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Jednota českých právníků děkuje všem partnerům, 
kteří podporují, či se podílejí na vydávání Zpravodaje.
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Dne 9. března 2017 se uskutečnila na Právnické fakultě UK v Praze výroční členská 
schůze Pražského sdružení JČP, která hodnotila činnost v roce 2016 a projednávala 
i náměty a zaměření činnosti pro nadcházející období. 

(Úplné znění výroční zprávy je uvedeno dále)
Na pořadu jednání této výroční členské schůze byla i volba nového výboru a kontrol-

ní komise 
PS JČP. Výroční schůze zvolila nové orgány Pražského sdružení JČP v tomto složení:

Členové výboru 
JUDr. Eva Barešová  JUDr. Karel Longaver
JUDr. Pavel Blanický  JUDr. Ilona Mouchová
JUDr. Dominik Brůha   JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D.
JUDr. Marek Bukva   JUDr. Ludmila Suchá 
JUDr. Božena Burdychová  prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Martin Foukal  JUDr. Ivana Švehlová
JUDr. Jana Jindrová  JUDr. Pavel Tuma
JUDr. Jana Kůrková  JUDr. Karel Wawerka

Členové kontrolní komise 
JUDr. Ladislav Jouza  JUDr. Jiří Ondroušek 
JUDr. Daniela Sezemská

Na  ustavující schůzi nového výboru byl zvolen předsedou Pražského sdružení JČP 
JUDr. Martin Foukal, místopředsedou JUDr. Marek Bukva.

Hodnotili jsme činnost 
Pražského sdružení JČP 
za rok 2016
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Výroční zpráva Pražského sdružení JČP za rok 2016
(Přednesena na výroční členské schůzi dne 9. 3. 2017 předsedou JUDr. Martinem Foukalem) 

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
scházíme se dnes, abychom zhodnotili činnost Pražského sdružení za uplynulý rok 

2016, ale také abychom se zamysleli a poradili o zaměření naší činnosti v letošním roce. 
Přicházíme s určitými náměty a očekáváme od vás, a tímto vás i žádáme, o aktivní po-
moc, připomínky i Vaše názory, k navrhovaným aktivitám v letošním roce. 

Celý rok 2016 se nesl v duchu Lucemburských oslav a mnoha zajímavých celorepub-
likových akcí, ke kterým jsme i my přidali některá vzpomínková setkání. Loňský rok 
znamenal důležitou změnu pro Pražské sdružení. V  polovině roku, z  vlastního roz-
hodnutí, ukončil JUDr. Antonín Mokrý své dlouholeté působení ve  funkci předsedy 
PS a stal se jeho čestným předsedou. Je pro mne ctí i závazkem, že jsem byl výborem PS 
zvolen na jeho místo. Vzhledem k tomu, že jsem již dlouholetým členem JČP, nešel jsem 
do neznáma, ale přesto, pohled řadového člena ve srovnání s povinnostmi a úkoly ve ve-
dení, je poněkud odlišný. S ohledem na tuto skutečnost prosím, abyste přijali i toto mé 
zhodnocení činnosti za uplynulý rok. Především děkuji všem členům výboru PS, kteří 
mi byli nápomocní k rychlejší orientaci a seznámení se se vším potřebným. 

Pražské sdružení se v uplynulém roce věnovalo následujícím činnostem: 

Vzdělávací činnost 
Odborné semináře a přednášky Pražského sdružení JČP v roce 2016
Stejně jako v minulých letech i v roce 2016 byla hlavní náplní činnosti PS JČP vzdě-

lávací činnost, kterou výbor realizoval pořádáním odborných seminářů a odpoledních 
přednášek pro potřeby právní praxe členů Jednoty i široké právnické veřejnosti. 

Hledisko potřeb právní praxe zůstává i nadále vodítkem jak při výběru témat těchto 
vzdělávacích akcí, tak i při zajišťování lektorů na jednotlivé semináře a přednášky z řad 
soudců Nejvyššího soudu ČR nebo Vrchního soudu v Praze a osvědčených erudova-
ných soudců jiných soudů, či vysokoškolských pedagogů nebo právnických odborníků 
z  jiných institucí, jejichž vysoká odborná erudice a zkušenosti z aplikační praxe jsou 
zárukou vysoké odborné úrovně seminářů i přednášek. V roce 2016 připravil výbor PS 
JČP celkem 13 odborných seminářů. 

Obsah seminářů byl zaměřen na poznatky z aplikace nové právní úpravy soukromého 
práva v praxi v třetím roce účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchod-

Aktuálně
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ních korporacích, včetně navazujících právních předpisů a na vyskytující se výkladové 
problémy při uplatňování jednotlivých institutů nové právní úpravy v praxi, jak také vy-
plynulo z podnětů a návrhů z ankety, uspořádané mezi účastníky minulých seminářů. 

Vedle dosavadních osvědčených lektorů z řad soudců Nejvyššího soudu JUDr. Mi-
chala Králíka, který podal výklad k otázkám řešení intertemporality v judikatuře NS 
na semináři s tématem „Aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR k NOZ v oblasti 
věcných práv“ a JUDr. Ljubomíra Drápala, který byl lektorem semináře s tématem „Zá-
kladní instituty občanského soudního řízení“, se nám podařilo získat pro lektorskou 
činnost na  našich seminářích další dva soudce NS. JUDr.  Pavlína Brzobohatá, před-
sedkyně senátu NS, se ujala semináře „Nájem se zvláštním zřetelem k  nájmu bytu 
a prostoru sloužícího podnikání podle NOZ“ a  JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu 
NS, poskytl ucelený výklad k závazkům z deliktů ve dvou seminářích s tématem „Ná-
hrada nemajetkové a majetkové újmy podle NOZ“ a „Náhrada škody a nemajetko-
vé újmy v  občanském zákoníku (základy)“. Problematice nové úpravy v  oblasti ob-
chodního práva byl věnován jeden seminář na téma „Úprava vztahů mezi obchodní 
společností a jejími společníky a mezi společníky navzájem“ s osvědčenou lektorkou 
doc. JUDr. Ivanou Štenglovou, poradkyní místopředsedy Nejvyššího soudu ČR, která 
nám po dlouhá léta poskytuje lektorské služby ze svých bohatých zkušeností z výkonu 
funkce soudce NS ČR a z publikační činnosti v oblasti obchodního i občanského práva.

Z  lektorů z  řad soudců ostatních stupňů soudů je velice přínosná spolupráce 
s  JUDr.  Ladislavem Muzikářem, předsedou odvolacího senátu v  dědických věcech 
Městského soudu v  Praze, jenž byl lektorem semináře s  tématem „Likvidace pozůs-
talosti“. Za lektorství soudkyně téhož soudu JUDr. Blanky Trávníkové byl uspořádán 
seminář s tématem „Základní aspekty nájmu a pachtu, jakožto institutu přenechání 
věci k užití jinému“, konečně předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Josef Ho-
lejšovský přednesl instruktivní výklad k tématu „Společenství vlastníků jednotek (SVJ 
a SV) jako právnická osoba“. 

V roce 2016 se tým lektorů rozšířil získáním lektora s bohatou pedagogickou a pub-
likační činností doc. JUDr. Filipa Melzera,Ph.D., LL.M., pedagoga Právnické fakulty 
UP v Olomouci a spoluautora komentáře MELZER F., TÉGL P. a kolektiv: Občanský 
zákoník – velký komentář, který byl přednášejícím na  seminářích s  tématem „Ak-
tuální otázky při aplikaci přechodných a závěrečných ustanovení NOZ“ a „Právo 
stavby s důrazem na stavbu na cizím pozemku a přestavek podle NOZ“. Závěreč-
ný seminář na  téma „Bytové spoluvlastnictví aktuálně a  prakticky“ s  lektorkou 
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JUDr. Pavlou Schődelbauerovou, vedoucí odboru MMR ČR, byl věnován praktickým 
poznatkům při aplikaci nové úpravy bytového spoluvlastnictví.

Dle dosavadní osvědčené praxe pokračoval výbor PS JČP v pořádání dvouhodino-
vých odpoledních přednášek, zaměřených na dílčí otázky a užší témata z platné právní 
úpravy, které dobou konání v  pozdních odpoledních hodinách jsou přijatelnější pro 
účastníky vytížené plně v praxi. 

Výbor PS JČP připravil celkem 12 odpoledních přednášek.
Vzhledem k charakteru těchto vzdělávacích akcí a jejich zaměření na poznatky z apli-

kační praxe nové úpravy v  jednotlivých odvětvích práva byli lektory na  jednotlivých 
přednáškách vedle soudců ze soudů na území Prahy i další vysoce erudovaní odborníci 
z jednotlivých oblastí práva působící v praxi.

JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze, podal velice in-
struktivní výklad na přednášce s tématem „Úloha likvidačního správce a soudního ko-
misaře při likvidaci pozůstalosti“, dále lektorkou přednášky na aktuální téma „Střída-
vá péče o dítě – vyživovací povinnost – zrušení střídavé péče“ byla JUDr. Hana Nová, 
soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 s bohatou rozhodovací praxí ve věcech rodin-
ného práva a zkušenostmi z legislativní činnosti. Ze soudců Vrchního soudu v Praze se 
JUDr.  Michal Krenk, Ph.D.  ujal tématu „Odstoupení od  smlouvy a  smluvní pokuta 
v úpravě NOZ, další soudce, JUDr. František Kučera, přednesl poznatky z rozhodovací 
praxe k tématu „Incidenční spory v insolvenčním řízení“. Konečně k lektorství na před-
nášce s tématem „Poslední pořízení s důrazem na dědickou smlouvu a nepominutelné 
dědice“ se podařilo získat JUDr.  Romana Fialu, místopředsedu Nejvyššího soudu ČR. 
S  osvědčenou lektorkou doc.  JUDr.  Ivanou Štenglovou, poradkyní místopředsedy NS, 
byla uspořádána přednáška na téma „Vadné plnění smlouvy a jeho důsledky“.

Na otázky manželského majetkového práva byly zaměřeny dvě přednášky, a to před-
náška na téma „Praktické otázky vypořádání společného jmění manželů“ s přednášející 
JUDr. Janou Dvořákovou Závodskou, advokátkou, a přednáška na téma „Společné jmění 
manželů a exekuce“, jejímž lektorem byl JUDr. Vladimír Plášil, viceprezident Exekuční 
komory ČR. Za lektorství JUDr. Evy Barešové, vedoucí legislativního odboru ČÚZK, byla 
uspořádána přednáška s tématem „Poznámky v katastru nemovitostí“, v níž byli účast-
níci seznámeni s širším uplatněním institutu poznámky v nové právní úpravě.

Stalo se již tradicí pořádání některých vzdělávacích akcí bezplatně pro členy PS JČP. 
V roce 2016 byly v duchu této tradice uspořádány jako prémiové pro členy PS JČP dvě 
odpolední přednášky, úvodní na téma „Výpovědní důvody ve světle judikatury“ s lek-
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torem v  oboru pracovního práva JUDr.  Ladislavem Jouzou, který je také předsedou 
kontrolní komise PS JČP a poslední přednáška na téma „Civilní spory mezi lékařem 
a pacientem“, jejímž lektorem byl JUDr. Jan Mach, specialista medicínského práva. 

I když došlo oproti počátečnímu vysokému zájmu právnické veřejnosti o novou úpra-
vu soukromého práva k poklesu návštěvnosti na  jednotlivých seminářích a přednáš-
kách, zůstávají tyto formy vzdělávacích akcí hlavní náplní vzdělávací činnosti PS JČP 
i do budoucna. Potvrzují to poznatky od účastníků jednotlivých akcí, udržování vysoké 
odborné úrovně seminářů i přednášek zaměřených na potřeby právní praxe s okruhem 
vysoce erudovaných lektorů, které PS JČP postupně získalo. V této vzdělávací činnosti 
PS JČP vychází vstříc i potřebám nastupující generace právníků v praxi poskytováním 
výhody sníženého účastnického poplatku pro členy PS JČP také dalším účastníkům 
z řad advokátních a notářských koncipientů. 

S povděkem účastníků těchto vzdělávacích akcí byla přijata možnost získání prezentace 
přednášených témat, kterou poskytla většina přednášejících. Výbor pak zasílal poskytnu-
té prezentace jednotlivým účastníkům seminářů a přednášek na udané e-mailové adresy.

Výbor se v současné době dále zaměřuje na aktuální formy prezentace této činnosti a při-
pravovaných vzdělávacích akcí prostřednictvím dalších prostředků komunikace a použí-
vání moderních komunikačních nástrojů, jako zřízením profi lu na sociální síti Facebook.

V prvém pololetí letošního roku jsme připravili 7 seminářů s vynikajícími lektory − 
osvědčeným Mgr. Králíkem z Nejvyššího soudu, JUDr. Muzikářem z Městského soudu, 
JUDr. Drápalem, nynějším předsedou Krajského soudu v Praze. Z Vrchního soudu jsme 
získali jeho předsedu JUDr. Jaroslava Bureše, dále JUDr. Holejšovského. Přednášejícím 
o koncepční novele zákoníku práce bude JUDr. Dominik Brůha a JUDr. Petr Bukovjan, 
oba specialisté na pracovní právo. O spolupráci jsme rovněž požádali i doc. JUDr. Ivanu 
Štenglovou. Odpolední přednášky budou celkem čtyři a jedna mimořádná. I zde jsme 
získali vynikající lektory − dr. Holejšovského, dr. Jouzu, dr. Jindřicha, zkušeného notáře 
a člena Legislativní rady vlády a dr. Čecha z Právnické fakulty UK. Pro naše členy bude 
i v tomto pololetí jedna přednáška bezplatná, a to na téma notářský zápis – veřejná listina.

V mimořádném termínu 17. 3. od 15.00 hodin se podařilo se zorganizovat přednášku 
na téma první novely občanského zákoníku s vynikajícím lektorem doc. JUDr. Filipem 
Melzerem.

Výše vložného za semináře i odpolední přednášky, zůstávají ve stejné výši. Abychom 
umožnili účast i studentům právnické fakulty, rozhodl výbor, že se na ně bude vztaho-
vat výhoda sníženého vložného. 
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Publikační činnost 
V uplynulém roce byly vydány tři čísla našeho Zpravodaje. Vedle organizačních in-

formací pro členy PS byly zařazovány i odborné články, zejména spojené s dopady NOZ, 
poznatky z praxe a s navazujícími předpisy. 

