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MONITOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JUDIKATURY 

1. 1. 2021 - 31. 1. 2021 

 

(A) PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

(1) NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ  

 

▪ Poslanecká sněmovna setrvala na původním návrhu zákona po jeho vrácení Senátem a Prezident 

podepsal nový zákon o evidenci skutečných majitelů, o kterém jsme vás informovali v monitoru 

právních předpisů a judikatury za měsíce červen, červenec a listopad 2020.  

 

▪ Současná podoba úpravy evidence skutečných majitelů v zákoně o veřejných rejstřících 

nevyhovovala požadavkům EU, neboť AML směrnice vyžadují veřejnost některých údajů o 

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

evidenci, jakož i stanovení sankcí za nesplnění určitých povinností.  

 

▪ Zákon nově definuje skutečného majitele obecnějším způsobem tak, aby tuto definici bylo možné 

použít v dalších právních předpisech. Za skutečného majitele bude považována každá fyzická 

osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Dále zákon stanoví 

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

či podílového fondu apod. 

 

▪ Zákon 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 měli automaticky zapisovat někteří skuteční majitelé 

subjektů zapisovaných do veřejných rejstříků, je-li tato skutečnost z veřejného rejstříku zjevná 

(tzv. automatický průpis). Půjde např. o společníka v s.r.o. s podílem větším než 25 %, jediného 

akcionáře u a.s., v případě svěřenského fondu o zakladatele, obmyšleného nebo svěřenského 

správce, u obecně prospěšné společnosti zakladatele, ředitele nebo člena správní či dozorčí rady. 

Povinnosti evidující osoby zapsat všechny své skutečné majitele automatický průpis nezbavuje a 

v případě, že se v dané evidující osobě objeví další osoby spadající pod definici skutečného 

majitele, bude tato evidující osoba povinna podat návrh na zápis těchto osob do evidence. 

 

▪ Některé údaje o skutečném majiteli budou veřejně přístupné pro kohokoliv způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

 

▪ Zápis do evidence skutečných majitelů bude provádět příslušný krajský soud nebo notář. 

 

▪ V případě, že soud příslušný k zápisu do evidence skutečných majitelů zjistí nesrovnalosti v 

zápisu skutečného majitele, bude moci zahájit řízení o nesrovnalosti. Do evidence skutečných 

majitelů bude po dobu trvání řízení zapsána poznámka nesrovnalosti.  

 

▪ Pokud nebude skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci, nebude moct vykonávat 

hlasovací práva při rozhodování nejvyššího orgánu a nebude možné mu vyplatit podíl na zisku. 

Pokud rozhodoval jediný společník v působnosti nejvyššího orgánu a nebyl zapsán v evidenci 

skutečných majitelů, bude možné se dovolávat neplatnosti takového rozhodnutí. 

 

▪ Zákon nově také stanoví za porušení povinností pokutu až do výše 500.000,- Kč, která může být 

uložena jak evidované osobě, tak skutečnému majiteli. 
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▪ Zákon nabude účinnosti dne 1. 6. 2021. 

 

(2) NOVELA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH VE VZTAHU KE SKUTEČNÝM 

MAJITELŮM 

 

▪ V souvislosti s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů byla přijata novela zákona o 

soudních poplatcích, která mění výši soudního poplatku za zápis skutečného majitele do příslušné 

evidence. 

 

▪ Nově bude výše soudního poplatku za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence, za jejich 

nahrazení nebo výmaz bez náhrady v případě skutečného majitele obchodní korporace, s 

výjimkou bytového a sociálního družstva, a podílového fondu 4.000,- Kč, v případě skutečného 

majitele fundace, ústavu, svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu 2.000,- Kč a v 

případě skutečného majitele jiné než obchodní korporace a bytového a sociálního družstva 500,- 

Kč. 

 

▪ V prvních 6 měsících od nabytí účinnosti této novely se od soudního poplatku osvobozují 

právnické osoby, které nejsou obchodní korporací, a svěřenští správci, a to v případě, že dosud 

nedošlo k zápisu jejich skutečného majitele podle zákona o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob. V prvním roce od nabytí účinnosti této novely se od soudního poplatku 

osvobozují také právnické osoby, které nejsou obchodní korporací, a svěřenští správci, a to 

v případě, že již došlo k zápisu jejich skutečného majitele podle zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob. 

