavebního úřadu a dotčených orgánů poskytnout 

každému na žádost předběžnou informaci; (2) zavedení závazné lhůty ke sdělení vyjádření 

vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury a neintegrovaných dotčených orgánů; (3) pokud 

neintegrovaný dotčený orgán nepodá vyjádření ve stanovené lhůtě (nebude vyjádření vloženo do 

informačního systému), platilo by, že k navrhované stavbě nemá žádné připomínky; (4) stavby 

podléhající povolovacímu režimu by stavební úřad posuzoval v řízení o povolení stavby se 

závaznou lhůtou pro vydání rozhodnutí. 

 

 Výsledkem povolovacího řízení by mělo být jedno rozhodnutí o povolení stavby, které by mělo 

nahradit dnešní územní řízení či jeho alternativy, stavební povolení, řízení o posuzování vlivů na 

životní prostředí, řízení podle zákona o integrované prevenci a další řízení o vydávání závazných 

stanovisek podle složkových zákonů. 

 

 Pokud by stavební úřad v prvním stupni nerozhodl v zákonných lhůtách, informační systém by 

automaticky vygeneroval rozhodnutí o povolení stavby. V případě nedodržení lhůty v odvolacím 

řízení by informační systém automaticky vygeneroval upozornění na nečinnost, o které by 

automaticky a neprodleně informoval žadatele a nadřízený orgán.  

 

 U nepovolených staveb by již podle nového stavebního zákona nebylo možné dodatečně stavbu 

povolit a rovnou by se přikročilo k vydání rozhodnutí o odstranění stavby. 

 

 Dále by mělo dojít ke změnám v soudním přezkumu v řízení o správních žalobách proti 

rozhodnutí podle stavebního zákona a v soudním přezkumu územně plánovací dokumentace. 

Měla by být zavedena možnost správního soudu změnit rozhodnutí stavebního úřadu, pokud k 

tomu bude mít dostatek podkladů a bude zřejmé, že by po zrušení rozhodnutí a vrácení věci 

stavebnímu úřadu neexistovala jiná možnost než rozhodnout o (ne)povolení stavby.  

 

 Měl by být mj. zaveden institut zneužití práva podat správní žalobu či kasační stížnost. Dále by 

pak měla být upřesněna kritéria, na jejichž základě by správní soudy přiznávaly odkladný účinek 

žalobám ve stavebních věcech, zakotvena povinnost soudu projednat všechny žalobní body nebo 

např. zavedení specializovaných soudních senátů. 

 

(3) NOVELA ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB A ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 

 Poslanecká sněmovna ve 3. čtení schválila novelu zákona o evidenci tržeb a zákona o dani 

z přidané hodnoty, která zčásti reaguje na nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 26/16 rušící 

některá ustanovení zákona o evidenci tržeb.  
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 Novela například definuje evidovanou platbu, jako platbu neuskutečněnou bezhotovostním 

převodem peněžních prostředků. Zakazuje také uvádění DIČ na účtenkách v případě, kdy jeho 

kmenová část obsahuje rodné číslo poplatníka.  

 

 Dále novela zavádí evidování tržeb ve zvláštním režimu (tzv. režim offline) na základě povolení 

správce daně za podmínek, že (1) poplatník není plátcem DPH, (2) neprovozuje podnikatelskou 

činnost s více než dvěma zaměstnanci a (3) výše příjmů poplatníka nepřesahuje za 12 

bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců 200.000,- Kč. V tomto zvláštním režimu by 

se k hotovostním tržbám vydávaly tzv. úřední účtenky (bloky těchto účtenek by vydávala finanční 

správa). Zvláštní režim budou moci využít i právnické osoby, které poskytují zdravotní služby 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

 

 Na základě novely by také mělo dojít ke spuštění poslední vlny evidence tržeb pro všechny 

okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení. 

 

 Z evidence tržeb by byly nově vyloučeny např. platby telekomunikačních služeb, hazardní hry 

nebo obchodní letecká doprava. 

 

 Novela zákona o dani z přidané hodnoty by měla přesunout některé zboží a služby do 10% sazby 

DPH. Jde např. o audioknihy, domácí péči o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené, 

stravovací služby a podávání nápojů, odvádění odpadních vod, kadeřnické služby atd. 

 

 Novelou se nyní bude zabývat Senát. 