Podrobněji jsme se věnovali problematice bytového spoluvlastnictví, tématům z dě-
dického práva a dalším žádaným tématům. Podařilo se nám získat jako autory vyni-
kající odborníky, např. prof. Eliáše, soudce NS dr. Vojteka (náhrada škody), dr. Kren-
ka z  Vrchního soudu v  Praze. Tradičně nám výrazně pomáhali mnozí naši členové, 
dr. Schödelbauerová, dr. Jouza, dr. Barešová a další, za což jim velice děkujeme. Rádi 
uvítáme i další autory z řad našich členů, jakož i podněty a návrhy na obsahové oboha-
cení našeho časopisu. 

Vzhledem k  rozmanitosti obsahu Zpravodaje, jeho trvalé vysoké odborné úrovni, 
i vzhledem k informacím ze společenského a kulturního světa, která je obecně oceňová-
na, rozhodl výbor, že v roce 2017 bude vydáván čtyřikrát ročně s možností jeho prodeje 
formou předplatného, případně prostřednictvím dalších prodejců odborné právnic-
ké literatury. Přistoupili jsme k nové grafi ce i k přehlednějšímu uspořádání. Výsledek 
můžete posoudit sami. Cílem výboru Pražského sdružení je uvedení činnosti Jednoty 
do širší známosti mezi právnickou i laickou veřejností i nabídnutí prostřednictvím to-
hoto média prostor všem členům Jednoty.

V  souvislosti s  vydáváním Zpravodaje vyvstaly zásadní otázky, které považuji 
za vhodné v budoucnu vyřešit:

Ačkoliv se navenek jeví, že se jedná o časopis JČP, vydává jej, tedy připravuje, zpraco-
vává a fi nancuje PS JČP. Od příštího roku by časopis mohla opravdu vydávat Jednota, 
neboť se jedná o prezentaci činnosti Jednoty navenek. Jde o šíření jejích základních idejí 
jako celku. Tato otázka by měla být projednána prezidiem JČP, následně na konferenci 
JČP. Z toho se odvíjí otázka fi nancování, neboť náklady na vydání jednoho čísla při po-
čtu výtisků 900 ks činí cca 115 000 Kč včetně DPH bez nákladů na poštovné. V případě 
přijetí této myšlenky je nutné řešit výši členských příspěvků a nově stanovit výši odvodů 
od Pobočných spolků do rozpočtu Jednoty, neboť současná výše členských příspěvků 
nepokrývá v plné výši ani náklady na vydávání. Zpravodaj je dotován příjmy z předná-
šek a seminářů PS JČP a dále z příjmů z reklamy a darů. 

Výbor PS ustanovil redakční radu ve složení Dr. Balík, Dr. Foukal, Dr. Blanický, 
a do jejího čela zvolil zkušenou Dr. Ludmilu Suchou, která se znamenitě stará o ob-
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sahovou náplň časopisu. K její činnosti by se měla připojit Dr. Jana Kurková, která 
o tuto činnost projevila upřímný zájem. 

Pokud by bylo přijato rozhodnutí, že časopis bude vydáván ústředím Jednoty českých 
právníků, pak bude nutné vyřešit související otázky, nastavit nově vztahy mezi Jednotou 
a osobami, které pro ni vykonávají činnost. To platí i pro další agendy, zejména admini-
strativního a účetního charakteru. Obdobná situace je u webových stránek, které se jeví 
jako stránky Jednoty, ovšem ve skutečnosti je vytváří, provozuje, spravuje a fi nancuje 
Pražské sdružení.

Kulturní a společenská činnost
V průběhu minulého roku se uskutečnilo celkem pět společenských akcí, v květnu to 

bylo Jarní setkání na Vyšehradě, v červnu společný zájezd na hrad Karlštejn a nejbližší oko-
lí. Podzimní období zahájilo v malé aule Karolina Vzpomínkové setkání „Karel IV. a jeho 
přátelé” a v říjnu pak již tradiční slavnostní předávání Randových medailí za rok 2016, kdy 
byly uděleny bronzové medaile i členům naší kontrolní komise, dr. Sezemské a dr. Ond-
rouškovi. Na  závěr roku výbor zorganizoval Adventní setkání na  Vyšehradě, kde jsme 
vzpomenuli na dlouholetého předsedu a mimořádného člověka – JUDr. Vladislava Brože. 

Pro letošní rok uvažujeme o těchto akcích:
Již 5. dubna 2017 se uskutečnil ve spolupráci se spolkem Vyšehrad v bazilice sv. apo-

štolů Petra a Pavla na Vyšehradě koncert pěveckého sboru „Naši pěvci“. 
25. května od 18 hod se uskuteční přednáška o poznatcích z práce poslance Evropského 

parlamentu Dr. Jiřího Pospíšila s následnou prohlídkou Muzea Kampa − Sovových mlýnů.
 V  červnu bychom chtěli našim členům nabídnout společný jednodenní zájezd 

do Kuksu. V druhém pololetí bychom rádi zorganizovali prohlídku bývalé Werichovy 
vily s případnou přednáškou a kulturní akcí. V listopadu se uskuteční tradiční slavnost-
ní předávání Randových medailí a v předvánočním čase uvažujeme o návštěvě koncer-
tu dětského sboru „Bez not“.

Činnost výboru 
Výbor pracoval dosud ve složení: Dr. Mokrý – do června 2016 jako předseda (nyní 

čestný předseda), Dr. Foukal (od června 2016 jako předseda), Dr. Suchá jako místopřed-
sedkyně, Dr. Balík – do konce roku 2016, Dr. Barešová, Dr. Blanický, Dr. Brůha, Dr. Bu-
kva, Dr.  Burdychová, Dr.  Longaver, Dr.  Mouchová, též jako hospodářka, Dr.  Tuma 
a Dr. Wawerka. Výbor se scházel pravidelně vždy poslední středu v měsíci.
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Za  záslužnou činnost je třeba poděkovat dr.  Bukvovi, kterému se podařilo zajistit 
přepracování našich webových stránek, a to jak obsahově, tak i grafi cky. Domníváme 
se, že v této podobě důstojně představují Jednotu, její historii i současnost. Snažíme se 
o pravidelnou aktualizaci, i když to vždy není jednoduché. K rozšíření informací o čin-
nosti Jednoty přispěje jistě i naše zapojení na facebooku. 

Zasedání výboru se pravidelně účastnili členové kontrolní komise, Dr. Jouza – před-
seda, Dr. Sezemská a Dr. Ondroušek. Při této příležitosti bych rád popřál předsedovi 
kontrolní komise dr. Jouzovi k ocenění Právníka roku 2016 v oboru pracovního práva 
za teoretický a praktický přínos tomuto oboru práva. 

Od února letošního roku je PS JČP zapsáno v aktuální podobě do OR, což nebyla 
snadná cesta, předcházela tomu revize všech zápisů ze schůzí výboru, které sloužily 
jako podklad pro zápis změn. Zde je potřeba vyzdvihnout součinnost Dr. Bukvy. Revize 
podkladů pro zápis do OR vedla i k důkladnému studiu Stanov Jednoty. Ukázalo se, že 
některá ustanovení neodpovídají současným zákonným požadavkům, že nejsou někte-
rá ustanovení naplňována, či využívána. Z  tohoto důvodu se začal výbor PS zabývat 
přípravou návrhu změny stanov, která byla členské schůzi předložena k posouzení. Po-
kud dnešní členská schůze tyto návrhy změn přijme, budou s ním seznámeny i ostatní 
pobočné spolky a budou předloženy k projednání konferenci JČP. 

Spolupráce s jinými institucemi
Tradiční spolupráce probíhá s  Justiční akademii, se kterou společně organizujeme 

veškeré vzdělávací akce. Vážíme si i vlídné spolupráce s vedením OS pro Prahu 1, kde 
již několik let má PS pronajatou kancelář, kterou současně sdílí i ústředí Jednoty. Před 
několika dny došlo k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu, který zajišťuje toto sídlo 
i na dalších osm let. Děkujeme. Mezi dobrou můžeme počítat i spolupráci s naklada-
telstvím Leges, které se zúčastňuje odborných seminářů a nabízí s výhodnými cenami 
našim účastníkům právnickou literaturu. 

Vysoce kladně hodnotíme nezištnou pomoc Notářské komory ČR a České advokátní 
komory. Velmi ochotně nám pomáhají při propagaci našich vzdělávacích aktivit. Dále 
je nutné poděkovat za skvělou spolupráci UK a Právnické fakultě UK. Již v průběhu mi-
nulého roku úspěšně začala spolupráce se spolkem Všehrd, společností E-PRAVO, Unií 
podnikových právníků, Unií státních zástupců, Soudcovskou unií a také vnějšími part-
nery − Kooperativou a pojišťovací makléřskou společností Renomia, a. s. Děkujeme.

Vážení účastníci Výroční členské schůze PS JČP, děkuji za Vaši pozornost.
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Usnesení výroční členské schůze Pražského sdružení 
JČP konané dne 9. března 2017
Výroční členská schůze:

1. schvaluje: 
a)  Zprávu o činnosti výboru za uplynulé období roku 2016 a program činnosti na rok 2017,
b) Zprávu o fi nančním hospodaření za rok 2016,
c) návrh rozpočtu PS JČP na rok 2017,
d) výborem navrhované úpravy stanov JČP;

2. bere na vědomí Zprávu kontrolní komise,
3. uděluje absolutorium odstupujícímu výboru,
4. zmocňuje výbor PS JČP k nutným úpravám rozpočtu podle potřeb hospodaření,
5.  zvolila 16členný výbor PS JČP v  tomto složení: JUDr.  Eva Barešová, JUDr.  Pavel 

Blanický, JUDr.  Dominik Brůha, JUDr.  Marek Bukva, JUDr.  Božena Burdychová, 
JUDr. Martin Foukal, JUDr. Jana Jindrová, JUDr. Jana Kůrková, JUDr. Karel Longa-
ver, JUDr. Ilona Mouchová, JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., JUDr. Ludmila Suchá, 
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Ivana Švehlová, JUDr. Pavel Tuma a JUDr. Ka-
rel Wawerka. 
Kontrolní komisi v  tomto složení: JUDr.  Ladislav Jouza, JUDr.  Jiří Ondroušek 
a JUDr. Daniela Sezemská

6. ukládá:
a)  výboru a kontrolní komisi v průběhu roku 2017 zabezpečit plnění tohoto usnesení 

a zajistit realizaci programu činnosti obsaženého ve zprávě o činnosti výboru,
b)  projednat připomínky vznesené v diskusi a zahrnout je do programu činnosti na rok 

2017 Pražského sdružení JČP,
c)  výboru připravit konečný návrh novelizace stanov JČP a předložit jej prezidiu JČP 

s návrhem na její schválení konferencí JČP,
d)  výboru připravit návrh novelizace příspěvkového řádu JČP a předložit jej prezidiu 

JČP s návrhem na její schválení konferencí JČP;
7.  rozhodla: 

S účinností od 1. ledna 2018 o výši členských příspěvků takto: 
a) výdělečně činní členové 1 000 Kč ročně,
b) ostatní (výdělečně nečinní) členové 500 Kč ročně. 
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Hovořil s ním JUDr. Martin Foukal, před-
seda Pražského sdružení Jednoty Českých 
právníků a notář v Praze.

Dobrý den, vážený pane předsedo, 
milý Luboši, především přijmi ode mne 
gratulaci ke jmenování do funkce před-
sedy Krajského soudu v Praze. Jsem rád, 
že jsi vyhověl mé prosbě, zda bys posky-
tl rozhovor pro čtenáře časopisu Jednoty 
českých právníků „Zpravodaj“.

Naše životní cesty se poprvé setka-
ly v roce 1978 na Okresním soudu Pra-
ha–západ, když jsi byl soudním čekate-
lem a já notářským čekatelem. Následně 
ses stal soudcem Okresního soudu Pra-
ha–západ a  já jsem posléze začínal svo-
ji notářskou dráhu v Benešově. Jak vzpo-
mínáš na  tyto první kroky v  justici? 
Dokážeš porovnat, co nejvýznamnější-
ho se za tu dobu změnilo?

To mi připomíná známý Shakespearův 
citát: „Ó krásné dny mého mládí!“ Vzpo-
mínám na  tu dobu velice rád právě pro-
to, že jsme byli vynikající parta lidí. Toto 
podnětné prostředí, takříkajíc výbava, 

kterou jsem na začátku získal, byla rozho-
dující pro celou mou kariéru. Od té doby 
se změnilo v podstatě všechno. Jak se říká, 
všechno je jinak – právní řád, postavení 
soudců, jejich zajištění, odpovědnost. Je-
diné, co se nezměnilo, je soudní talár a vy-
kazování výsledků soudcovské činnosti, 
to je pořád stejné. 

„XX XXXXXXX XXXX XXX 
XXX XXXXXX XXXXXX“ 
říká v rozhovoru pro Zpravodaj 
JUDr. Ljubomír Drápal
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A vztahy?
Vztahy jsou samozřejmě komplikovaněj-

ší, protože tehdy to byla práce špatně place-
ná, jakoby určená pro lidi, kteří se chtěli vě-
novat soudcovskému povolání a nehledali 
v  tom materiální blahobyt. Dnešní soud-
covské platy jsou velmi dobré a  vzbuzují 
zájem i ze strany osob, které upřednostňují 
své fi nanční zajištění před schopností obě-
tovat soudcovské práci vše potřebné.

Nicméně se Tvoje cesta justicí ubí-
rala směrem vzhůru. V  roce 1985 jsi se 
stal soudcem Krajského soudu v  Pra-
ze, u  něhož jsi působil do  roku 1990, 
a nyní, po neuvěřitelných 27 letech  pra-
xe na soudech vyšších stupňů, ses vrátil 
na Krajský soud v Praze v roli jeho před-
sedy. Jaké máš pocity? Jsou tu ještě ně-
kteří kolegové, kteří zde po  celou dobu 
působí? Pokud ano, jaké bylo vaše setká-
ní?

Na Krajském soudě v Praze jsem ukon-
čil působení k 31. 12. 1990 a od 1. 1. 1992 
jsem nastoupil k Nejvyššímu soudu České 
republiky v  rámci federace, který se pře-
měnil od 1. 1. 1993 na Vrchní soud v Pra-
ze. Od 1. 1. 1996 jsem působil u Nejvyšší-
ho soudu v Brně. Vracím se tedy po více 
než 25 letech ke Krajskému soudu v Praze 
v nové roli. Musím přiznat, že jsem urči-
tým způsobem s takovým návratem uva-
žoval, protože jsem byl přesvědčen, že by 
soudce měl završit svoji profesní kariéru 

na místě, kde by mohl uplatnit své celoži-
votní zkušenosti. Předsedou soudu by ne-
měl být pouze ten, kdo kariérně stoupal 
na  funkci předsedy krajského nebo vyš-
šího soudu od  předsedy okresního sou-
du přes místopředsedu na předsedu. Mys-
lím, že by do této funkce měli nastupovat 
především soudci, kteří se dlouhodobě 
věnovali judikaturní činnosti, a  že by se 
měli právě oni na závěr své kariéry podí-
let na  řízení soudu. S  kolegy jsem se ani 
zvláště nevítal, protože jsem neměl pocit, 
že bychom se kdy rozešli. S řadou z nich 
jsem se celou tu dobu stýkal, někdy sou-
kromě, většinou však pracovně, zejména 
na různých školicích akcích apod. Žádné 
zvláštní uvítání se tedy nekonalo. Ostatně, 
někteří tito kolegové znají moji náročnost 
na  plnění pracovních úkolů, a  třeba ani 
nemuseli mít z  mého návratu velkou ra-
dost, jestliže si dokážou dobře uvědomit, 
co by mohlo moje působení představovat.

