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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 7. 2019 – 31. 7. 2019 

 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

 Dne 1. 7. 2019 nabyla účinnosti novela zákoníku práce a dalších zákonů, o které jsme Vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc listopad 2018 a leden 2019.  

 

 Novela zrušila institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti 

neposkytovala osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy, platu či jiný 

příjem. Zároveň se v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti snížilo pojistné placené na nemocenské pojištění zaměstnavatelem nebo osobou 

samostatně výdělečně činnou. 

 

(2) NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA 

 

 Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu insolvenčního zákona, o které jsme Vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc květen 2019.  

 

 Novela by měla zavést řešení vysokého zadlužení tzv. dětských dlužníků. Novela stanoví, že 

pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před 

dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Těmto 

tzv. dětským dlužníkům tak má být přiznáno v rámci oddlužení privilegované postavení, obdobně 

jako v případě příjemců starobního nebo invalidního důchodu. 

 

(3) NOVELA TRESTNÍHO ŘÁDU 

 

 Poslanecká sněmovna se bude zabývat novelou trestního řádu. Podle stávající úpravy je soud 

povinen vždy přerušit výkon trestu u těhotných žen a matek dítěte do jednoho roku. K přerušení 

výkonu trestu tak dochází i v případech, kdy byla odsouzená uznána vinnou ze spáchání zvlášť 

závažného zločinu a není nikterak zkoumáno, zda dočasný pobyt takové osoby na svobodě není 

pro společnost nebezpečný, nebo zda nebude pokračováno ze strany odsouzené v páchání trestné 

činnosti, případně zda nebude dokonán trestný čin, za který byla odsouzená odsouzena. 

 

 Nově by mělo být stanoveno, že předseda senátu může z vážných důvodů přerušit výkon trestu na 

potřebnou dobu na těhotné ženě nebo matce dítěte mladšího jednoho roku. Proti rozhodnutí o 

nepřerušení výkonu trestu by měla být přípustná stížnost. 

 

(4) NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE 

 

 Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu zákona o státní sociální podpoře, o které jsme 

Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc květen 2019. Novela by 

měla navýšit rodičovský příspěvek na 300.000,- Kč a při dvou a více dětech na 450.000,- Kč. 
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(5) NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU 

 

 Vláda projednává novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu, jejímž cílem je 

především zvýšit ochranu dětí v právních vztazích a posílit roli zákonných zástupců při právním 

jednání nezletilých. 

 

 Nově by zákonný zástupce jednající za dítě potřeboval souhlas soudu zejména k právnímu 

jednání, kterým (1) nabývá nemovitou věc nebo podíl na ní nebo kterým je zcizuje či zatěžuje, (2) 

nabývá, zcizuje nebo zatěžuje majetek v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku 

životního minima, nebo kterým (3) uzavírá smlouvu zavazující k trvajícímu nebo opětovnému 

plnění na dobu delší než tři roky nebo na dobu trvající i po nabytí zletilosti dítěte. 

 

 Peněžité dluhy z právních jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, by bylo možné 

vymáhat pouze v rozsahu, ve kterém k tomu postačí jmění nezletilého ke dni nabytí plné 

svéprávnosti. To by neplatilo pro peněžité dluhy vzniklé při výdělečné činnosti nezletilého a pro 

peněžité dluhy z právního jednání, ke kterému by udělil souhlas soud. Za takovéto dluhy by ručil 

ten, kdo za nezletilého jednal nebo ten, kdo k právnímu jednání udělil souhlas. Ručitel by nemohl 

požadovat po dlužníkovi vyrovnání dluhu. 

 

 Smluvní pokutu za porušení povinnosti by nebylo možné vymáhat po nezletilém, který v době 

porušení povinnosti nedovršil patnácti let. Po nezletilém, který dovršil patnácti let, by ji bylo 

možné vymáhat pouze v rozsahu, ve kterém k tomu postačí jmění nezletilého ke dni nabytí plné 

svéprávnosti. Za splnění smluvní pokuty z porušení povinnosti nezletilým by ručil jeho zákonný 

zástupce. 

 

 Na základě novely by ve věcech, ve kterých je ke dni zahájení řízení žalovaným nezletilá osoba, 

nebylo možné vydat platební rozkaz, rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání. 

 

(6) NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

 

 Vláda projednává novelu zákona o dani z nemovitých věcí, která by měla osvobodit od daňové 

povinnosti pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na ostatní ploše umístěné v nezastavěném 

území, pozemky ochranného pásma vodních zdrojů I. a II. stupně. Dále by měly být osvobozeny 

pozemky hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, jestliže tak 

obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. 