 

(4) NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU 

 

 Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu občanského zákoníku a občanského soudního 

řádu, o které jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc duben 

2019. Novela by měla zavést zákonný přechod peněžitého dluhu osob mladších 15 let 

(nezletilých) k okamžiku jeho vzniku na jejich zákonné zástupce, popř. na osobu, do jejíž péče je 

nezletilý svěřen. Nemá-li nezletilý zákonného zástupce a není-li svěřen do péče jiné osoby, přešel 

by tento dluh nezletilého na stát. K přechodu dluhu by nedošlo, pokud by se jednalo o dluh 

nezletilého z titulu náhrady škody způsobené úmyslně a dále v případech, kdy k právnímu jednání 

nezletilého, na jehož základě vznikl dluh, vyslovil souhlas soud. 

 

 Osoby, na které přejde dluh nezletilého, se budou moci domáhat jeho úhrady po osobě, která 

zanedbala nad nezletilým náležitý dohled. Dále tyto osoby budou mít možnost domáhat se úhrady 

dluhu po nezletilém po dosažení jeho zletilosti, bude-li to možné po něm spravedlivě požadovat. 

 

 Nově by také nezletilou osobu v řízení před soudem musel povinně zastupovat advokát namísto 

zákonného zástupce. Kromě toho by novela měla zrušit možnost vydání rozsudku pro uznání, 

rozsudku pro zmeškání a zjednodušeného rozkazního řízení, je-li žalovaným nezletilý. Tato 

úprava by se týkala osob do 18 let. 

 

(5) NOVELA ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 2. čtení novelu zákona o pozemních komunikacích, která by 

měla zjednodušit proces úhrady časového poplatku (dálniční známka) za užívání zpoplatněných 

pozemních komunikací a zefektivnit možnosti kontroly této úhrady. 
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 Úhrada časového poplatku by se vázala na státní poznávací značku vozidla. Kontrola úhrady 

časového poplatku by pak probíhala prostřednictvím kamerového systému, který bude 

rozpoznávat státní poznávací značky vozidel a ověřovat, jestli byl časový poplatek u daného 

vozidla uhrazen. 

 

(6) NÁVRH ZÁKONA O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ 

 

 Vláda projednává návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který má transponovat do 

českého právního řádu nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle směrnice 

EU č. 2018/843 (dále jen AML směrnice). 

 

 Současná podoba úpravy evidence skutečných majitelů v zákoně o veřejných rejstřících 

nevyhovuje požadavkům EU, neboť AML směrnice vyžaduje veřejnost některých údajů o 

skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v 

evidenci, jakož i stanovení sankcí za nesplnění určitých povinností. 

 

 Návrh zákona nově definuje skutečného majitele obecnějším způsobem tak, aby tuto definici bylo 

možné použít v dalších právních předpisech. Za skutečného majitele by byla považována každá 

osoba v jejím vrcholném vedení, nelze-li skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého 

úsilí, které lze požadovat, nebo je-li v ní uplatňován koncový vliv právnickou osobou, která nemá 

skutečného majitele (stát, územní samosprávné celky atd.). Dále návrh zákona stanovuje 

vyvratitelné domněnky ohledně skutečných majitelů např. u fundace, ústavu, svěřenského či 

podílového fondu apod. 

 

 Návrh zákona také vymezuje entity, které mít skutečného majitele nemohou, a proto také nemají 

povinnost zapisovat skutečného majitele do této evidence. Jedná se např. o státy, územní 

samosprávné celky, politické strany a politická hnutí, společenství vlastníku jednotek atd.).  

 

 Do evidence skutečných majitelů by se nově automaticky zapisovali skuteční majitelé subjektů 

zapisovaných do veřejných rejstříků. V případě, že soud příslušný k zápisu do evidence 

skutečných majitelů zjistí nesrovnalosti v zápise skutečného majitele, bude moci evidující subjekt 

vyzvat k odstranění takové nesrovnalosti. 

 

 Podle návrhu zákona budou některé údaje o skutečném majiteli veřejně přístupné pro kohokoliv 

způsobem umožňující dálkový přístup. Znepřístupnění údajů o skutečném majiteli bude možné 

jen na základě žádosti a v případě, že skutečný majitel není osoba plně svéprávná. 

 

 Nově návrh zákona také stanoví za porušení povinností pokutu až do výše 250.000,- Kč. 

 

(7) NOVELA ZÁKONA O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZÁKONA O 

NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

 Senát schválil a prezident podepsal novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákona o 

nemocenském pojištění a dalších zákonů, o které jsme Vás informovali v monitoru právních 

předpisů a judikatury za měsíc listopad 2018 a květen 2019. Novela zavádí tzv. elektronickou 

neschopenku (eNeschopenka). 

 



 
 

 

 

5

 

 

 

 

 Nově bude také ošetřující lékař povinen hlásit rozhodnutí o vzniku a skončení dočasné pracovní 

neschopnosti povinně elektronicky. Dále bude lékař moci rozhodovat o vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti přede dnem, kdy ji zjistil, jen s předběžným souhlasem orgánu nemocenského 

pojištění.  