Přesto, co říkáš, Tvůj návrat řadu ko-
legů překvapil. Sám jsi se vyjádřil také 
ve smyslu, že Tvůj odchod z Nejvyššího 
soudu ovlivnilo také to, že ses ze strany 
vedení Nejvyššího soudu necítil potřeb-
nou podporu judikaturní činnosti v ob-
čanskoprávním a  obchodním kolegiu. 
Co si pod tím lze představit?

Určitě nic takového, že by mi snad ně-
kdo bránil v  rozhodovací činnosti nebo 
v  účasti na  jednáních občanskoprávního 
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a obchodního kolegia nebo pléna Nejvyš-
šího soudu. Měl jsem tím na mysli přede-
vším to, že nové vedení Nejvyššího soudu 
přijímalo v  občanskoprávním a  obchod-
ním kolegiu organizační a  další opatře-
ní, která komplikovala činnost některých 
soudních oddělení a nevyužívala plně od-
borný potencionál řady soudců kolegia, 
a plánovalo další, které by po jejich reali-
zaci ve svých důsledcích podvazovaly ju-
dikatorní činnost kolegia jako celku.

Souvisí s  tím také plánovaný příchod 
„akademiků“ na Nejvyšší soud?

Podle mého mínění se o tom již v době 
mého rozhodování o odchodu z Nejvyšší-
ho soudu uvažovalo.

A co si o tom myslíš?
Napadlo mě v té souvislosti také to, proč 

je příchod akademiků plánován na  ob-
čanskoprávní a obchodní kolegium, když 
předsedovi Nejvyššího soudu je z pohledu 
jeho odbornosti jistě bližší trestní kolegi-
um. Myslím, že by jistě získal pro půso-
bení na trestním kolegiu nejméně  takové 
osoby, které by se vyrovnaly požadavkům 
na  ty, jež mají přijít na  občanskoprávní 
a obchodní kolegium.

Odrazila se autorita, kterou jsi zís-
kal při působení na  již zmíněných vyš-
ších postech, včetně Nejvyššího soudu, 
na Tvých osobních vztazích?

Nedomnívám se, že bych vystupoval ně-
kdy autoritářsky, ostatně k  lidem, se kte-
rými se znám léta,  se chovám stále stej-
ně, bez ohledu na to, kde jsem kdy působil. 
Kolegové, kteří se obraceli pro radu v od-
borných otázkách, se na mě obracejí stále.

Může se Tvoje judikaturní praxe 
na  Nejvyšším soudě odrazit ve  funkci 
soudce, který bude dále soudit a součas-
ně je jeho předsedou? 

Působení u Nejvyššího soudu mi umož-
nilo získat znalost prostředí na  soudech 
v  celé republice. Ročně mi „prošlo ru-
kama“ zhruba 900 spisů od  všech okres-
ních a  krajských soudů z  republiky, a  to 
mi dalo dobrý přehled o tom, jak na tom 
justice je, jak jsou na tom jednotlivé okre-
sy, kraje, znám jejich přednosti i jejich sla-
biny. Působení v judikaturní činnosti mě 
nasměrovalo na konkrétní problémy, kte-
ré je třeba řešit a které mohu řešit z pozi-
ce předsedy krajského soudu. Samozřej-
mě chci  soudit dál, protože jsem soudce 
a mám tuto práci rád. Pravděpodobně ne-
budu soudit v takovém rozsahu jako dří-
ve, ale rozhodovací činnosti se vzdát ne-
chci a v oblastech, kde jsem působil, chci 
působit i  nadále, samozřejmě v  tako-
vém rozsahu, jaký bude slučitelný s výko-
nem předsednické funkce.

Tvé působení na Nejvyšším soudu bylo 
spojováno především s  pracovním prá-
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vem a také s dědickým právem, které se 
týká nás notářů. Stal se z Tebe uznávaný 
odborník, který byl zván k účasti na le-
gislativní činnosti a  zřejmě tomu bude 
tak i nadále. Podařilo se Ti prosadit ně-
které vlastní návrhy? Pokud ano, naplni-
la se Tvá očekávání?

V  pracovním právu jsem usměrňoval 
judikaturu posledních 25 let, konkrétně 
od roku 1992, kdy jsem se stal předsedou 
pracovněprávního senátu dovolacího 
soudu, jsem judikaturu přímo vytvá-
řel. Bylo na čase, aby tu činnost převzali 
mladší. V dědické agendě jsem se profi lo-
val od druhé poloviny devadesátých let, 
s  určitými přestávkami až do  současné 
doby. Také je na čase, aby se této činnos-
ti ujali mladší kolegové. Nicméně, v těch-
to oblastech chci nadále působit, a to jak 
v rozhodovací činnosti, tak v  činnosti li-
terární, popřípadě v   činnosti přednáš-
kové, pokud mně to výkon předsednické 
funkce dovolí.

Budeme se těšit. Nejen my, notáři, ale 
i posluchači přednášek a seminářů, které 
pořádá Jednota českých právníků, jsou 
za Tvé přínosné přednášky moc vděční. 
Máš představu o tom, jaký bude poměr 
Tvé soudcovské činnosti a činnosti spo-
jené s řízením Krajského soudu v Praze? 
Pokusíš se ten poměr nějak vyjádřit? 

Prozatím o  tom nemám reálnou před-
stavu, musím vyzkoušet, co bude mož-

né zvládnout. Primární je pro mne nyní 
předsednická funkce, ta rozhodovací je 
v současnosti až v dalším pořadí. Prostě, 
musím to vyzkoušet, pak se uvidí. V kaž-
dém případě, jak už jsem řekl, se chci vě-
novat rozhodovací činnosti v co největším 
rozsahu, jak mi to výkon předsednické 
funkce umožní.

Domnívám se, že Krajský soud v Pra-
ze má velmi dobrou pověst. Přebíráš ho 
ve stabilizovaném stavu, je to tak?

Ano, tento soud je z organizačního hle-
diska zajištěn velmi dobře, v rozhodovací 
činnosti patří k těm lepším krajským sou-
dům. Problémy jsou trochu s personálním 
obsazením soudu, protože krajský soud 
není naplněn soudci v  předpokládaném 
počtu. Z věkových důvodů se chystá k od-
chodu nezanedbatelná část z nich. Hlavní 
úsilí je třeba věnovat doplnění stavu soud-
ců a  za  tím účelem přijmout příslušná 
opatření, zejména při výchově právních 
čekatelů. V této oblasti čeká spoustu práce 
nejen mne, ale všechny mé spolupracov-
níky, protože již nyní se rozhoduje o tom, 
jak bude krajský soud vypadat za  něko-
lik let. Jaké nyní získáme soudce, tak bude 
justice vypadat za pět, osm, deset let. 

Jak probíhá průběžné vzdělávání 
soudců na  krajském soudu? Jak je or-
ganizováno? Prostřednictvím Justiční 
akademie?
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Vzdělávání soudců je zajišťováno pro-
střednictvím Justiční akademie. Kromě 
toho, krajský soud sám provádí vzdělává-
ní právních čekatelů, asistentů soudců či 
administrativy. Vše je však limitováno též 
fi nančními prostředky.  Vzdělávání soud-
ců je v současné době postaveno na jejich 
iniciativě a  v  každém případě se je budu 
snažit rozšiřovat a  klást na  ně zásadní 
důraz. Například i  při povyšování soud-
ců z okresních na krajské soudy považuji 
za významné hledisko, do jaké míry se zú-
častňuje na vzdělávacích akcích, buď jako 
posluchač nebo, ještě lépe, jako lektor.

Jako lektor jsi skutečně velice známý 
a  populární, máš schopnost zaujmout 

posluchače. Do  vzdělávacího procesu 
soudců jsi schopen vstoupit aktivně, tak, 
jak tomu bylo doposud?

Počítám s  tím, že se budu podílet 
na vzdělávání soudců, především prostřed-
nictvím Justiční akademie, kde jsem do-
jednal určité formy mého zapojení s jejím 
ředitelem. Jsem žádán i  jako lektor od  ji-
ných krajských soudů na školení. V přimě-
řeném rozsahu se do těchto školení zapoju-
ji. Samozřejmě nyní ne v takové v takovém 
rozsahu, jako dříve. Tímto způsobem chci 
pomáhat v oblastech, kde mohu předat své 
zkušenosti mladším kolegům.

Jaké oblasti právní vědy se budeš věno-
vat zejména? 
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V rámci akcí Justiční akademie se budu 
věnovat pracovnímu právu, dědickému 
právu a civilnímu procesu.

Pokud se na  Tebe obrátí Jednota čes-
kých právníků, jejíž semináře navštěvu-
jí právníci ze všech právnických profesí, 
neodmítneš? 

Jednotě českých právníků přednáším 
léta, zhruba jednou ročně a  myslím, že 
také letos máme naplánovánu nějakou 
akci, tuším na červen. Určitě se budu po-
dílet i nadále. Přednášet pro Jednotu čes-
kých právníků bylo vždycky poctou a rád 
jsem se do těchto akcí zapojil. Nakonec, 
obdržel jsem od Jednoty českých právní-
ků i medaili rytíře Randy, a tak se cítím 
povinen toto ocenění Jednotě českých 
právníků alespoň takto splácet.

To je moc milé, třeba se staneš členem 
Jednoty českých právníků. Byl bys velmi 
vítaný.

Na závěr našeho rozhovoru si dovolím 
položit otázku nikoliv odbornou. Zná-
me se dlouhá léta, nicméně o Tvém osob-
ním životě toho víme velmi málo. Nikdo 
se zcela neobětuje své profesi, vždy si ka-
ždý uchová něco sám pro sebe. Prozraď 
nám, prosím, čemu se ve  svém volném 
čase věnuješ, jaké jsou Tvé zájmy a  ko-
níčky?

Lidé, co mě znají, vědí, že moji jedi-
nou velkou vášní je hudba,  zejména ro-
mantická francouzská a  italská opera. 

Tomu věnuji převážnou část svého vol-
ného času.

Hrál jsi někdy na nějaký nástroj?
Nikdy jsem na žádný nástroj nehrál, ne-

byly pro to podmínky. Ale už od  mládí 
jsem tuto hudbu poslouchal a  oslovovala 
mě. Zůstalo mi to dodneška. 

Co Tě k  tomu přivedlo? Měl jsi něja-
ký vzor?

Byly to různé náhody, třeba to, že 
v mém sousedství bydlel člověk, který byl 
velice uznávaným hudebním teoretikem 
a historikem. Přispělo k tomu i to, že můj 
otec pracoval v  Národním divadle, kam 
jsem měl volný přístup jako chlapec a do-
spívající mladý muž na některá představe-
ní a zkoušky, a to vedlo k tomu, že se mi 
tento styl hudby zalíbil. 

To je kouzelný zájem a  koníček. Pře-
ji Ti, milý Luboši, vážený pane předse-
do, abys měl na své zájmy dost času. To-
lik, kolik potřebuješ pro relaxaci při tak 
náročných úkolech při Tvém novém po-
stavení. Děkuji  za  velice příjemný roz-
hovor.

I já děkuji. 

S předsedou Krajského soudu v Praze 
rozmlouval JUDr. Martin Foukal, 
předseda Pražského sdružení JČP
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Cílem tohoto příspěvku je poskytnout podrob-
nější popis změn, které přinesl občanský zákoník 
(dále jen o. z.) v úpravě orgánů společenství vlast-
níků a jejich kompetencí.

Společenství vlastníků jednotek (dále také „SVJ“) 
bylo podle již zrušeného zákona o  vlastnictví bytů 
(zákon č.  72/1994  Sb., o  vlastnictví bytů, dále jen 
„ZOVB“) specifi ckým druhem právnické osoby, je-
jíž právní poměry upravoval výlučně samotný ZOVB, 
podpůrně pak platila ustanovení § 18 až 20a občan-
ského zákoníku č. 40/1964 Sb.  Dále se pro SVJ použily 

tzv. Vzorové stanovy SVJ, které tvořily přílohu nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ve znění 
nařízení vlády č. 151/2006 Sb.  Ty upravovaly okruhy činností SVJ, které byly nezbytné 
pro řádné fungování společných částí domu a pozemku, dále podrobnosti týkající se ně-
kterých činností správy, ale i modernizací a rekonstrukcí domu včetně jeho společných 
částí. Vzorové stanovy byly novým o. z. rovněž zrušeny. 

Právní úprava problematiky vlastnictví bytů a společenství vlastníků byla zařazená 
do o. z., pod názvem „Bytové spoluvlastnictví“ (§ 1158 až  1222 o. z.). 

Podrobnější a specifi cké záležitostí spojené s bytovým spoluvlastnictvím jsou řešeny 
v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím (dále také „nařízení vlády“) a  v  zákoně č.  311/2013  Sb., o  převodu 
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových 
družstev a o změně některých zákonů (dále také „ZPVBD“). 

Nařízení vlády obsahuje úpravu výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezení 
společných částí a podrobnější specifi kaci činností týkajících se správy společných částí. 

ZPVBD navazuje na dosavadní úpravu týkající se domů a bytů pořízených formou 
družstevní bytové výstavby se státní pomocí a bytů bývalých LBD, která byla dosud ob-
sažena v ZOVB.

Orgány společenství vlastníků 
jednotek a jejich kompetence

JUDr. Pavla Schödelbauerová  
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Zrušením ZOVB  bez dalšího by totiž zůstaly právně neupraveny záležitosti převodů 
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům z vlastnictví někte-
rých bytových družstev (vzniklých do 1. ledna 1992) do vlastnictví oprávněných členů, 
spolu se souvisejícími záležitostmi.

Absence právní úpravy by se týkala případů jednotek nebo skupinových rodinných 
domů pořízených se státní pomocí podle právních předpisů o družstevní bytové výstav-
bě, kdy členovi uvedeného bytového družstva vznikne právo na převod jednotky nebo 
skupinového rodinného domu do vlastnictví až po dni nabytí účinnosti o. z. 