 

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

 

 Senát zamítl novelu zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty, o které jsme Vás 

informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc červen 2019. Novelou se tak 

bude opět zabývat Poslanecká sněmovna.  

 

(8) NOVELA ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o pozemních komunikacích, o které 

jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc červen 2019. Novela 

by měla zjednodušit proces úhrady časového poplatku (dálniční známky) 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. 

 

 Novelou se nyní bude zabývat Senát. 

 

(9) NOVELA ZÁKONA O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČR 

 

 Poslanecká sněmovna se bude zabývat novelou zákona o volbách do Parlamentu ČR, na základě 

které by dvoukolový systém senátních voleb byl nahrazen systémem jednokolovým. Všichni 

kandidáti do Senátu ve volebním obvodu by byli uvedeni na jediném hlasovacím lístku v 

abecedním pořadí. Volič by na hlasovacím lístku označil pořadí jednotlivých kandidátů číslem od 

1 až do čísla rovnajícího se počtu kandidátů. Při zjišťování výsledku hlasování by okrsková 

volební komise zjistila u každého kandidáta, na kolika platných hlasovacích lístcích byl uveden v 

prvním, druhém a jednotlivě v dalších pořadích. Pokud některý z kandidátů obdrží největší počet 

hlasů v prvním pořadí, je zvolen. V případě rovnosti pořadí se pak přihlíží k počtu hlasů v druhém 

pořadí.  

 

 Dále by se nově volby do Senátu konaly zároveň s volbami do zastupitelstev krajů nebo do 

zastupitelstev obcí. 

 

(10) NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH 

 

 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy novelu zákona o léčivech, o které 

jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc červen a listopad 2018. 

Novela má zavést tzv. lékový záznam pacienta umožňující lékařům a farmaceutům na základě 

výslovného souhlasu pacienta získávat údaje o léčivech, které mu byly předepsány. Dále by měl 

být zaveden nový informační systém eRecept. 

 

 Senát ve svých pozměňovacích návrzích navrhuje zavedení správy souhlasů, která by byla 

součástí systému eRecept, a jejímž úkolem by bylo evidovat pacientem udělené či odvolané 

(ne)souhlasy k možnosti lékařů a farmaceutů nahlížet do údajů v  lékových záznamech. 

 

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

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších 

zákonů, o které jsme Vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc červen 

2019. Novela 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 možnost prodat pozemky, jejichž součástí jsou 

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

 

 Novelou se nyní bude zabývat Senát. 
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(12) ZMĚNOVÝ ZÁKON V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O SBÍRCE ZÁKONŮ A 

MEZINÁRODNÍCH SMLUV 

 

 Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o 

Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Změnový zákon by měl provést nezbytné změny 

v právním řádu v souvislosti se zavedením elektronické publikace („e-Sbírka“) a elektronické 

tvorby („e-Legislativa“) právních předpisů, zavedením konsolidovaného (úplného) znění 

právního předpisu jako nedílné součásti tvorby novely právního předpisu i jejího schvalovaného 

textu, vyhlašování právně závazné elektronické podoby právních předpisů při současném 

zachování jejich právně závazné listinné publikace nebo např. zakotvení povinné elektronické 

podoby legislativního procesu a povinného využívání jeho nástrojů. 

 

 Změnovým zákonem se nyní bude zabývat Senát. 

 

(13) NOVELA ZÁKONA O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE 

 

 Senát schválil novelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, o které jsme Vás informovali 

v monitoru právních předpisů za měsíc duben a červen 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.   

 

 Novela byla předložena prezidentovi k podpisu. 

 

(14) NOVELA ÚSTAVY ČR 

 

 Poslanecká sněmovna bude projednávat novelu Ústavy ČR, která by měla zavést pravomoc vlády 

rozhodovat o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států 

na území ČR bez specifikace účelu vyslání, a to nejdéle na dobu 60 dnů. 

 

(15) NÁVRH ZÁKONA O SBÍRCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH 

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A NĚKTERÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ  

 

 Vláda projednává návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a 

některých správních úřadů, který by měl zřídit informační systém právních předpisů, v němž bude 

možno vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních 

samosprávných celků (obcí, krajů) a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní 

působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů. 
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(16) ZMĚNOVÝ ZÁKON V SOUVISLOSTI S POSÍLENÍM ZAPOJENÍ AKCIONÁŘŮ 

 

 Senát schválil 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 a červen 2019. 