 

 Zákon nabude účinnosti 1. 1. 2020. 

 

(8) NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍM POZEMKOVÉM ÚŘADU A DALŠÍCH ZÁKONŮ   

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 2. čtení novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších 

zákonů, která by měla zefektivnit činnost Státního pozemkového úřadu a odstranit nepříznivé 

následky nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 35/17, který ukončil naturální náhradní restituce. 

 

 Novela by měla snížit administrativní náročnost postupu při vydávání náhradních pozemků, 

upřesnit, za jakých okolností je podaná žádost neplatná a umožnit zařadit pozemky do veřejných 

nabídek opakovaně. Dále by novela měla např. zpřesnit podmínky úplatných převodů na 

vlastníky a spoluvlastníky staveb, zavést možnosti přímého převodu staveb a souvisejícího 

majetku, který není určen k privatizaci nebo zavést možnosti prodat pozemky, jejichž součástí 

jsou stavby a související majetek, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku. 

 

(9) NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU, EXEKUČNÍHO ŘÁDU A DALŠÍCH 

ZÁKONŮ 

 

 Vláda se zabývá novelou občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších zákonů, která by 

měla odstranit vícečetné exekuce u jednoho dlužníka a upravit práva účastníků, případně osob 

zúčastněných na řízení o výkonu rozhodnutí či na exekučním řízení. 

 

 Nově v případě, kdy by exekutor po podání exekučního návrhu zjistil, že již je proti povinnému 

vedeno jiné exekuční řízení, postoupil exekuční návrh bez zbytečného odkladu exekutorovi, který 

vede dříve zahájené řízení. V případě, že bude zahájeno další exekuční řízení vedené ve prospěch 

téhož oprávněného proti témuž povinnému, dojde ke spojení těchto exekučních řízení v jedno 

společné řízení. 

 

 Dále bude mít nově plátce mzdy, který provádí srážky ze mzdy, vůči povinnému nárok na 

paušálně stanovenou náhradu nákladů. Bude-li plátce mzdy provádět zároveň srážky k vydobytí 

několika pohledávek vůči témuž povinnému, bude mu náležet náhrada nákladů pouze jednou. 

 

 Na základě novely nebude přípustné dovolání proti usnesení o zastavení exekučního řízení 

z důvodu nezaplacení paušálně stanovené náhrady hotových výdajů ze strany oprávněného nebo 

proti návrhu na zproštění od složení zálohy na náklady exekuce. 

 

(10) ZMĚNOVÝ ZÁKON V SOUVISLOSTI S POSÍLENÍM ZAPOJENÍ AKCIONÁŘŮ 

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení změnový zákon, který novelizuje např. zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a zákon o 

pojišťovnictví. O tomto návrhu zákona, který transponuje směrnici EU o podpoře dlouhodobého 

zapojení akcionářů, jsme Vás již informovali v monitoru právních předpisů za měsíc duben 2019. 
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 Společnost, jejíž akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu, bude mít právo se skrze síť 

zprostředkovatelů (v ČR se jedná o obchodníky s cennými papíry, úvěrové instituce a centrálního 

depozitáře cenných papírů) dozvědět, kdo je k rozhodnému dni jejím akcionářem. Dále by se 

měly zavést postupy, které mají vést k vyšší transparentnosti institucionálních investorů, jako jsou 

pojišťovny či zajišťovny oprávněné poskytovat životní pojištění. 

 

 Kótované společnosti budou povinny vypracovat tzv. politiku odměňování, včetně zprávy o 

odměňování obsahující odměny jednotlivých osob, která bude schvalována valnou hromadou a 

která bude muset být uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Dále se rovněž navrhuje 

vymezit významné transakce se spřízněnými osobami, které budou napříště podléhat schválení 

valnou hromadou a budou se rovněž uveřejňovat na internetových stránkách emitenta. 

 

 Novelou se nyní bude zabývat Senát. 

 

(11) NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 2. čtení novelu stavebního zákona, na základě které bude pro 

realizaci terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a vodních děl do 20.000 m
2
 

potřeba vydat územní souhlas. Pro vydání územního souhlasu u těchto stavebních záměrů nebude 

vyžadováno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody v případě, když nebudou umístěny 

v chráněném území podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Dále tyto stavební záměry nebudou 

vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení. 

 

(12) NOVELA ZÁKONA O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE 

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, o které 

jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů za měsíc duben 2019. Jedná se o transpozici 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou 

podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. 