V těchto případech by chyběla také právní úprava záležitostí přímo spojených s pře-
vody jednotek a skupinových rodinných domů, tedy právní úprava vypořádání dosud 
nesplacených zvýhodněných úvěrů poskytnutých družstvům typu SBD, podle právních 
předpisů o fi nanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, jakož i dalších 
úvěrů, které bytové družstvo čerpalo například na opravy nebo modernizace domu. 

Jde zejména o  podzákonné právní předpisy vydávané v  období od  května r. 1959 
do r. 1992, tedy o právní předpisy vydávané od nabytí účinnosti zákona č. 27/1959 Sb., 
o družstevní bytové výstavbě, na jehož základě začala vznikat SBD, která organizova-
la družstevní bytovou výstavbu se státní pomocí podle těchto podzákonných právních 
předpisů.

Obdobně se to týká, byť v podstatně menším rozsahu, družstevních bytů pořízených 
do roku 1985 družstvy typu SBD se státní pomocí (podle právních předpisů o družstev-
ní bytové výstavbě) formou nástaveb a vestaveb na cizích budovách v některých velkých 
městech, především v hl. m. Praze, aniž se SBD stalo podílovým spoluvlastníkem budovy.

Přijetím o. z. došlo také ke zrušení právní úpravy tzv. odloženého vzniku společen-
ství vlastníků jednotek obsažené v § 9 odst. 4 ZOVB, týkajícího se případů, kdy původ-
ním vlastníkem budovy bylo bytové družstvo vzniklé před 1. lednem 1992 (tj. vzniklé 
přede dnem nabytí účinnosti obchodního zákoníku). Tzv. odložený vznik SVJ platil ov-
šem pouze pro ta družstva, která vydala prohlášení o rozdělení domu a započala vyko-
návat správu před 1. 7. 2000, tedy před tím, než nabyl účinnosti zákon č. 103/2000 Sb., 
který byl uzákoněn vznik SVJ jako právnické osoby přímo na základě zákona.1 U ostat-

1   NS 22 Cdo 734/2008; Usnesení NS 29 Cdo 616/2011; „Aby mohl být naplněn předpoklad odloženého 
vzniku společenství, podle něhož družstvo plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů, 
ve znění účinném do 30. června 2000, je nezbytné, aby k tomuto datu již byly v domě vymezeny jednotky, 
alespoň jedna jednotka byla převedena do vlastnictví jiné osoby než družstva a družstvo vykonávalo 
funkci správce dle § 9 zákona o vlastnictví bytů, ve znění účinném do 30. června 2000, tedy zajišťovalo 
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ních BD, které vydaly prohlášení po tomto datu, vznikalo SVJ standardním procesem 
podle § 9 odst. 3 ZOVB. V režimu „odloženého vzniku SVJ“ vystupuje družstvo jako 
osoba odpovědná za správu domu a pozemku za vlastníky jednotek, kteří jsou společen-
stvím bez právní subjektivity (non subjekt). V tomto režimu je družstvo v přímém vzta-
hu s ostatními vlastníky jednotek i se třetími osobami. 

ZPVBD umožňuje, aby pro převody bytových jednotek a vztahy mezi vlastníky v do-
mech s odloženým vznikem SVJ platila kontinuálně dosavadní pravidla přizpůsobená 
nové legislativě, a to i po zrušení ZOVB novým občanským zákoníkem, v případech, 
kdy převody jednotek již nelze uskutečnit podle ZOVB (tam, kde vznikl nárok na pře-
vod jednotky do 31. 12. 2013, postupuje se podle ZOVB). 

V o. z. je úprava SVJ  zařazena do části upravující bytové spoluvlastnictví (§ 1194 až  
1216). Záležitosti SVJ jsou zde upravovány podstatně širším způsobem než v předcho-
zím ZOVB.  Přímo v  rámci úpravy bytového spoluvlastnictví je rovněž obsažena zá-
kladní úprava právnické osoby a jejích orgánů, včetně jejich kompetencí, a to v rozsahu, 
ve kterém v ZOVB upravena nebyla. Určité podrobnosti byly proto zahrnuty do Vzo-
rových stanov SVJ, přičemž ustanovení tzv. Vzorových stanov SVJ nebyla závazná pro 
tvorbu a schválení vlastních stanov SVJ. 

Podle o. z. SVJ vzniká nově zápisem do rejstříku společenství poté, co byly přijaty sta-
novy. Nevzniká již tedy na základě zákona, jako tomu bylo před 1. 1. 2014 podle ZOVB. 
Zápis do rejstříku společenství má konstitutivní charakter (§ 1214 o. z.).  Změnou způ-
sobu vzniku SVJ jsou dány i některé další odchylky, které se týkají i orgánů SVJ.

V prvé řadě již není třeba vydávat Vzorové stanovy formou podzákonného právního 
předpisu (i když v praxi lze zaznamenat požadavky na vydání úpravy obdobné úpravě 
dřívějších Vzorových stanov), neboť každé SVJ musí přijmout vlastní stanovy. Při jejich 
tvorbě je třeba zohlednit kromě ustanovení o. z., které stanoví povinné náležitosti sta-
nov (speciálně pro SVJ upravené v § 1200 o. z)., i ustanovení prováděcího nařízení vlá-
dy č. 366/2013 Sb., včetně dispozitivních ustanovení umožňujících SVJ upravit svoje zá-
ležitosti s ohledem na vlastní potřeby a specifi ka dané nemovité věci a uživatelů bytů.

SVJ je podle nové úpravy v o. z. rovněž specifi ckým druhem (právní formou) právnic-

správu, provoz a opravy společných částí domu (§ 9 odst. 1). Jestliže v domě nebyly k 30. červnu 2000 ani 
vymezeny bytové jednotky, nebylo zde společných částí ve smyslu § 2 písm. e) a § 4 zákona o vlastnictví 
bytů, ve znění účinném do 30. června 2000, jež by družstvo mohlo podle § 9 tohoto zákona spravovat, 
a vlastnictví a správa domu ani nespadaly do režimu zákona o vlastnictví bytů (srov. § 1 zákona 
o vlastnictví bytů).“
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ké osoby, současně se však stanoví v § 1221 o. z., že pokud nevyplývá z ustanovení o SVJ 
něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o  spolku, jehož právní poměry rovněž 
upravuje o. z. Dále se použijí obecná ustanovení o právnických osobách, pokud právní 
úprava bytového spoluvlastnictví neobsahuje úpravu zvláštní. Nepoužijí se ustanovení 
zákona o obchodních korporacích.

Všechna SVJ se budou od 1. ledna 2014 ve své činnosti, v soustavě orgánů a jejich pů-
sobnosti, řídit kogentními ustanoveními o. z., platnými pro SVJ. Platí to rovněž pro SVJ, 
která vznikla před 1. lednem 2014 podle ZOVB.  Tato skutečnost vyplývá z přechodných 
ustanovení o. z., obsažených v § 3041 a § 3042 o. z.  Z přechodných ustanovení dále ply-
ne, že tam, kde pravidla stanov SVJ, která vznikla před 1. 1. 2014, byla v rozporu s donu-
cujícími (závaznými) ustanoveními o. z., pozbyla závaznosti dnem 1. ledna 2014. Ustano-
vení stanov SVJ, která nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními o. z., lze i po 1. 1. 
2014 používat. Současně je stanovena povinnost každého SVJ přizpůsobit do tří let (po-
čítáno od 1. ledna 2014) své stanovy úpravě v o. z. V roce 2017 by tedy každé SVJ již mělo 
mít svoje stanovy přizpůsobené o. z., v případě, že se řídilo Vzorovými stanovami, je třeba 
provést přizpůsobení vzorových stanov o. z. formou písemného vyhotovení úplného zně-
ní stanov SVJ a jejich uložení do Sbírky listin vedené u příslušného rejstříkového soudu.

Požadavek stanovený v § 3042 o. z., aby tzv. ”„stará SVJ“ přizpůsobila název nové 
právní úpravě, podle které musí nový název obsahovat ve smyslu § 1200 o. z. slova „spo-
lečenství vlastníků” a označení domu, pro který společenství vzniklo, byl zrušen nove-
lou občanského zákoníku č.  360/2016 Sb., s účinností od 30. 12. 2016, takže ta SVJ, kte-
rá nepřizpůsobila název požadavkům o. z., tuto povinnost již nemají.

Specifi ka právní úpravy SVJ  spočívají i nadále v tom, že se jedná o právnickou oso-
bu, s vymezenou právní osobností v  tom smyslu, že vlastníci jednotek jsou zákonem 
ve svých právech omezeni, pokud se týká správy společné věci ve prospěch SVJ, které 
má ve vymezených záležitostech správy společných částí jako jediné odpovídající pů-
sobnost, a  to jak ve vztahu k vlastníkům jednotek, tak i  ve vztahu k  třetím osobám. 
K tomu je třeba podotknout, že z vymezené právní osobnosti lze dovodit, že další kom-
petence SVJ nelze založit ani plnou mocí. Je to právnická osoba, která vzniká a usku-
tečňuje svoji činnost pouze v těch záležitostech, ve kterých jí o. z. přiznává působnost2. 

2   NS 26 Cdo 5610/2015  „Vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru je z podstaty věci nutně omezeno 
v rozsahu, ve kterém je třeba respektovat nutnost hospodaření s budovou jako celkem. Práva jednotlivých 
vlastníků jsou pak omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků jednotek. Společenství 
vlastníků jednotek vzniká přímo ze zákona a má právní subjektivitu i způsobilost právně jednat 
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Pokud se týká orgánů společenství, byla s drobnými změnami přejata jejich existují-
cí soustava. Orgány SVJ jsou:

•  Shromáždění, výbor nebo předseda, a případně další zvolené orgány.
•  Shromáždění je nejvyšší orgán, který není volený, je složen ze všech vlastníků jedno-

tek.  Shromáždění může rozhodnout ve stanovách o volbě dalších orgánů.
•  Výbor nebo předseda jsou statutární a výkonné volené orgány (§ 1205 odst. 1 o. z., 

v souvislosti s § 163 o. z.).
Nadále tedy existuje shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společen-

ství vlastníků jednotek. 
Dále výbor nebo předseda (předseda je nový název pro původního pověřeného vlastníka 

– nejde o předsedu výboru, jako vícečlenného orgánu, ale o jednočlenný statutární orgán).
Shromáždění vlastníků a výbor nebo předseda jsou orgány povinné.
Mohou existovat i fakultativní orgány jako např. kontrolní komise či revizor, nebo jiné 

orgány. Zde záleží na rozhodnutí shromáždění, zda ve  stanovách přijme úpravu těchto 
dalších orgánů, a vymezí jejich působnost. Ta ovšem nesmí zasahovat do působnosti svěře-
né zákonem nebo stanovami shromáždění vlastníků jednotek nebo statutárnímu orgánu.

Shromáždění
Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství vlastníků, který 

rozhoduje o všech zásadních záležitostech. Tvoří jej všichni vlastníci jednotek a každý 
z vlastníků má právo se účastnit zasedání shromáždění (§ 1206 o. z.). 

Stejně jako pro jiné orgány právnických osob platí i pro shromáždění vlastníků jed-
notek pravidla vztahující se k jeho svolání, jednání a usnášení. Tato pravidla jsou navíc 
od 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti o. z., povinnou součástí stanov SVJ.

Konkrétní pravidla týkající se shromáždění jeho svolávání a  jednání jsou upravena 
zejména v ustanoveních § 1206 – 1214 o. z., a dále v ustanoveních § 248 – 254 o. z., 
o spolku, která se přiměřeně použijí na společenství vlastníků. Další podrobnosti pak 
mohou určovat stanovy příslušného společenství vlastníků. 

Zasedání shromáždění svolává zpravidla statutární orgán společenství vlastníků (vý-
bor). Činí tak buď na základě vlastního uvážení − je-li třeba přijmout rozhodnutí o záleži-

(omezenou na stanovený předmět činnosti); ve věcech spojených se správou domu nejedná z pouhého 
pověření vlastníků jednotek, nýbrž vykonává svá práva a povinnosti jako by samo bylo vlastníkem.“.
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tosti svěřené do působnosti shromáždění zákonem či stanovami. Zasedání jsou oprávněni 
svolat také kvalifi kovaní vlastníci jednotek (tedy vlastníci, kteří mají více než jednu čtvr-
tinu všech hlasů), pokud výbor nesvolal shromáždění na základě jejich podnětu (§ 1207 o. 
z.). Přitom je třeba, aby se shromáždění konalo nejméně jednou do roka. Při svolání shro-
máždění musí být dodržen postup stanovený zákonem nebo stanovami. Porušení pravi-
del pro svolání shromáždění, upravených ve stanovách,. může být důvodem pro vyslovení 
neplatnosti usnesení přijatých shromážděním společenství vlastníků jednotek.3 

Pokud jde o způsob svolání shromáždění, zákon hovoří o tom, že shromáždění musí být 
svoláno vhodným způsobem. Obvykle se tak děje písemnou pozvánkou, z níž musí být 
zřejmé přinejmenším místo konání, čas konání (den a hodina) a pořad zasedání (tj. pro-
gram). Místo a čas zasedání je třeba určit tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se 
ho účastnit. Nevhodně zvoleným místem, datem a hodinou konání zasedání, popř. jejich 
kombinací, by totiž mohlo být znemožněno většině členů se zasedání fakticky účastnit 
(§ 249 o. z.). Tím by mohl být dán důvod pro napadení přijatého usnesení shromáždění.

Zasedání je dále třeba svolat ve lhůtě určené stanovami, tj. informovat o jeho konání 
členy společenství vlastníků určitý počet dnů předem. Pokud by tato lhůta nebyla stano-
vena, platí, že musí být svoláno nejméně třicet dnů přede dnem jeho konání (§ 249 o. z.). 

Pozvánka se zpravidla zasílá na adresy bydliště jednotlivých vlastníků (či jinou doru-
čovací adresu), případně dochází k vhození pozvánky do poštovní schránky či jejímu 
vyvěšení na domovní desce. Občanský zákoník formu rozesílání pozvánek nepředepi-
suje, lze tedy patrně využít i prostředků elektronické komunikace (e-mailu, datových 
schránek atp.). Vždy lze doporučit, aby forma rozesílání byla upravena ve stanovách.

K pozvánce by také měly být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání (tj. pro-
gramu). Není-li to možné nebo účelné, je svolavatel alespoň povinen umožnit každé-
mu vlastníkovi jednotky se s těmito podklady včas seznámit. Na pozvánce by tak měla 
být uvedena také informace o tom, kde a jakým způsobem tak mohou vlastníci učinit 
(§ 1207 odst. 2 o. z.). 