 

▪ Dále od soudního poplatku budou v prvních 6 měsících od nabytí účinnosti této novely 

osvobozeny obchodní korporace, které zajistily zápis do evidence skutečných majitelů podle 

zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob do 31. 12. 2019, za podmínky, že 

vznikly do 31. 12. 2017, nebo vznikly po 1. 1. 2018, ale podaly návrh na zápis do evidence 

skutečných majitelů do 15 dnů od svého vzniku. 

 

▪ Novela nabude účinnosti dne 1. 6. 2021. 

 

(3) NOVELA ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z 

TRESTNÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ 

 

▪ Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a dalších souvisejících zákonů, která transponuje do české právního řádu směrnici 

2018/843 (V. AML směrnice) a směrnici 2015/849 (IV. AML směrnice). Novela také navazuje na 

nový zákon o evidenci skutečných majitelů. 

 

▪ Novela zejména rozšiřuje okruh povinných osob, např. o osoby nakládajícími s nemovitostmi, 

realitní zprostředkovatele či svěřenské správce, a rozšiřuje okruh omezení s tímto statutem 

spojených. Dále novela mění proces identifikace a kontroly klienta, upravuje působnost a 

pravomoci dozorčích úřadů, mění údaje shromažďovaných v centrální evidenci účtů a zvyšuje 

pokuty za porušení povinností plynoucích z tohoto zákona, které nově dosahují výše v řádu 

desítek až stovek milionů Kč. 
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(4) NOVELA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU A EXEKUČNÍHO ŘÁDU  

 

▪ Poslanecká sněmovna setrvala na původním návrhu novely po jeho vrácení Senátem a Prezident 

podepsal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, o které jsme vás informovali v 

monitoru právních předpisů a judikatury za měsíce září, listopad a prosinec 2020. Novela má za 

cíl přinést řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížit administrativní zátěž 

zaměstnavatelů a posílit bezhotovostní transparentní bankovní styk. 

 

▪ Novela zvyšuje částku, kterou si může povinný (dlužník, který je fyzickou osobou) vybrat 

z bankovního účtu, pokud je postižen výkonem rozhodnutí či exekucí, a to z dvojnásobku 

životního minima na trojnásobek životního minima. 

 

▪ Dále novela zavádí v zákonem stanovených případech (např. po doručení usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí nebo na žádost povinného) zřízení tzv. chráněného účtu. Chráněný účet by byl 

bezplatným platebním účtem, jehož účelem bude ochrana peněžních prostředků, které mají sloužit 

k uspokojování životních potřeb povinného a osob, které vyživuje. Peněžní ústav by byl pak 

povinen převádět na chráněný účet peněžní prostředky připsané po zřízení chráněného účtu na 

účet postižený výkonem rozhodnutí z účtu poddlužníka povinného (např. zaměstnavatele). O 

chráněném účtu bude muset peněžní ústav s povinným uzavřít smlouvu a povinný bude oprávněn 

mít pouze jeden chráněný účet.  

 

▪ Exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu by bylo možné 

v jednom exekučním řízení provést nejvýše jednou. 

 

▪ Novela nabude účinnosti dne 1. 4. 2021. 

 

(5) NÁVRH ZÁKONA O PROVĚŘOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC 

 

▪ Prezident podepsal návrh zákona o prověřování zahraničních investic navazující na nařízení EU 

č. 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících 

do Evropské unie. Zákon stanoví pravidla a postupy pro prověřování přímých zahraničních 

investic v zájmu ochrany bezpečnosti ČR a jejího vnitřního pořádku. 

 

▪ Zahraniční investicí se dle tohoto zákona rozumí majetková hodnota v jakékoli podobě, kterou 

zahraniční investor, tj. osoba, která není občanem ČR či jiného státu EU či zde nemá sídlo, 

poskytnul nebo poskytne za účelem výkonu hospodářské činnosti v ČR, přičemž daný investor 

musí získat účinnou míru kontroly nad prováděním hospodářské činnosti. Účinnou mírou dle 

zákona je např. právo nakládat nejméně s 10% podílem na hlasovacích právech, členství v orgánu 

cílové osoby, možnost nakládat s vlastnickými právy k věcem potřebným pro hospodářskou 

činnost aj. 