 

 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. 

 

 Novela byla předložena prezidentovi k podpisu. 

 

(B) JUDIKATURA 

 

(1) JEDNÁNÍ, KTERÉ NASTALO PŘED ÚČINNOSTÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, JAKO DŮVOD PRO NEPOVOLENÍ NEZBYTNÉ CESTY 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 2408/18)  

 

 V řízení před obecnými soudy se stěžovatelka žalobou proti vedlejší účastnici domáhala zřízení 

práva cesty (zřízení věcného břemene chůze a jízdy) podle zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen starý 

občanský zákoník), neboť k budovám, které koupila, neměla jiný přístup než právě přes 

pozemky vedlejší účastnice. V průběhu řízení došlo k nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen nový občanský zákoník). Starý občanský zákoník umožňoval soudu zřídit věcné 

břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek a oproti 

novému občanskému zákoníku výslovně nestanovil negativní podmínku povolení nezbytné cesty 

v případě nedostatku přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ze strany toho, kdo o nezbytnou 

cestu žádal. Obecné soudy věc posoudily podle nového občanského zákoníku a žalobě 

nevyhověly s odůvodněním, že stěžovatelka koupila nemovitosti s vědomím, že k nim nemá 

zajištěn přístup a před podáním žaloby se ani nesnažila o vzniklé situaci jednat s vedlejší 

účastnicí. 

 

 Ústavní soud souhlasil s obecnými soudy a zamítl ústavní stížnost, neboť nebylo porušeno právo 

stěžovatelky na soudní ochranu. Ústavní soud ve svém nálezu uvedl, že vlastník nemovité věci, 

který žádá o povolení nezbytné cesty, si již za předchozí zákonné úpravy musel být vědom, že 

jeho jednání, jímž si hrubou nedbalostí nebo úmyslně způsobil nedostatek přístupu ke své 

nemovité věci, oslabuje důvody, pro které by mělo být v jeho soukromém zájmu omezeno 

vlastnické právo jiné osoby. Pokud nový občanský zákoník s touto skutečností výslovně spojil 

překážku povolení nezbytné cesty, pouze tím upřesnil následek, se kterým vlastník nemovité věci 

podle rozhodovací praxe dovolacího soudu s ohledem na příslušná ustanovení starého občanského 

zákoníku musel počítat. Dřívější ani současná zákonná úprava mu ostatně nepřiznávaly právo 

nezbytné cesty, ale pouze stanovily podmínky, za nichž se může domoci jejího povolení 
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konstitutivním rozhodnutím soudu. Pouze ze samotné skutečnosti, že byla použita úprava nového 

občanského zákoníku, nelze dovodit porušení základních práv stěžovatelky. 

 

(2) UZAVŘENÍ ROZHODČÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILŮ BEZ 

KVALIFIKOVANÉHO PODPISU 

(usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 23 Cdo 3439/2018)  

 

 Nejvyšší soud ve svém usnesení uvedl, že v otázce platnosti rozhodčí smlouvy uzavřené mezi 

subjekty různých států v mezinárodním obchodním styku je nezbytné aplikovat Newyorskou 

úmluvu o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva ve svém čl. II. odst. 1 a 

2 stanoví: „Každý Smluvní stát uzná písemnou dohodu, podle níž se strany zavazují podrobit 

rozhodčímu řízení všechny nebo některé spory, které mezi nimi vznikly nebo mohou vzniknout z 

určitého právního vztahu či mimosmluvního, týkajícího se věci, jež může být vyřízena rozhodčím 

řízením. Pojem „písemná dohoda“ zahrnuje rozhodčí doložku ve smlouvě nebo rozhodčí 

smlouvu, podepsanou stranami nebo obsaženou ve výměně dopisů nebo telegramů.“ Nejvyšší 

soud vycházel z doporučení Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo UNCITRAL a 

přiklonil se k názoru, že pod výčet čl. II Newyorské úmluvy („dopisy“ nebo „telegram“) spadají 

všechny formy komunikace, včetně faxu nebo e-mailu, proto rozhodčí smlouva uzavřená 

prostřednictvím e-mailu je platná, a to i bez kvalifikovaného elektronického podpisu, neboť jej 

Newyorská úmluva stricto sensu nevyžaduje. 