3   29 Cdo 3399/2010;  „Důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení přijatých shromážděním společenství 
vlastníků jednotek může být i porušení pravidel pro svolání shromáždění, upravených ve stanovách 
společenství. Neplatnost usnesení přijatého shromážděním soud v řízení o žalobě podle ustanovení § 11 
odst. 3, věty třetí, zákona o vlastnictví bytů nevysloví, nedošlo-li zjištěným porušením právních předpisů 
či stanov s ohledem na okolnosti případu k závažnému zásahu do práv vlastníků jednotek či společenství 
samotného, nebo bylo-li by vyslovením neplatnosti usnesení shromáždění závažně zasaženo do práv 
nabytých třetími osobami v dobré víře.“.
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Shromáždění je způsobilé se usnášet za  přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají 
většinu hlasů. K přijetí rozhodnutí se pak vyžaduje souhlasu většiny hlasů přítomných 
vlastníků jednotek, nebo souhlasu takového počtu hlasů, který je vyžadován stanova-
mi (§ 1206 odst. 2 o. z.). V současné době podle občanského zákoníku postačí k přijetí 
rozhodnutí hlasy prosté − nadpoloviční většiny přítomných vlastníků jednotek. Záleži-
tosti, které by měly podléhat schválení kvalifi kované většiny vlastníků, je tedy třeba vý-
slovně upravit ve stanovách. 

Zasedání zahajuje obvykle statutární orgán. Ten nejprve ověří, zda je členská schůze 
schopna se usnášet, tedy zjistí počet přítomných vlastníků a výši jejich hlasů, přičemž 
je třeba vycházet z toho, že každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající velikosti jeho 
podílu na  společných částech, je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, 
k jeho hlasu se nepřihlíží (§ 1206 odst. 1 o. z.). 

Po ověření usnášeníschopnosti shromáždění lze přistoupit k volbě předsedy zasedá-
ní a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy (zapisovatelů, ověřo-
vatelů či skrutátorů). 

Dále by zasedání mělo být vedeno předsedou tak, jak byl ohlášen jeho pořad, tedy dle 
programu uvedeného v pozvánce. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání 
při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů (vlastníků) 
oprávněných o ní hlasovat.

Hlasování se děje obvykle zvednutím ruky. O každém rozhodnutí je vhodné hlaso-
vat postupně, z hlediska toho, zda se hlasuje pro, proti, či zda se přítomné osoby zdržu-
jí hlasování. 

Usnášeníschopnost shromáždění je třeba neustále sledovat a před každým hlasová-
ním kontrolovat, zda je přítomen dostatečný počet členů, resp. zda přítomní členové 
mají dostatečný počet hlasů. Obzvláště v  případech větších společenství vlastníků se 
stává, že jednotliví členové z místa konání zasedání odcházejí, aniž by tato skutečnost 
byla zaznamenávána. Nedostatek usnášeníschopnosti je přitom nejčastějším důvodem 
pro vyslovení neplatnosti usnesení přijatých shromážděním soudem.4

4   7 Cmo 160/2008 Vrchní soud v Praze; “Usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek je 
neplatné z důvodu, že nebyla zjišťována usnášeníschopnost před každým hlasováním o jednotlivých 
usneseních, ale pouze při zahájení jednání shromáždění; zákonná úprava v zákoně o vlastnictví bytů 
neumožňuje členům společenství vlastníků jednotek, kteří nebyli z jakéhokoliv důvodu přítomni na schůzi 
shromáždění, aby projevili svou vůli dodatečně i mimo shromáždění s navrhovaným usnesením. Toto 
právo není součástí práv vlastníků jednotek, a s dodatečným souhlasem vlastníka jednotky nepřítomného 



26

2/2017Zpravodaj Jednoty českých právníků

Po skončení zasedání je statutární orgán povinen zajistit vyhotovení zápisu ze zase-
dání, a to do třiceti dnů. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal 
nebo koho tím shromáždění pověřilo (§ 254 o. z.).

Samotný zápis musí mít určité náležitosti. Zejména ze zápisu musí být patrné kdo, 
a jak zasedání svolal, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla 
přijata a kdy byl vyhotoven zápis. Podpis zápisu ze strany předsedy není zákonem vý-
slovně vyžadován, přesto považujeme za vhodné, aby byl podepsán přinejmenším oso-
bou, která zápis vyhotovila. Byli-li shromážděním zvoleni také další činovníci, jako na-
příklad ověřovatelé zápisu či skrutátoři, pak i oni by k zápisu měli svůj podpis připojit 
a ověřit tak jeho správnost. Do zápisů ze zasedání může následně za podmínek urče-
ných stanovami každý člen nahlížet, přičemž pokud stanovy neurčí jinak, lze toto prá-
vo vykonat v sídle společenství (§ 254 odst. 3 o. z.).

Rozhodování per rollam
V ustanoveních § 1210 a násl. o. z. je nově upravena možnost rozhodování vlastníků 

jednotek mimo shromáždění tzv. rozhodování „per rollam“. Obecně lze uvést, že pokud 
stanovy SVJ rozhodování per rollam neupravují vůbec – lhostejno, zda byly přijaty sta-
novy nové, podle o. z., nebo se zatím SVJ řídí stanovami původními, kde již mohla být 
tato forma rozhodování upravena, ale tato možnost nebyla využita, uplatní se ustano-
vení § 1210 odst. 1) o. z. Zde je dána možnost osoby oprávněné svolat shromáždění SVJ, 
navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek (jako členové SVJ) rozhodli o da-
ném problému písemně mimo zasedání, a to do jednoho měsíce ode dne, na který bylo 
shromáždění svoláno. Takový postup však lze zvolit pouze v případě, že předtím svola-
né shromáždění není usnášeníschopné, a navíc se může týkat pouze otázek, které byly 
na programu tohoto neusnášeníschopného shromáždění.

Osobou oprávněnou takto navrhnout rozhodování per rollam je jak statutární orgán, 
tak i skupina vlastníků vymezená v § 1207 odst. 1 občanského zákoníku. 

Považuji za nezbytné připomenout, že o. z. nedává možnost svolat náhradní shro-
máždění tak, jak je tomu v případě bytových družstev. Činím tak s ohledem na čas-

na schůzi nejsou proto spojeny zákonem předvídané právní následky. Obsahují-li stanovy společenství 
vlastníků jednotek ustanovení o možnosti členů nahlížet do určitých dokumentů, je porušením tohoto 
práva člena, jestliže mu je, k jeho žádosti, k nahlédnutí nepředloží.“.
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tou praxi, kdy družstvo vykonávající správu nemovité věci rozdělené na  jednotky, 
začasté svolává schůzi, které se účastní členové družstva i vlastníci jednotek, kteří 
rozhodují společně, ačkoliv i zde by mělo existovat oddělené hlasování členů druž-
stva (kteří mají každý jeden hlas) a po vytvoření vůle družstva pak jednání na shro-
máždění. Pokud není shromáždění usnášeníschopné, nelze svolat náhradní shro-
máždění.

Ve smyslu § 1210 odst. 2) lze možnost rozhodování mimo shromáždění upravit rov-
něž ve  stanovách, zde již bez dalších omezení. Důvodem pro úpravu této možnosti 
ve stanovách je zejména nepružnost rozhodování a podstatné prodloužení celého pro-
cesu, pokud by se postupovalo podle § 1210 odst. 1) o. z. 

V případě rozhodování mimo shromáždění je postup formalizován úpravou obsa-
ženou v ustanoveních § 1211 a násl. Osoba oprávněná ke svolání shromáždění by měla 
vypracovat konkrétní návrh usnesení shromáždění, který by měla vytisknout (písem-
ná forma vyplývá z § 1210 odst. 1 občanského zákoníku) a doručit jednotlivým vlastní-
kům obvyklým způsobem dle stanov. K tomuto návrhu by měly být připojeny podklady 
pro jeho posouzení nebo alespoň údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě k vyjádření. 
Vhodné je návrh usnesení umístit na jednotlivý list papíru s místem k podpisu vlast-
níka, aby celý proces byl pro členy SVJ co nejjednodušší.  Pro praxi lze doporučit, aby 
rozsáhlejší podklady byly k nahlédnutí u statutárního orgánu, ty méně rozsáhlé mohou 
být přiloženy k návrhu.  Pokud vlastník s návrhem souhlasí, je třeba, aby vlastnoručně 
podepsal již zmíněný návrh usnesení a doručil navrhovateli ve lhůtě uvedené v návrhu. 
Podpis nemusí být úředně ověřen. Následně musí statutární orgán písemně oznámit vý-
sledek jednotlivým vlastníkům jednotek, a to včetně usnesení, pokud bylo přijato. Pí-
semná forma vyplývá výslovně z § 1213 občanského zákoníku. 

Pokud jde o potřebné kvorum, zákon v tomto případě vychází z toho, že možnost hla-
sovat mají všichni vlastníci, a proto se rozhodnutí přijímá většinou hlasů všech vlastní-
ků. Pokud stanovy vyžadují u některých otázek vyšší kvorum, pak je třeba se řídit tím-
to vyšším kvorem. 

V § 1214 o. z. jsou vymezeny dva případy, v nichž je vyžadován souhlas všech vlastní-
ků. Toto ustanovení je zařazeno do této části nesystematicky, neboť mu neodpovídá ob-
dobná úprava týkající se hlasování na shromáždění. Zřejmě půjde o nedostatek, který by 
bylo vhodné případně odstranit. Konkrétně se jedná o změnu podílu na společných čás-
tech (k tomu je zapotřebí změny prohlášení ve smyslu § 1169 za současného splnění pod-
mínek tam uvedených, proto považuji stoprocentní souhlas uvedený v § 1214 za nadby-
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tečný), a dále při změně poměru výše příspěvků na správu domu jinak než podle změny 
podílu na společných částech. V daném případě (změna poměru výše příspěvku) se do-
mnívám, že se jedná o změnu práva vlastníka přispívat podle podílu na společných čás-
tech nemovité věci, tak, jak je stanovena prohlášení, a tedy i o změnu prohlášení, ke kte-
ré je rovněž nutný souhlas dotčeného vlastníka).

Kompetence shromáždění
Podrobným způsobem se přímo v o. z. upravuje výlučná působnost shromáždění, a to 

v ustanovení § 1208 o. z. Ta je dále konkretizována v ustanoveních prováděcího naříze-
ní vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spolu-
vlastnictvím.  Stanovenou působnost nelze zúžit ani přenést na jiný orgán společenství. 
Působnost shromáždění lze však dále rozšířit, a to buď ad hoc v programu svolaného 
shromáždění, nebo ve stanovách. Nelze si však přisvojit rozhodování tam, kde je svěře-
no jinému orgánu společenství (statutárnímu nebo kontrolnímu).

Do působnosti shromáždění náleží:
- změna  stanov,
-  změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jed-

notkám,
- volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
-  schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a  zprávy o  hospoda-

ření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na sprá-
vu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpa-
ných příspěvků,

-  schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování 
cen služeb na jednotky,

- rozhodování:
- o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
- o změně účelu užívání domu nebo bytu,
- o změně podlahové plochy bytu,
- o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
- o změně podílu na společných částech,
- o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
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-  o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanove-
nou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

- udělování předchozího souhlasu:
- k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
-  k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku sta-

novenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to nepla-
tí, pokud stanovy určí něco jiného,

-  k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a pod-
mínek úvěru,

-   k  uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník 
jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

-  určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i roz-
hodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny 
smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

-  rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které 
si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Je třeba říci, že přijatá právní úprava navazuje na úpravu předchozí, přičemž ji dopl-
ňuje, ale i mění. V této souvislosti se domnívám, že se zde objevují i některé nejasnosti, 
které mají svůj původ v úpravě předchozí.

Diskusi vyvolává zejména rozhodování shromáždění podle § 1208 písm. a) o změ-
ně stanov ve vztahu k rozhodování o změně prohlášení podle písm. b) téhož ustanove-
ní. Stanovy mohou být ve smyslu § 1166 o. z. součástí prohlášení. Pokud však vznikne 
SVJ jako právnická osoba, která se především řídí pravidly uvedenými ve stanovách, vy-
vstává otázka, zda, a v jakých případech, bude změna stanov rovněž změnou prohláše-
ní, či zda lze říci, že ve chvíli, kdy vznikne právnická osoba (SVJ), se její právní pomě-
ry budou řídit zákonem a stanovami, přičemž změna stanov bude podléhat pravidlům 
o rozhodování shromáždění podle § 1208, a nikoli pravidlům pro změnu prohlášení po-
dle § 1169 o. z.  

Z dikce ustanovení § 1166, vyplývá, že pokud v souvislosti s prohlášením nevznik-
ne SVJ jako právnická osoba (a to i v případě, že součástí prohlášení budou stanovy), 
musí prohlášení kromě osoby správce obsahovat i pravidla pro správu domu, pravidla 
pro užívání společných částí a pravidla pro příspěvky na správu společných částí včet-
ně záloh na služby (tato pravidla jsou i součástí stanov). Do doby vzniku SVJ jako práv-



30

2/2017Zpravodaj Jednoty českých právníků

nické osoby (a to i v případě, že byla založena), se správce nemůže řídit pravidly obsaže-
nými ve stanovách, ale musí se řídit pravidly obsaženými v prohlášení. Je možné říci, že 
po vzniku právnické osoby  se bude řídit stanovami, a při jejich změně v otázkách zde 
upravených pravidel, která jsou též v prohlášení, se bude postupovat standardně, čili 
změna se bude přijímat rozhodnutím nadpoloviční většiny vlastníků jednotek přítom-
ných na shromáždění?

Tato otázka souvisí i s úlohou prohlášení, a s ustanovením o změně prohlášení.  Ob-
čanský zákoník obsahuje speciální úpravu týkající se změny prohlášení v § 1169. Toto 
ustanovení bylo do zákona včleněno zejména proto, že v prohlášení se mimo jiné vyme-
zuje předmět vlastnictví a spoluvlastnictví, nově jednotka včetně podílu na společných 
částech a podílu na pozemku, pokud existuje jednota stavby a pozemku, a u prostorů, 
které jsou součástí jednotky, se určuje účel užívání. 

Cílem nové právní úpravy bylo především umožnit změny týkající se prostoru v jed-
notce podle o. z., jednotky podle ZOVB, nebo společných částí, včetně změn účelu uží-
vání, stanovením zvláštního režimu, který by chránil ostatní vlastníky jednotek před 
přijetím výše uvedených změn jen na základě usnesení shromáždění a bez souhlasu do-
tčeného vlastníka.  Primárně tedy ustanovení § 1169 cílí na změny prohlášení, které se 
netýkají pravidel pro správu společných částí, pravidel pro jejich užívání ani pravidel 
pro příspěvky na správu domu a pozemku, pokud v nich nejsou upravena základní prá-
va vlastníka jednotky.