 

▪ Investice do vybraných odvětví, např. zbrojní průmysl, kritická infrastruktura nebo vývoj a 

výroba nejcitlivějšího zboží dvojího užití, budou muset zahraniční investoři předem nahlásit a 

získat povolení od Ministerstva průmyslu a obchodu. Všechny ostatní investice mohou být 

uskutečněny bez povolení. Nicméně v případě, že investice může ohrozit bezpečnost ČR nebo její 

vnitřní či veřejný pořádek, bude ji Ministerstvo průmyslu a obchodu moci prověřit, a to až 5 let 

zpětně. 

 

▪ Tento zákon nabude účinnosti dne 1. 5. 2021. 
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(6) NÁVRH ZÁKONA O SBÍRCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH 

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A NĚKTERÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ 

 

▪ Poslanecká sněmovna setrvala na původním návrhu zákona po jeho vrácení Senátem a Prezident 

podepsal nový zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů, o kterém jsme vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za 

měsíc červenec 2019. 

  

▪ Návrh zákona zřizuje 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. 

 

▪ Zákon nabude účinnosti dne 1. 1. 2022. 

 

(7) NÁVRH ZÁKONA O VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH BYTOVÝCH A 

VÝSTAVBĚ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ  

 

▪ Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení návrh zákona veřejně prospěšných společnostech 

bytových a výstavbě dostupného bydlení, o němž jsme vás informovali v monitoru právních 

předpisů a judikatury za měsíc červenec 2020. 

 

▪ Návrh zákona zavádí statut veřejně prospěšné bytové společnosti, který by dle návrhu mohl získat 

spolek, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, bytové družstvo nebo 

sociální družstvo, jejichž předmětem činnosti jsou výlučně činnosti v oblasti bydlení. Statut 

veřejné bytové prospěšnosti by uděloval Kontrolní orgán, jehož předsedu jmenuje Vláda, pouze 

se souhlasem obce v místě působnosti dané korporace a při splnění podmínek stanovených tímto 

zákonem. 

 

▪ Statut veřejně prospěšné bytové společnosti umožní získat veřejnou podporu na stavbu bytů, 

výhodnější úvěr a další výhody. Navrhuje se také např. umožnit členovi bytového družstva 

odpočet splátek hypotéky družstva, a to ve výši podle propočtu jeho podílu na splátkách úvěru 

družstvem splaceného. Cílem zákona je zajistit nabídku levnějších bytů. 

 

(8) NOVELA ZÁKONA O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH A 

NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

▪ Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich a některých dalších zákonů. O této novele jsme Vás informovali v monitoru právních 

předpisů a judikatury za měsíc prosinec 2019. 

 

▪ Novela zejména ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků a upravuje kvalifikační požadavky 

kladené na oprávněné úřední osoby. Úřední osobou bude moci být i osoba bez vysokoškolského 

vzdělání za předpokladu, že složí odbornou zkoušku u Ministerstva vnitra.  

 

▪ Do právního řádu by měla být zavedena nová skutková podstata přestupku, která by postihovala 

osoby, které by vnesly na organizované sportovní utkání pyrotechniku nebo cestou na takové 

utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechniku použily, nebo by se o takové jednání 

pokusily. Za tento přestupek by mohla být uložena pokuta od 10.000,- Kč do 100.000,- Kč. 
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▪ Nově by byla výslovně stanovena věcná příslušnost obce s rozšířenou působností k projednání 

přestupků proti pořádku ve státní správě, spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení 

obce. Dále novela zavádí institut ochrany osob vystupujících v řízení, který umožňuje odepřít 

nahlížení do části spisu obsahující údaje o místě trvalého pobytu, popřípadě bydlišti, doručovací 

adrese, místě výkonu zaměstnání nebo podnikání a o osobních poměrech. Nahlédnutí do 

uvedených částí spisu bude možné, pokud je to nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu. 

 

▪ Novela dále ruší ustanovení o zastavení či odložení přestupkové řízení proti poslanci, senátorovi a 

soudci Ústavního soudu. Výslech svědka, který je mladší 18 let, bude možné provést jen v 

nezbytných případech, a pokud tím nebude ohrožen jeho další vývoj. V zájmu ochrany svědka 

mladšího 18 let jej bude možné vyslechnout bez přítomnosti zákonného zástupce, ale správní 

orgán bude povinen přibrat k výslechu orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jinou vhodnou 

osobu. 