 

 Novela např. blíže definuje poučovací povinnost, v jakých případech musí mít mladistvý obhájce 

(právo na nutnou obhajobu) nebo zakotvuje povinnost orgánů činných v trestním řízení poučit 

zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého o právech, která mladistvému náleží. Nově 

bude moci mladistvý navrhnout soudu osobu, která by měla být ustanovena jeho opatrovníkem.  

 

 Novela zakotvuje ustanovení, které výslovně stanoví, že při výslechu mladistvého bude pořizován 

obrazový a zvukový záznam, bude-li to vzhledem k okolnostem vhodné a technicky možné. Dále 

pak nově bude v trestních věcech mladistvých možné podmíněně odložit podání návrhu na 

potrestání.   

 

 Novelou se nyní bude zabývat Senát. 
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(B) JUDIKATURA 

 

(1) VÝKLAD POJMU „ČÁST ZÁVODU“ PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH 

KORPORACÍCH 

(rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018) 

 

 Nejvyšší soud ve svém rozsudku poprvé vyložil pojem „část závodu“ ve smyslu ustanovení § 190 

odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích, které stanoví: „ Do působnosti valné hromady 

patří schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 

nebo činnosti společnosti.“ 

 

 Podle Nevyššího soudu je nutné „část závodu“ chápat jako samostatnou organizační složku 

(pobočku) závodu, nikoliv jako jakoukoliv materiálně významnou složku závodu. Jednatelé se dle 

soudu také povinnosti předložit převod ke schválení valné hromadě nevyhnou pouze tím, že 

převod pobočky „rozloží“ do více smluv. Souhlas valné hromady může být udělen dodatečně po 

uzavření smlouvy o převodu závodu. V takovém případě je smlouva až do udělení souhlasu 

stižena vadou, pro kterou se může některá z oprávněných osob dovolat její relativní neplatnosti.  

 

(2) URČITOST A ÚPLNOST ŽALOBNÍHO NÁVRHU 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 2338/18) 

 

 Ústavní soud ve svém nálezu uvedl, že při hodnocení určitosti a úplnosti žalobního návrhu je 

třeba dát přednost takovému výkladu vůle žalobce, který umožní věcné projednání žaloby. 

Případné nedostatky je možné odstranit v rámci důkazního řízení, přičemž riziko neúspěchu 

takové snahy nese zásadně žalobce. Odmítnutím žaloby v takové procesní situaci dojde k 

odepření práva žalobce na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 

které rovněž zahrnuje právo stran sporu přednést své argumenty a dozvědět se, jak je soud 

zhodnotil a proč jim nevyhověl. 

 

(3) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ÚHRADU PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  

(nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 1083/16) 

 

 Stěžovatel (město Vsetín) se v řízení před obecnými soudy proti žalovanému domáhal náhrady 

škody ve výši 33.784,- Kč spočívající v nákladech spojených s poskytováním rozsáhlých 

informací podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Způsobení 

škody stěžovatel spatřoval v tom, že žalovaný svévolně žádal o poskytnutí informací, aniž by 

však chtěl zaplatit náklady na jejich vyhledání. 
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 Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost není důvodná. Listina základních práv a svobod 

(dále jen LZPS) zaručuje v čl. 17 odst. 1 svobodu projevu a právo na informace. Podle čl. 17 

odst. 5 LZPS je stanovena povinnost státních orgánů a orgánů územní samosprávy přiměřeným 

způsobem poskytovat informace o jejich činnosti, přičemž není založeno právo na úhradu nákladů 

za plnění povinnosti informace poskytovat. Toto právo neplyne ani z Ústavy ČR. Navzdory tomu, 

že je náhrada nákladů podle zákona o svobodném přístupu k informacím atypicky formálně 

řazena k poměrům práva soukromého, povaha vztahů mezi povinným subjektem a žadatelem je v 

tomto případě veřejnoprávní. Povinný subjekt ale není bez ochrany před šikanózními žádostmi o 

informace. Ústavní soud uvedl, že je přípustné, aby povinný subjekt odepřel poskytnutí informace 

v případech šikanózního výkonu práva na přístup k informacím, případně stanovil žádanou 

úhradu (typicky za mimořádně rozsáhlé vyhledávání) kvalifikovaným odhadem, nikoliv však na 

základě definitivního vyhledání žádané informace. Výši úhrady také musí oznámit před 

uplynutím lhůty pro poskytnutí informace, tj. nejpozději do 15 či 25 dnů ode dne přijetí žádosti.   

 

(4) STŘET ZÁJMŮ JAKO PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE 

(rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 2724/2017) 

 

 Nejvyšší soud ve svém rozsudku uvedl, že již samotné jednání, které zákon zakazuje v případě 

střetu zájmů, zpravidla po posouzení konkrétních okolností představuje porušení péče řádného 

hospodáře. 

 

 