 

(3) NADMĚRNÁ OCHRANA CESTUJÍCÍCH NA ÚKOR LETECKÉHO DOPRAVCE 

(rozsudek Soudního dvora EU, sp. zn. C - 163/18) 

 

 Tři osoby si zarezervovaly u cestovní kanceláře Hellas Travel se sídlem v Nizozemsku (dále jen 

cestovní kancelář) zpáteční let z nizozemského Eelde na řecký ostrov Korfu. Tyto lety se měly 

uskutečnit s řeckou společností Aegean Airlines, která za tímto účelem uzavřela smlouvu s 

kyperskou společností G. S. Charter Aviation Services. Aegaen Airlines měla poskytnout 

společnosti G. S. Aviation Services k dispozici určitý počet sedadel oproti zaplacení ceny za 

pronájem letadla. Společnost G. S. Charter Aviation Services následně tato sedadla prodávala 

třetím osobám včetně cestovní kanceláře. Několik dnů před odletem však cestovní kancelář tyto 

tři cestující informovala o tom, že jejich cesta byla zrušena, aniž by jim byly vráceny ceny 

letenek. Aegean Airlines se totiž vzhledem k nemožnosti získat předem sjednanou cenu od 

cestovní kanceláře rozhodla, že lety na Korfu a zpět přestane provozovat. Následně bylo 

rozhodnuto o zahájení insolvenčního řízení vůči cestovní kanceláři.  

 

 Cestující se obrátili na soud, který rozhodl, že Aegean Airlines jim musí zaplatit paušální náhradu 

za zrušení jejich letu podle nařízení EU o právech cestujících v letecké dopravě, aniž by se 

vyslovil k návrhu na proplacení pořizovací ceny letenek. Následně se soud obrátil na Soudní dvůr 

EU s předběžnou otázkou, zda cestující, který má podle směrnice EU o souborných službách pro 

cesty právo chtít kompenzaci po organizátorovi cesty (cestovní kanceláři), může žádat, aby mu 

byla proplacena pořizovací cena letenky provozujícím leteckým dopravcem na základě nařízení 

EU o právech cestujících v letecké dopravě. 

 

 Soudní dvůr EU ve svém rozsudku uvedl, že právo na náhradu pořizovací ceny letenky podle 

nařízení a podle směrnice nelze kumulovat. To by mohlo vést k neodůvodněně nadměrné ochraně 

dotčeného cestujícího na úkor provozujícího leteckého dopravce, kterému totiž v tomto případě 

hrozí, že bude muset zčásti převzít odpovědnost za organizátora souborných služeb pro cesty. 

Tento závěr platí i v případě, že organizátor souborných služeb pro cesty není schopen finančně 

zajistit náhradu pořizovací ceny letenky a nepřijal žádná opatření, která by tuto úhradu zaručila. 
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Cestující se tak mohou obrátit pouze na organizátora cesty, aby jim proplatil pořizovací cenu 

letenky. 

 

(4) ODSTRANĚNÍ ROZPORŮ MEZI ZNALECKÝMI POSUDKY VÍCE ZNALCŮ JEJICH 

SPOLEČNÝM VÝSLECHEM  

(usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 2217/2017) 

 

 V případě posuzovaném Nejvyšším soudem byly vyhotoveny dva znalecké posudky - první 

zpracoval znalec ustanovený usnesením soudu prvního stupně a druhý znalecký posudek byl 

předložen vedlejší účastnicí. Znalecké posudky si odporovaly. Občanský soudní řád stanoví, že 

k odstranění nejasností mezi znaleckými posudky se vyhotoví další, revizní znalecký posudek. 

Nastalou situaci zčásti rozporných posudků řešil soud netradiční cestou, a to současným 

výslechem obou znalců při jednání. Nejvyšší soud uvedl, že přesto, že tento způsob dokazování 

zákon přímo neupravuje, nelze vyloučit, že by mohl vést k odstranění nejasností či rozporů mezi 

znaleckými posudky. V situaci, kdy znalci ve vzájemné konfrontaci dospěli ke shodným závěrům 

poté, co korigovali některé odlišné přístupy v písemných posudcích, vytvořil si soud podklad pro 

svá skutková zjištění a neměl důvod zadávat revizní znalecký posudek. 

 

(5) NÁVRH VĚŘITELE OBCHODNÍ KORPORACE NA JEJÍ ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ  

(usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 27 Cdo 3483/2017) 

 

 Podle § 93 zákona o obchodních korporacích mohou návrh na zahájení řízení o zrušení obchodní 

korporace s likvidací podat osoby, jimž svědčí právní zájem na zrušení obchodní korporace. 