 

(9) NOVELA SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO 

 

▪ Senát se nevyjádřil k novele soudního řádu správního, která mu byla postoupena z Poslanecké 

sněmovny. O této novele jsme vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za 

měsíc únor, listopad a prosinec 2020.  

 

▪ Novela by měla zavést možnost odmítnout kasační stížnost pro nepřijatelnost, a to nejen ve 

věcech mezinárodní ochrany. Nejvyšší správní soud by mohl odmítnout kasační stížnost pro 

nepřijatelnost jen ve věcech, v nichž před krajským soudem rozhodoval specializovaný 

samosoudce, a pokud kasační stížnost nebude svým významem podstatně přesahovat vlastní 

zájmy stěžovatele. Takové rozhodnutí by však muselo být řádně odůvodněno.   

 

▪ Novela nyní míří k Prezidentovi k podpisu. 

 

(10) NOVELA TRESTNÍHO ŘÁDU A OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU  

 

▪ Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení novelu trestního řádu a občanského soudního řádu, o 

které jsme vás informovali v monitoru právních předpisů a judikatury za měsíc únor 2020. Novela 

navrhuje převést vymáhání soudních pohledávek na celní úřady v rámci kompetencí dělené 

správy. Napříště by např. peněžité tresty uložené v trestním řízení nebo pořádkové pokuty 

uložené civilním soudem namísto soudů vymáhaly orgány celní správy. 

 

(11) NOVELA ZÁKONA O KOMPENZAČNÍM BONUSU V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM 

NEBO OMEZENÍM PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM 

KORONAVIRU SARS COV-2 

 

▪ Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se 

zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-

2, která by umožnila čerpat kompenzační bonus také osobám v úpadku. 

 

▪ Senát navrhuje zvýšit kompenzační bonus z 500,- Kč na 667,- Kč za každý kalendářní den a 

možnost podat žádost o kompenzační bonus do 12 měsíců od konce bonusového období.  
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▪ Dále Senát navrhuje zavést nevratný příspěvek obci a kraji ze státního rozpočtu za každé 

bonusové období, a to za účelem zmírnění negativních dopadů působnosti kompenzačního 

zákona. Výše příspěvku obci či kraji by se stanovil tak, že částka odpovídající podílu obcí či krajů 

vyplaceném kompenzačním bonusu se mezi obce či kraje rozdělí v poměru dle počtu obyvatel 

obce či kraje podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem. 

 

▪ Novelou se nyní bude opět zabývat Poslanecká sněmovna.   

 

(12) NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH 

 

▪ Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, 

která má zavést kvóty na české potraviny. Od roku 2022 by měl podíl vybraných potravin 

uvedených v příloze zákona v maloobchodní provozovně nad 400 m2 činit minimálně 55 %. 

Každý následující rok by se měl podíl českých potravin zvyšovat o 3 % a v roce 2028 a letech 

následujících by měl podíl dosáhnout minimálně 73 %.  

 

▪ Novelou se nyní bude zabývat Senát. 

 

 

(B) GDPR 

 

(1) POKYNY EVROPSKÉHO SBORU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. 10/2020 

K OMEZENÍM PODLE ČLÁNKU 23 GDPR 

 

▪ Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) zveřejnil k veřejné diskuzi pokyny č. 10/2020 

k omezením podle článku 23 obecného nařízení 2016/679 (GDPR). Článek 23 GDPR se týká 

možnosti omezení rozsahu práv subjektů údajů v jednotlivých členských státech EU za účelem 

např. zajištění národní bezpečnosti, obrany, ochrany nezávislosti soudnictví a soudních řízení 

apod. 

 

▪ Tyto pokyny poskytují hloubkovou analýzu kritérií pro uplatnění omezení, způsobu uplatnění 

práv subjektů údajů po zrušení takového omezení a důsledků porušení článku 23 GDPR. 

 

▪ S pokyny je možné se seznámit zde.  

 

(2) POKYNY EVROPSKÉHO SBORU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. 1/2021 

K PŘÍKLADŮM OHLEDNĚ OHLAŠOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

▪ EDPB zveřejnil k veřejné diskuzi pokyny č. 1/2021 k příkladům ohledně ohlašování případů 

porušení zabezpečení osobních údajů, které navazují na obecné pokyny č. 2016/679 k ohlašování 

případů porušení zabezpečení osobních údajů. 