Změna prohlášení upravená v § 1166 tedy nemá řešit otázky týkající správy společ-
ných částí, které jsou upraveny v pravidlech nebo ve stanovách (viz § 1191 o. z.).  Speci-
ální ustanovení pro případ změny prohlášení má sloužit k dosažení právní jistoty pro 
vlastníky v případě změny jejich práv a povinností, a to zejména ve vztahu k předmě-
tu jejich vlastnictví, ale i dalších práv, která nejsou přímo správou společné věci, tj. na-
příklad při změně poměru výše příspěvku na správu nemovité věci a současně zvýšit 
i právní jistotu všech vlastníků, kteří mohou být takovými změnami dotčeni, aby moh-
li vyjádřit svůj názor.

Z tohoto důvodu je třeba v případě změny práv a povinností vlastníků, které se ne-
týkají správy a  údržby nemovité věci (tedy zejména v  případech změny účelu užívá-
ní domu nebo bytu, změny podlahové plochy bytu, úplného nebo částečného sloučení 
nebo rozdělení jednotek, změny podílu na společných částech, a změny v určení spo-
lečné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, postupovat nejprve podle 
§ 1169 upravujícího změnu prohlášení a následně ještě projednat celou věc na shromáž-
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dění [§ 1208 písm. b) a písm. f) body 2 až 6]. Tento postup není potřeba dodržet v přípa-
dě, kdy ke změně prohlášení dávají souhlas všichni vlastníci.

V případě vzniku SVJ se však ve věcech správy postupuje podle pravidel určených 
ve stanovách a změny stanov po vzniku SVJ jako právnické osoby,  se přijímají na shro-
máždění ve smyslu § 1208 písm. a), a nikoli cestou změny prohlášení.

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje rovněž účetní závěrku, zprávu o hospo-
daření a výši příspěvků na správu společných částí (nikoli poměr příspěvků). Pokud se 
týká účetní závěrky, došlo od 1. 1. 2016 ke změně vydáním zákona č. 221/2015 Sb. ze dne 
12. 8. 2015, kterým se mění zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Na základě změn přija-
tých touto novelou má SVJ povinnost zveřejnit účetní závěrku. Za účetní období, které 
započalo v roce 2015, uloží SVJ účetní závěrku do sbírky listin nejpozději do 30. listopa-
du 2017. Kromě této povinnosti by mělo SVJ schválit zprávu o hospodaření za uplynu-
lé období a na základě výsledků této zprávy s přihlédnutím ke stavu objektu a plánova-
ným opravám či údržbě schválit výši příspěvků pro další období.

Shromáždění rozhoduje rovněž o službách spojených s bydlením.  Tyto služby a je-
jich poskytování je upraveno v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otáz-
ky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty. Zákon o službách řeší jejich poskytování převážně dispozitivními usta-
noveními, přičemž je věcí shromáždění, aby rozhodlo, jaké služby budou v domě po-
skytovány, jak bude prováděno jejich rozúčtování a jaké mají být hrazeny zálohy. Pokud 
shromáždění nerozhodne, použijí se postupy upravené v zákoně o službách subsidiárně.

Shromáždění také rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě pokud náklady převyšují 
částku stanovenou v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., (tj. 1000 Kč na jednotku za rok) nebo 
určenou ve stanovách konkrétního společenství.

Shromáždění dále uděluje předchozí souhlas k nabytí, zcizení nebo zatížení nemo-
vitých věcí ve vlastnictví SVJ a stejně tak k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí 
v případě, že jejich hodnota převyšuje částku určenou v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., 
(10 000 Kč za rok) nebo ve stanovách SVJ.

Nově shromáždění rozhoduje rovněž o schválení smlouvy o úvěru na opravy či úpra-
vy společných částí nemovité věci, včetně výše a podmínek úvěru (doby splácení, úro-
kové sazby apod.).

Otázka udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zástavním právu k jed-
notce byla řešena na jednání expertní skupiny KANCL, která přijala následující stano-
visko:
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 „Z hlediska smyslu a systematického začlenění tohoto ustanovení je zřejmé, že upra-
vuje právní jednání společenství vlastníků („společenství“), které směřuje k uzavření 
zástavní smlouvy k  věci cizí. Jinými slovy, ustanovení dopadá na  situace, kdy spole-
čenství jakožto obligační dlužník zajišťuje svůj dluh jednotkou, která není v jeho vlast-
nictví. Vlastník jednotky zde tedy vystupuje pouze jako dlužník zástavní, nikoliv obli-
gační. Opačný závěr by vedl ke zcela absurdní situaci, kdy by vlastník jednotky musel 
k zastavení své vlastní věci (a ve prospěch své obligace) doložit nejenom souhlas shro-
máždění, ale i svůj písemný souhlas.

Z tohoto důvodu nelze ustanovení interpretovat tak, že tím, koho má omezovat, je 
vlastník jednotky – na něj vůbec nesměřuje. Cílem je výhradně omezení společenství, 
a to tak, že k zastavení cizí věci mu nepostačí pouze splnění podmínky uvedené v § 1343 
NOZ (tedy získání souhlasu vlastníka věci), ale také kumulativní splnění dalších dvou 
podmínek – získání souhlasu shromáždění (jakožto vnitřního orgánu této právnické 
osoby) a získání souhlasu vlastníků dotčených jednotek v písemné podobě.“.

V neposlední řadě je třeba poukázat na fakt, že nejenom bod 3, ale celé písmeno g) 
§ 1208 o. z., hovoří o udělování souhlasu shromáždění pouze v souvislosti s právním 
jednáním společenství, tedy s jednáním, které se týká výhradně správy domu a po-
zemku (srov.§ 1194 o. z.). Smyslem ustanovení pod tímto písmenem je přitom zave-
dení bezpečnostní pojistky pro ta jednání, která není vhodné z hlediska jejich závaž-
nosti ponechat v neomezené pravomoci statutárních orgánů (např. uzavření smlouvy 
o úvěru.).

Další výlučnou kompetencí shromáždění je určení osoby, která má zajišťovat někte-
ré činnosti spojené se správou domu a pozemku včetně rozhodnutí o její změně, jakož 
i schválení smlouvy s touto osobou včetně změně smlouvy v ujednání o ceně nebo roz-
sahu činností.

 Podle ustanovení § 1208 písm. i) si shromáždění může, jak již bylo výše řečeno, vy-
hradit rozhodování i v dalších otázkách.

Statutární a výkonný orgán
Základní ustanovení o statutárním orgánu právnické osoby (tedy rovněž o statutár-

ním orgánu SVJ) je obsaženo v § 151 až § 167 o. z. Podle ustanovení § 152 o. z. si práv-
nická osoba tvoří orgány o jednom členu (individuální – u SVJ předseda) nebo o více 
členech (kolektivní – u SVJ výbor).
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Bude věcí stanov každého SVJ, zda ve  stanovách určí jako statutární orgán výbor, 
nebo předsedu SVJ. Nelze však již stanovit, že statutárním orgánem bude výbor nebo 
předseda, jako tomu bylo dříve. To plyne i z požadavku určitosti stanov, které musí ob-
sahovat i určení všech orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich 
funkčního období, včetně jejich způsobu jejich svolávání, jednání a usnášení. Orgány 
SVJ je tedy nezbytné konkretizovat.

Statutární orgán je podle § 163 i orgánem výkonným. Při určování působnosti statu-
tárního orgánu ve stanovách SVJ se bude vycházet z obecného pojetí statutárního orgá-
nu právnické osoby v § 163 o. z., jako orgánu zastupujícího právnickou osobu ve všech 
záležitostech a výkonného orgánu ve všech záležitostech, které zákon nebo stanovy ne-
svěřují jinému orgánu SVJ. 

Podle ZOVB měl mít výbor alespoň tři  členy, nově není počet členů výboru, ani mi-
nimální či maximální, v zákoně stanoven vůbec.  Nelze tedy vyloučit jako vícečlenný 
orgán výbor o dvou členech. Stanovy SVJ však musí výslovně určit počet členů výboru, 
jak to požaduje § 1200 odst. 2 písm. d) o. z. Ve stanovách SVJ bude velice účelné i nadále 
určovat, jakým způsobem členové výboru zastupují SVJ a jakým způsobem podepisují. 
V opačném případě by postup stanovil § 164 tak, že v případě kolektivního statutární-
ho orgánu jedná každý jeho člen samostatně.

 V zásadě lze vycházet z dosavadního řešení ve stanovách SVJ s přizpůsobením nové-
ho pojetí jednání za právnickou osobu v tom smyslu, že SVJ zastupuje navenek předseda 
výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru, a je-li více místopředsedů, zastu-
pují předsedu podle pořadí určeného při volbě místopředsedů. Jde-li o písemné práv-
ní jednání, musí být podepsáno předsedou spolu s dalším členem výboru; podepisuje-li 
spolu s předsedou místopředseda, považuje se jeho podpis za podpis dalšího člena výbo-
ru. Ten, kdo za SVJ podepisuje, připojí k názvu podpis a údaj o své funkci.

Délku funkčního období volených orgánů SVJ zákon nestanovuje, její určení je však 
jednou z povinných náležitostí stanov SVJ. Pokud by stanovy délku funkčního obdo-
bí neurčily, použilo by se přiměřeně ustanovení o organizaci spolku (§ 246 odst. 1 o. 
z.), podle něhož, neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů, je toto ob-
dobí pětileté.

Z dalších obecných ustanovení týkajících se volených orgánů právnické osoby se pro 
SVJ použije § 154 o. z., který stanoví, že je-li členem voleného orgánu právnické osoby 
(nebo jejím voleným orgánem jednočlenným) jiná právnická osoba, zmocní fyzickou 
osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje při výkonu funk-
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ce člena voleného orgánu člen jejího statutárního orgánu. Nově tedy, platí, že v případě 
právnické osoby se za člena voleného orgánu (či voleným orgánem jednočlenným) ne-
volí zástupce právnické osoby, nýbrž se volí přímo tato právnická osoba (která pak po-
věří fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce zastupovala, nebo tuto funkci vykonává 
člen jejího statutárního orgánu).

Další změnou je zastupování člena voleného orgánu. Princip osobního výkonu funk-
ce člena voleného orgánu je sice zachován, přitom však zcela nové i pro SVJ je, že po-
dle § 159 odst. 2 o. z. je oprávněn člen voleného orgánu zmocnit pro jednotlivý případ 
jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Jde o výrazné prolo-
mení dosavadního obecného principu osobního výkonu funkce, byť jen pro jednotlivou 
schůzi voleného orgánu.

Zásadní novinkou je, že členem voleného orgánu SVJ může být nejen osoba, která 
je členem SVJ, ale rovněž jiná osoba. Proto již není nutné uvádět ve stanovách (avšak 
ve stanovách může zůstat uvedeno), že členem voleného orgánu SVJ může být jen oso-
ba, která je členem SVJ. 

Ustanovení § 1205 o. z. vyžaduje, aby se jednalo o osobu svéprávnou (přičemž podle 
§ 30 o. z.se sice plné svéprávnosti nabývá zletilostí, avšak před dosažením zletilosti lze 
přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství svéprávnost rovněž nabýt). Právo 
být volena má tedy také osoba před dosažením zletilosti, pokud nabyla svéprávnosti po-
dle § 30 o. z. Podle § 1205 odst. 2 o. z. se dále vyžaduje bezúhonnost podle zvláštního 
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 

Kromě požadavků uvedených v § 1205 o. z. se použijí rovněž další požadavky po-
dle obecných ustanovení o. z., o orgánech právnické osoby. Jedná se zejména o § 153 o. 
z., týkající se způsobilosti osoby, která je v úpadku, vykonávat funkci, dále ustanovení 
§ 159 o. z. o odpovědnosti člena voleného orgánu.

V některých případech může statutární orgán společenství vlastníků přechodně fungo-
vat i bez toho, aby shromáždění provedlo volbu nového člena (nových členů) statutárního 
orgánu. Mezi tyto instituty, které lze využít zejména v případech, kdy je statutárním orgá-
nem společenství vlastníků výbor, lze zařadit zejména náhradnictví a  tzv. kooptaci. Ná-
hradnictví spočívá v tom, že shromážděním předem řádně zvolené osoby (náhradníci) se 
podle stanoveného pořadí v případě zániku funkce některého z členů výboru ujmou funkce 
a nastoupí na uvolněné místo. Aby bylo možné tohoto institutu využít, musí být jeho úpra-
va obsažena ve stanovách (vzhledem k tomu, že úpravu náhradnictví obsahovaly Vzoro-
vé stanovy, bude tato možnost v případě některých společenství ve stanovách již obsažena). 
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Kooptace je možná podle §  246 odst.  2 o. z. Pro SVJ z  tohoto ustanovení vyplývá 
(na základě § 1221 o. z.), že neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů, 
jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy tohoto voleného orgánu 
do nejbližšího zasedání shromáždění. Jde o zcela novou možnost, která reaguje na po-
třeby praxe v případě snížení počtu zvolených členů orgánu (např. v důsledku rezigna-
ce apod.). 

Náhradníci, jakož i kooptované či soudem jmenované osoby, musí splňovat požadav-
ky kladené na členy statutárního orgánu zákonem a stanovami příslušného společenství.

Nově dále platí podle § 165 o. z., že nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů 
potřebný k rozhodování, jmenuje soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybě-
jící členy statutárního orgánu na dobu, než budou noví i členové  zvoleni (toto ustanove-
ní se zřejmě použije i pro případy, kdy po skončení funkčního období stávajících členů 
výboru nedojde ke zvolení nových členů výboru), jinak soud jmenuje SVJ opatrovníka, 
a to i bez návrhu, kdykoli se soud o tom při své činnosti dozví.

V případě společenství vlastníků lze právní zájem předpokládat zejména u jeho čle-
nů (vlastníků jednotek) či členů jiných orgánů společenství (např. kontrolního orgánu), 
případně i na straně jiných osob, jako například věřitelů či zaměstnanců. Pokud soud 
návrhu vyhoví, jmenuje navrhované osoby jako členy statutárního orgánu do doby, než 
budou noví členové povoláni postupem určeným ve stanovách. Společenství by tedy na-
dále mělo vyvíjet aktivitu zvolit svůj statutární orgán řádným způsobem. Soudem jme-
novaný opatrovník bude oprávněn společenství vlastníků zastupovat ve všech záleži-
tostech, neboť jeho působnost vychází zejména z působnosti stanovené pro statutární 
orgán. Úkolem opatrovníka však bude zejména to, aby usiloval o řádné obnovení čin-
nosti statutárního orgánu.