Právní zájem přitom předpokládá, že zrušení obchodní korporace se přímo dotýká právního 

postavení této osoby, která návrh podává, tj. jejích práv a povinností vyplývajících z hmotného 

práva. Pouhý morální, majetkový nebo jiný neprávní zájem na zrušení společnosti nepostačuje. 

Věřitel této obchodní korporace tak není oprávněn podat návrh na zrušení obchodní korporace 

s likvidací s odůvodněním, že likvidátor bude mít lepší přístup k informacím o majetku 

společnosti, což může zlepšit vyhlídky navrhovatele na alespoň částečné uspokojení jeho 

pohledávky. 

 

(6) VYLOUČENÍ SOUDNÍHO PŘEZKUMU VE VZTAHU K ZÁKONU O STÁTNÍM 

OBČANSTVÍ 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 39/17) 

 

 Nejvyšší správní soud podal návrh na zrušení ustanovení zákona o statním občanství v souvislosti 

s řízením o kasační stížnosti neúspěšného žadatele o české státní občanství. Podle napadeného 

ustanovení je vyloučen soudní přezkum správních rozhodnutí o zamítnutí žádostí o udělení 

státního občanství z důvodu bezpečnostního rizika. Tato rozhodnutí se zakládají na utajovaných 

informacích, ke kterým žadatel nemá přístup a které se nestávají součástí spisu. Nejvyšší správní 

soud byl toho názoru, že toto ustanovení je v rozporu s principem demokratického právního státu, 

se zákazem diskriminace a právem na přístup k soudu. 
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 Ústavní soud dospěl k závěru, že napadená právní úprava není projevem svévole zákonodárce a 

není ani v rozporu s principy demokratického právního státu. Podle čl. 36 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod (dále jen LZPS) se každý může domáhat stanoveným postupem svého 

práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Podle čl. 

36 odst. 2 LZPS se může ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu 

veřejné správy, obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li 

zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících 

se základních práv a svobod podle LZPS, neboť ta jsou pod ochranou soudní moci. Z judikatury 

Ústavního soudu vyplývá, že neexistuje žádné základní právo, které by suverénní stát mohl 

porušit tím, že cizinci svým rozhodnutím neudělí státní občanství. Napadené ustanovení 

nevylučuje ze soudního přezkumu všechna rozhodnutí o neudělení státního občanství, ale jen ta, 

kterými byla žádost zamítnuta z důvodů spojených s bezpečností státu a která vychází z 

utajovaných informací policie a zpravodajských služeb. Rozhodnutím o neudělení státního 

občanství pro ohrožení bezpečnosti státu tak nedochází k zásahu do základních práv a svobod, a 

vylučuje-li zákonodárce toto rozhodnutí ze soudního přezkumu, nedostává se tím do rozporu se 

zákazem výluky soudního přezkumu podle čl. 36 odst. 2 LZPS.  

 

(7) ZÁRUKA ZA JAKOST PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ POSKYTNUTÁ JINOU OSOBOU NEŽ 

PRODÁVAJÍCÍM 

(rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 2214/2017) 

 

 Nejvyšší soud ve svém rozsudku uvedl, že záruka za jakost prodávaného zboží může být 

poskytnuta i jinou osobou než prodávajícím. Soukromé právo je založeno na principu autonomie 

vůle a nelze tak vycházet z toho, že pokud je institut záruky za jakost upraven v rámci kupní 

smlouvy, je zakázáno totéž sjednat i se třetí osobou (záruka poskytnutá osobou odlišnou od 

prodávajícího), případně též ujednat záruční smlouvu jako smlouvu inominátní 

(nepojmenovanou).  

 

 

(8) POVINNOST PROKÁZAT PRAVOST A SPRÁVNOST PLNÉ MOCI 

(usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 20 Cdo 1299/2019) 

 

 V případě, že vzniknou pochybnosti o pravosti předložené plné moci, je zmocněnec, případně ten, 

jehož jménem zmocněnec jedná, povinen ověřit její pravost. Jestliže zmocněnec nebo zmocnitel 

do doby jednání zmocněnce neprokážou pravost a správnost plné moci zmocněnce k jednání na 

základě předložené plné moci, má osoba, vůči níž zmocněnec jedná, právo takový průkaz 

požadovat s tím, že do doby jeho předložení není tato osoba povinna se zmocněncem jednat, např. 

plnit zmocněnci dluh, který od ní zmocněnec má podle plné moci jménem zmocnitele převzít. 