 

▪ Tyto pokyny uvádí praktické příklady ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů, 

které se objevily nebo byly řešeny v praxi. 

 

▪ S pokyny je možné se seznámit zde. 

 

 

 

 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-102020-restrictions-under-article-23_en
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidelines-012021-examples-regarding-data-breach_en
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(C) JUDIKATURA 

 

(1) NÁKLADY EXEKUCE PŘI JEJÍM ZASTAVENÍ PRO NEMAJETNOST POVINNÉHO 

(nález Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 65/20) 

  

▪ Stěžovateli byla okresním soudem uložena povinnost uhradit částku ve výši 206,- Kč 

s příslušenstvím z titulu udělené pokuty za jízdu v městské hromadné dopravě bez jízdenky. 

Stěžovatel trpěl závažnou a neléčitelnou duševní chorobou, byl zbaven svéprávnosti, byl mu 

ustanoven opatrovník a pobírá invalidní důchod. V současné době je stěžovatel ve stavu 

neumožňujícího mu vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost. Na splnění výše uvedené 

povinnosti byla nařízena exekuce. Po několika letech došlo rozhodnutími obecných soudů 

k zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného (stěžovatele). Zároveň byla stěžovateli 

uložena povinnost uhradit náklady exekuce podle § 89 exekučního řádu, neboť dle názoru 

obecných soudů procesně zavinil zastavení exekuce, a to z důvodu neuhrazení svého dluhu. 

Stěžovatel poté podal ústavní stížnost. 

 

▪ Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná a zrušil výroky rozhodnutí obecných 

soudů ohledně povinnosti uhradit náklady exekuce. Ve vztahu k § 89 exekučního řádu a k otázce 

procesního zavinění při zastavení exekuce pro nemajetnost stále mezi obecnými soudy přetrvává 

judikaturní nejednotnost. Skutečnost, že povinný (stěžovatel) je nemajetný, sama o sobě není 

důvodem jeho zvláštní ochrany a jeho procesní zavinění se předpokládá. Nicméně k nepřiznání 

náhrady nákladů exekuce soudnímu exekutorovi lze výjimečně dospět v případech, kdy nelze 

procesní zavinění na zastavení exekuce přičítat ani povinnému ani oprávněnému. Zavinění dle 

Ústavního soudu nelze přičítat povinnému pouze v případech, kdy povinný je při zahájení 

exekuce solventní, ale tento jeho stav se v důsledku protiprávního jednání třetí osoby či vyšší 

moci následně změnil. Za vyšší moc Ústavní soud považuje také duševní chorobu stěžovatele. 

 

(2) PODÁNÍ Z DATOVÉ SCHRÁNKY PŘEDSEDY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 

(usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 27 Cdo 143/2020) 

  

▪ Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že v případě, že fyzická osoba, která je 

osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu, učiní podání ze své datové schránky fyzické 

osoby podle § 8 odst. 1 zákona o elektronických úkonech, a je-li z podání zřejmé, že jej činí 

jménem právnické osoby např. jako předseda jejího statutárního orgánu, lze toto podání 

považovat za podání právnické osoby učiněné a podepsané oprávněnou osobou. 

 

(3) LHŮTA K DOPLNĚNÍ ROZHODNÝCH SKUTEČNOSTÍ A NAVRŽENÍ DŮKAZŮ 

(rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 2189/2019) 

 

▪ Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uvedl, že lhůta dle § 118b odst. 1 věty druhé Občanského 

soudního řádu ohledně doplnění rozhodných skutečností a navržení důkazů v rámci koncentrace 

řízení je lhůtou soudcovskou. Návrh účastníka na její prodloužení není soud oprávněn bez dalšího 

opomenout a soud je povinen se k tomuto návrhu procesně vyjádřit. Nicméně je možné, aby se 

soud k návrhu nevyjádřil, konkludentně s ním souhlasil a nepříznivé následky spojené se 

zmeškáním lhůty vyvodil teprve tehdy, když účastník i v jím navržené prodloužené lhůtě zůstane 

nečinným. Nejvyšší soud dále uvedl, že délka lhůty dle § 118b odst. 1 věty druhé Občanského 

soudního řádu není omezená a lze ji stanovit dle okolností konkrétného případu. Nicméně lhůta 

delší více jak 30 dnů by měla být spíše výjimečná. 

 