S ohledem na problémy při zajišťování volených orgánů je na místě zvážit i odměnu 
za výkon funkce (u SVJ nemusí být uzavírána smlouva o výkonu funkce), či zkrácení 
funkčního období (třeba až na jeden rok). 

Odpovědnost člena voleného orgánu
Občanský zákoník upravuje povinnost členů orgánů korporace jednat s péčí řádné-

ho hospodáře. Tato povinnost je přitom nově širší a vztahuje se na členy volených orgá-
nů jakékoliv právnické osoby (tedy nikoliv pouze na obchodní korporace, ale i na vole-
né orgány SVJ).
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Péče řádného hospodáře je vymezena v § 159 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský 
zákoník, třemi základními znaky: 

• nezbytnou loajalitou,
• potřebnými znalostmi a
• pečlivostí.
 Každý, kdo hodlá přijmout výkon funkce člena voleného orgánu, musí zvážit, zda 

má k výkonu funkce potřebné schopnosti a znalosti. Pokud by nebyl schopen vykoná-
vat funkci s péčí řádného hospodáře a přesto funkci přijal, zakládá zákon vyvratitelnou 
domněnku, že jednal nedbale.

To samozřejmě neznamená, že člen statutárního orgánu musí znát vše, co je nezbytné 
pro vedení společnosti, nicméně musí vždy rozpoznat, že na rozhodnutí v daném přípa-
dě nestačí a požádat o pomoc profesionály (např. advokáta, znalce.)

V případě, že by někdo přijal funkci bez jakýchkoliv znalostí a zkušeností, s tím, že by 
se ani nehodlal výkonu funkce věnovat, bude jednat nedbale a bude odpovídat obchod-
ní korporaci za škodu, která jí v důsledku porušení jeho povinností při výkonu funk-
ce vznikne5.

Působnost statutárního orgánu
Statutárnímu orgánu náleží působnost ve veškerých záležitostech, kromě těch, které 

jsou ve výlučné působnosti shromáždění vlastníků jednotek (popřípadě také v působ-
nosti kontrolní komise, pokud ji SVJ podle svých stanov zřizuje). Vzhledem k tomu, že 
jednou z povinných náležitostí stanov SVJ je také určení působnosti jednotlivých orgá-
nů společenství vlastníků, budou stanovy i nadále obsahovat také působnost statutár-
ního orgánu.

 Ta není v ustanoveních o bytovém spoluvlastnictví komplexně upravena. Je zde vý-
slovně stanoveno pouze to, že statutární orgán svolává shromáždění vlastníků jednotek 
(§ 1207 o. z.), dále, že v případě rozhodování vlastníků mimo shromáždění (per rollam) 

5   5 Tdo 182/2016 ; Povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře vyjadřuje minimální míru, se 
kterou je statutární orgán povinen jednat za právnickou osobu. Míra péče vynaložená při plnění 
povinností statutárního orgánu má být péčí řádnou, obezřetnou, preferující potřeby a zájmy 
právnické osoby před zájmy a potřebami statutárního orgánu. Je tedy povinen při vyřizování zájmů 
právnické osoby postupovat s péčí, se kterou by postupoval řádný hospodář při vyřizování vlastních 
záležitostí.
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statutární orgán oznamuje bez zbytečného odkladu vlastníkům jednotek výsledek hla-
sování a plné znění usnesení, která byla přijata (§ 1213 o. z.). 

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. dále upravuje působnost statutárního a výkonného or-
gánu v § 13 tak, že v působnosti statutárního orgánu je rozhodování o nabytí, zcizení 
nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce sou-
hrnné částky 10 000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž 
zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10 000 Kč. Dále je v působ-
nosti statutárního orgánu rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí 
nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000 Kč, v prů-
měru na každou jednotku V obou případech limit neplatí, pokud stanovy společenství 
vlastníků jednotek určí něco jiného.

Ustanovení §  10 nařízení vlády č.  366/2013 umožňuje osobě odpovědné za  správu 
domu (zde není přímo stanoven příslušný orgán, a pokud si tedy tyto činnosti nevyhra-
dí shromáždění, jsou v působnosti statutárního orgánu), sjednávat smlouvy k zajištění 
dodávek služeb (zde na základě rozhodnutí shromáždění), smlouvy o pojištění domu, 
smlouvy o nájmu společných částí domu, smlouvy k zajištění provozu vybraných tech-
nických zařízení, jako jsou domovní kotelny, výměníkové stanice apod.) a kontrolovat 
plnění z  těchto smluv, včetně vymáhání nároků z porušení povinností druhé smluv-
ní strany.

Smlouvu o správě domu a pozemku může uzavírat a měnit pouze v případě, že tak 
rozhodne shromáždění.

Kontrolní orgán
Shodně jako dosud není zřizování kontrolního orgánu v SVJ povinné. Je tedy věcí ka-

ždého SVJ, zda do svých stanov zařadí zřizování kontrolního orgánu.
Určí-li stanovy SVJ, že se zřizuje kontrolní orgán, je také nezbytné, aby stanovy sou-

časně určily, zda jde o individuální nebo kolektivní orgán (v případě kolektivního orgá-
nu také počet jeho členů – u kontrolní komise nejméně tři členy podle ustanovení § 262 
o. z., o spolku, stanovy mohou určit vyšší počet), aby určily způsob volby a působnost 
(nezasahující do působnosti shromáždění ani statutárního orgánu, stanovené zákonem 
nebo určené stanovami SVJ). Dále by se mělo použít ustanovení o spolku, podle něhož 
členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu, neurčí-li 
stanovy další omezení (§ 262 odst. 2 o. z.).
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Pokud jde o působnost kontrolní komise, měly by stanovy SVJ v záležitosti určení zá-
kladní působnosti kontrolního orgánu (kontrolní komise, revizora, či jinak nazvané-
ho kontrolního orgánu) vycházet z § 263 až § 264 o. z. (o působnosti kontrolní komi-
se spolku) a doplnit a upravit konkrétní působnost a činnost kontrolního orgánu podle 
podmínek a potřeb SVJ.

Ve smyslu § 262 až 264 o. z. (ustanovení o kontrolní komisi spolku) by mělo být ve sta-
novách SVJ, pokud se má v SVJ volit kontrolní komise, určeno alespoň toto: 

•  členy kontrolní komise v  počtu nejméně tří členů volí a  odvolává shromáždění, 
tomu je také kontrolní komise odpovědná,

•  členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu SVJ 
(kromě toho lze stanovami určit další omezení či způsobilost pro zvolení za člena 
kontrolní komise), 

•  kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SVJ řádně vedeny a vykonává-li SVJ čin-
nost v souladu s právními předpisy a se stanovami, 

•  zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán SVJ, případ-
ně požádá o svolání shromáždění, pokud upozornění statutárního orgánu nevedlo 
k odstranění nedostatků, 

•  v  rozsahu působnosti kontrolní komise je její pověřený člen oprávněn nahlížet 
do  dokladů SVJ a  požadovat od  členů statutárního orgánu nebo od  zaměstnan-
ců SVJ či od osoby zajišťující na základě smlouvy pro SVJ některé činnosti správy 
domu a pozemku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

Jde o minimální náležitosti, které by měly být uvedeny ve stanovách SVJ, pokud se 
má podle stanov volit kontrolní orgán. Podle § 263 o. z., mohou stanovy svěřit kontrolní 
komisi další působnost. Je proto možné, aby stanovy určily další náležitosti působnosti 
kontrolní komise (nesmí však zasahovat do působnosti shromáždění, ani do působnos-
ti výboru nebo předsedy. 

JUDr. Pavla Schödelbauerová  je vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, členka Komise 

pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti, autorka a spoluautorka 
publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy 

bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a je hlavní autorkou 
zvláštního zákona a prováděcího předpisu.
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Kalendárium
§§§  Do funkce předsedy Akademie věd byla v březnu 2017  prezidentem republiky jme-

nována profesorka Eva Zažímalová, která na základě volby z prosince 2016 v této funkci 
vystřídala Jiřího Drahoše. Profesorka Zažímalová  vystudovala Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy a od roku 1983 působí v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd 
ČR. Je profesorkou pro obor anatomie a fyziologie rostlin. Do funkce byla jako jediná kan-
didátka navržena čtyřiceti z celkového počtu 54 ústavů akademie věd. Po Heleně Ilnerové je 
druhou ženou v čele  Akademie věd.  

§§§ Jak bylo zveřejněno v 25. pokračování seriálu „Češi za císaře pána“, věnovaného 100. 
výročí smrti Františka Josefa I. a publikovaného v listopadu a prosinci 2016 v Lidových no-
vinách, spoluzakladatel  Jednoty českých právníků a profesor občanského práva na pražské 
právnické fakultě Antonín Randa (1834–1914) se výrazně zasloužil o  to, že v  roce 1882 
byla tehdejší Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze rozdělena na dvě samostatné instituce 
se stejným názvem – jednu českou a druhou německou. Jeho zásluhy mu vynesly zvolení 
druhým rektorem české univerzity. Prof. Randa byl loajálním rakouským občanem a při-
tom českým vlastencem. V roce 1881 jej císař jmenoval členem Říšského soudu a Panské 
sněmovny říšské rady. Později jej povýšil do rytířského stavu a nakonec ho v letech 1904 až 
1906 povolal do vlády jako českého ministra-krajana bez portfeje, zastupujícího český národ 
ve vládě monarchie. 
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§§§   Značné diskuse vyvolal letošní 24. ročník ocenění Český lev 2017 organizovaný 
Českou fi lmovou a televizní akademií, kdy historicky nejvíce  − 13 sošek Český lev  − získal 
fi lm z  novodobé historie našeho národa režiséra Julia Ševčíka „Masaryk“, pojednávající 
o  tragické epizodě v životě syna  TGM  Jana Masaryka, spojené s přípravou,  průběhem 
a důsledky Mnichovské dohody v letech 1937 až 1939. Jan Masaryk trpěl pocitem, že v roz-
hodujících chvílích jako velvyslanec ve  Velké Británii selhal. Ponechme stranou diskuse 
o tom, zda fi lm neobešel pravidla ČFTA tím, že byl v roce 2016 uveden do kin pouze symbo-
licky, a věnujme se samotnému fi lmu, který sklidil negativní i příznivé kritiky. Osobně jsem 
z návštěvy fi lmového představení získal podstatně lepší pocit, než by bylo možné na základě 
negativní kritiky očekávat. Mimořádně přesvědčivý herecký výkon Oldřicha Kaisera v roli 
prezidenta Beneše a neméně úctyhodný projev Karla Rodena jako hlavního hrdiny, jakož 
i  věrohodné vystižení atmosféry provázející osudový historický okamžik jakoby souvisely 
s nedávno uvedeným úspěšným  televizním seriálem „Bohéma“. Domnívám se, že fi lm roz-
hodně stojí  za zhlédnutí. 

§§§   Výstava „Příliš mnoho zubů – České a slovenské umění šedesátých let“ konaná 
v Muzeu Kampa do 23. 4. 2017 zásadním způsobem obohatila poměrně malou nabídku 
akcí výtvarného umění v Praze. Je obdivuhodné, kolik děl z této vzrušující doby se podařilo 
v Muzeu shromáždit. Výstava tak navázala na sérii akcí, k nimž v poslední době také ná-
ležela  výstava děl Josefa Istlera. Koncepce, kterou Muzeum pod vedením  mecenášky Medy 
Mládkové  s  obdivuhodnou vitalitou prosazuje, umožňuje pochopit, že šedesátá léta 20. 
století patřila k nejsilnějším obdobím československého umění 20. století. 

§§§ Také Národní galerie se konečně vzchopila k zajímavé výstavě ve Valdštejnské jíz-
dárně, kde představila výraznou postavu českého mnohovstevnatého a netradičního umělce 
Františka Skály, narozeného v  roce 1956.  Zcela neobvyklé instalace výstavy se ujal sa-
motný autor, který pracuje s výstavním prostorem jako celkem. Je možné, že výstava nara-
zí na nepochopení ze strany tradičních návštěvníků jízdárny, současně však výtvarník již 
dlouhá léta sklízí podle mého názoru zasloužený zájem ze strany nemalého množství svých 
obdivovatelů. Unikátní instalace spočívající z několika samostatných pavilonů může vzdále-
ně připomenout poetiku české osobnosti číslo 1 – Járy Cimrmana. 

Připravil JUDr. Karel Wawerka 



41

Zpravodaj Jednoty českých právníků Články

Věcná příslušnost soudů a soudců  
v občanskoprávních sporech, 
aneb problematika věcné příslušnosti u sporů 
insolvenčních a sporů z obchodních závazkových 
vztahů a doby do konečného rozhodnutí (úvaha)

JUDr. Miloš Tomsa, CSc JUDr. František Kučera 

Značná pozornost je 
v  současné době věnová-
na rozhodovací činnosti 
soudů, a  to hlavně pokud 
jde o celkovou délku soud-
ního řízení (tj. až do  pra-
vomocného rozhodnutí 
nenapadnutelného již ani 
mimořádnými opravnými 
prostředky) a předvídatel-
nosti rozhodnutí a jednot-

nosti výkladu jednotlivých ustanovení zákonů. To také bude nutné zajistit v novém 
zákonu o soudech a soudcích a novém občanském soudním řádu, jejichž potřebnost 
se obecně uznává, ale u nichž ještě není připraveno ani koncepční řešení. K vyjas-
nění těchto otázek v oblasti civilněprávních věcí chceme přispět úvahou o tom, zda 
má být řízení v prvním stupni zahajováno a probíhat zásadně (tj. s co nejméně vý-
jimkami) u  okresních soudů, nebo zda tam, kde je pro rychlost a  předvídatelnost 
rozhodnutí účelná a  místo specializace soudů a  soudců má být řízení zahajováno 
a  probíhat u  krajských soudů jako soudů prvního stupně. A  pokud je specializa-
ce vhodná, pak ve  kterých případech má být. Podle našeho názoru není současná 
platná úprava v  tomto směru plně uspokojivá, zejména pokud jde o  oblast sporů 
z obchodních závazkových vztahů.  Navazující na to je pak otázka zpružnění říze-
ní a koncepční dořešení konečnosti rozhodnutí v soustavě řádných a mimořádných 
opravných prostředků. 
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Ve své úvaze vycházíme, pokud jde o majetkové a společenstevní spory, ze sou-
časně platné právní úpravy dané občanským soudním řádem; věcně jsou základem 
změny v charakteru napadajících sporů, ke kterým došlo po roce 1990 v důsledku 
zásadní změny společenských poměrů, svobodě a  postupnému rozvoji podniká-
ní  a  na  to navazující ochrany hospodářské soutěže, obnovení směnečných sporů 
a dalších sporů v oblasti cenných papírů a finančního trhu, obnovení společenstev-
ních sporů a rejstříkových řízení. V důsledku tohoto rozvoje pak došlo i ke vzrůstu 
řízení v  oblasti insolvence jak podnikatelů, tak i  nepodnikajících osob, kde platí 
především úprava insolvenčního zákona. Na tento zlom a změny v oblasti civilně-
právních sporů neměla legislativa ministerstva spravedlnosti připraveno koncepč-
ně podložené řešení a došlo postupně jen k nezbytným úpravám po zrušení státní 
arbitráže a přechodu jí rozhodovaných sporů na  soudy, a  to nejprve na obchodní 
soudy a po zrušení obchodních soudů na soudy obecné.  Zatímco v oblasti hmotné-
ho práva došlo velmi rychle k podstatné novelizaci hospodářského zákoníku a ná-
slednému vydání obchodního zákoníku a řady zvláštních předpisů a po delší době 
k vydání nového občanského zákoníku (jehož vypracování sice bylo hned v r. 1990 
označováno za naléhavý úkol, ale reálně byla práce na něm započata ke škodě věci 
s  desetiletým opožděním) a  speciální předpisy chrlí vládní legislativa i  Evropská 
unie nadále (a to v současné době podle našeho názoru v přemíře a bez koncepční-
ho promyšlení vzájemných vazeb a  bez dostatečného rušení stávajících ustanove-
ní zatěžujících hospodářský chod nad opravdu potřebnou míru), nedošlo k vydání 
nového občanského soudního řádu (ač na potřebu jeho vydání současně s novým 
občanským zákoníkem právníci naléhavě poukazovali). Příprava na  jeho vydání 
zatím zřejmě nijak významně nepokročila. Přitom úprava věcné příslušnosti pro-
vedená v návaznosti na nový občanský zákoník není podle našeho názoru šťastná 
a uspokojivá.

Základní koncepční otázky pro přípravu nové úpravy rozhodování občanskopráv-
ních sporů řízení (občanského soudního řádu a zákona o soudech a soudcích) spočí-
vají, jak jsme již shora uvedli, ve dvou tématech, u kterých je třeba se koncepčně roz-
hodnout. Za prvé, zda má být výrazně uplatněna zásada specializace soudů a soudců, 
a  pokud ano, ve  kterých případech, za  druhé, zda má být řízení ve  dvou stupních 
nebo ve třech stupních, tedy vyjasnit (zjednodušit)  systém řádných a mimořádných 
opravných prostředků. 
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Specializace soudů a soudců

V současné době je upraveno základní rozhodování sporů ve dvou stupních – soud 
prvního stupně a odvolací soud – s tím, že proti pravomocnému rozhodnutí odvolací-
ho soudu je možné dovolání. Uplatňuje se specializace v rozhodování tak, že soudem 
prvního stupně je obecně okresní soud, ale v případech specializace, jmenovitě sta-
novených, je to krajský soud. Odvolacím soudem proti rozhodnutí okresního soudu 
je krajský soud, proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu prvního stupně je to 
vrchní soud. Proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, ať je jím krajský 
soud nebo vrchní soud, je dovolacím soudem Nejvyšší soud České republiky. Proběh-
ly diskuse, zda tento systém má být zachován, často spojené s úvahami o smyslu vrch-
ních soudů. V zásadě šlo o názor, že kromě insolvenčních věcí, rejstříkových věcí a jen 
několika výjimek omezeného rozsahu má být soudem prvního stupně okresní soud. 
V současné době pak převládl názor, že specializace je účelná a má být zachována tak, 
že nadále budou jmenovitě určeny věci, kdy je soudem prvního stupně krajský soud 
a  odvolacím soudem vrchní soud. Zřizování speciálních soudů (např. patentových 
soudů) se za účelné v poměrech České republiky nepovažuje. K tomuto závěru se při-
kláníme, otázkou však zůstává, ve kterých jiných případech je specializace na místě. 

Hned po přechodu rozhodování sporů ze státní arbitráže na obecné soudy přibyly 
do výčtu specializovaných sporů jako spory obchodní věci vyjmenované v § 8a o. s. ř. 
Byly to věci rejstříkové, jak obchodního rejstříku, tak rejstříku obecně prospěšných 
společností, nadačního rejstříku a  rejstříku společenství vlastníků jednotek, a  věci 
společenstevní, jak byly v tomto ustanovení rozepsány. Dále spory z nekalé soutěže 
a k ochraně před nekalou soutěží, spory o ochranu názvu a dobré pověsti právnické 
osoby, spory o obsah práv k obchodní fi rmě. Z obchodních závazkových vztahů to, 
stručně shrnuto, byly jednak jmenovitě uvedené spory směnečné, věci kapitálového 
trhu, fi nančního zajištění, a z obchodů na komoditní burze, jednak obecně uvedené 
spory mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a z dalších obchodně závaz-
kových vztahů, včetně sporů o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, ale 
se šesti výjimkami značného rozsahu. Konečně to bylo rozhodování v konkursním 
řízení a v incidenčních sporech, jejichž počet značně vzrostl. To navazovalo na hmot-
něprávní úpravu danou v  té době platným občanským zákoníkem, obchodním zá-
koníkem, směnečným zákonem, autorským zákonem a  dalšími zvláštními zákony. 
Po přijetí nového občanského zákoníku a zrušení obchodního zákoníku byla potřeb-
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ná úprava specializované věcné příslušnosti, protože občanský zákoník obchodní 
spory nedefi noval. Současně platná úprava věcné příslušnosti krajských soudů jako 
soudů prvního stupně je dána občanským soudním řádem v § 9 v jeho druhém od-
stavci v 15 bodech, a pokud jde o spory v oblasti insolvenční, insolvenčním zákonem. 

V úpravě dané občanským soudním řádem jde o spory různého charakteru, jednak 
jde o určité skupiny sporů téže povahy, jednak o jednotlivé druhy sporů.

Za prvé jsou to  spory zahajované a rozhodované u krajských soudů jako soudů první-
ho stupně tradičně. Jde o spory, jejichž věcný obsah je úzce specializován a kde nevznik-
ly pochybnosti o jejich speciální věcné příslušnosti. Jsou to 

-  spory o  vzájemné vypořádání přeplatku na  dávce důchodového pojištění, nemo-
cenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a spory o vzá-
jemné vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku 
nemocenského pojištění, 

-  spory o nezákonnosti stávky nebo výluky,
-  spory týkající se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a výsad, 

jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky,
-  spory o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy.

  Druhou skupinu tvoří věci rejstříkové a společenstevní. Jsou to 
-  věci vyplývající z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních kor-

porací, ústavů, nadací a nadačních fondů a spory mezi obchodními korporacemi, 
jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky mezi členy navzájem, vyplýva-
jí-li z účasti na obchodní korporaci,

-  spory mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a  členy jejich 
orgánů  nebo likvidátory, jde-li o  vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánu 
nebo likvidace,

-  věci jednání společenství vlastníků a spory z toho vzniklé,
-  věci přeměn obchodních společností a družstev, včetně všech řízení o náhradě podle 

zvláštního právního předpisu.

Dále jde o jmenovitě určené druhy sporů speciálního charakteru a speciální právní 
úpravy. Jsou to:

-  spory vyplývající z práva k duševnímu vlastnictví,
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-  spory o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním 
nebo nedovoleným omezením soutěže,

-  věci ochrany práv a pověsti právnické osoby.

Poslední skupinou jsou vybrané druhy sporů z oblasti obchodních závazkových vzta-
hů. Jsou to:

-  spory z fi nančního zajištění, spory týkající se směnek, šeků a investičních nástrojů, 
-  spory z obchodů na komoditní burze, 
-  spory z koupě závodu, pachtu závodu nebo jeho části, 
-  spory ze smluv na  stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, 

včetně dodávek nezbytných k provedení těchto smluv.

Pokud jde o první skupinu, jde o úpravu klasickou, o účelnosti specializace v tom-
to rozsahu nevznikly (snad s  výjimkou věcí týkajících se cizího státu, kde v  nalé-
zacím řízení jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy, zatímco v exekuci proti 
cizímu státu prvostupňově rozhodují exekutoři či soudy okresní) žádné významné 
pochybnosti, nedochází tu k  problémům. I  podle našeho názoru je namístě ji pře-
vzít. Pokud jde o druhou skupinu, jde o problematiku, která se projevila s nástupem 
soukromého podnikání a  její právní úprava byla řešena v návaznosti na evropskou 
praxi a legislativu Evropské unie, judikatura se zde postupně ustálila. Podle našeho 
názoru toto řešení odpovídá nárokům, zajišťuje jednotnost výkladu právní úpravy 
a dosažitelně rychlé sjednocení judikatury při změnách hmotné úpravy, ke kterým 
vzhledem k hospodářskému vývoji dochází průběžně a u nás bohužel až příliš často 
a ne dostatečně provázaně v systém práva. Ve třetí skupině jde o převzetí specializace, 
která byla dříve vymezena jednak jako spory o nárocích vycházejících z autorského 
zákona, o nárocích vycházejících z porušení a ohrožení práv podle autorského záko-
na a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu 
svědčí práva podle autorského zákona, jednak jako spory o  nárocích vycházejících 
z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového 
vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, 
komu svědčí práva z  průmyslového vlastnictví. Specializace v  této oblasti je nepo-
chybně účelná a vzhledem k obsahu mezinárodních smluv a legislativě Evropské unie 
nutná. Rovněž není pochyb o účelnosti a potřebě specializace ve věcech ochrany práv 
a pověsti právnické osoby.
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V poslední skupině jde o věci z obchodních závazkových vztahů. Úprava přijatá v této 
oblasti vyšla z  názoru, že po  zrušení obchodního zákoníku a  úpravě zásadně všech 
smluvních typů v občanském zákoníku nelze o obchodních vztazích obecně vůbec ho-
vořit a vybrala jen spory směnečné a všechny další spory z nároků z cenných papírů. 
Z nároků ze smluv byla specializace uznána jen pokud šlo o spory z koupě závodu nebo 
jeho části nebo pachtu závodu nebo jeho části. O obchodním charakteru této smlouvy 
není pochyb a je tu i vazba na obchodní rejstřík. Dále k tomu byly přiřazeny spory ze 
smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami včetně dodávek 
nezbytných k provedení těchto smluv. Toto řešení je ovšem dle nás systémově chybné 
vazbou určitých stavebních smluv jen na smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky 
a  celkově kusé. Nesystémovost tohoto ustanovení spočívá v  tom, že jako rozhodující 
skutečnost pro specializaci ve věcné příslušnosti se považuje, že jde o veřejnou zakázku. 
To ale nevypovídá nic o takovém charakteru vztahu, ze kterého by vyplývala potřeba 
specializace. Rozhodující pro účelnost specializace je charakter vztahu. Ten vyplývá ze 
smlouvy a předmětem úpravy veřejných zakázek je postup výběru dodavatele  z ucha-
zečů o tuto zakázku, vztah sám zákon o veřejných zakázkách neupravuje, ten vyplyne 
následně z uzavřené smlouvy. 

    Již samo základní východisko tohoto řešení je,  že po zrušení obchodního zákoní-
ku, který defi noval obchodní vztahy a obsahoval úpravu obchodních smluvních typů, 
neodpovídá hmotněprávní úpravě a reálnému stavu hospodářských vztahů. Pokud jde 
o  samotnou úpravu danou novým občanským zákonkem, pak je tu jednotný základ 
daný pro všechny závazkové vztahy, ale navazují speciální ustanovení pro případy, že 
jednou ze stran smlouvou založeného vztahu je podnikatel. Tato specifi ka jsou různá 
podle toho, kdo je druhou stranou smlouvy, v níž je jednou stranou podnikatel. Úprava 
občanského zákoníku tak rozlišuje čtyři skupiny závazkových vztahů. Za prvé to jsou 
vztahy ze smlouvy mezi podnikateli, za druhé ze smlouvy, ve které je jednu stranou 
podnikatel a druhou stranou nepodnikatel, u něhož je splněn předpoklad, že je schopen 
jednat a jedná se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. 
Za třetí to jsou vztahy ze smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem (spotře-
bitelské smlouvy). Za čtvrté vztahy ze smlouvy uzavřené mezi nepodnikateli, pro které 
nejsou dána speciální ustanovení. 

     Smlouvy první skupiny, tj. smlouvy mezi podnikateli, u nichž jsou plně uplat-
něna specifi ka vyplývající z obchodního charakteru těchto vztahů, lze podle našeho 
názoru nepochybně označit jako smlouvy obchodní. Pokud jde o smlouvy uvedené 
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ve druhé skupině, jsou specifi ka uplatněna, pokud jde o podnikatele v plném rozsahu, 
pokud jde o druhou stranu s jistou diferenciací podle míry znalostí a pečlivosti, jakou 
lze u  nich a  jejich pracovníků předpokládat a  vyžadovat. Podle našeho názoru lze 
požadovat plnou odbornost a znalost obchodních zvyklostí a podmínek u těch, kdo 
jednají za stát v hospodářských věcech, případně i za další subjekty, které s majetkem 
státu hospodaří. Stejnou míru odbornosti, znalostí a pečlivosti pak lze předpokládat 
a vyžadovat u těch, kdo jednají v hospodářských věcech za vyšší samosprávné jednot-
ky (kraje a Hlavní město Praha) a za velká města, která mají pro tuto oblast odborné 
zaměstnance. Jistou míru odbornosti, překračující běžnou znalost v oblasti uzavírané 
smlouvy, je třeba předpokládat u všech, kdo jednají za obce, ale zde je podle našeho 
názoru třeba dovodit vždy jejich přiměřenou míru. Ovšem i  při určité diferencia-
ci jsou pro tuto skupinu speciální ustanovení vyplývající z obchodního charakteru 
těchto smluv dána, a  lze proto za  obchodní závazkové vztahy považovat vztahy ze 
smluv obou shora uvedených skupin. Nelze tedy říci, že v důsledku zrušení obchod-
ního zákoníku nelze vůbec uvažovat o specializaci v oblasti obchodních závazkových 
vztahů. Otázkou ovšem zůstává, zda má pro spory z obchodních závazkových vzta-
hů dojít ke  specializaci tak, že u  všech bude namístě jejich zahajování a  projedná-
vání v  prvním stupni u  krajských soudů. Názor, že základem jsou okresní soudy, 
má své důvody a  úplný přesun obchodních věcí na  krajské  soudy by představoval 
významnou změnu, která by musela být ještě blíže odůvodněna a uvážena.  Ovšem 
v platné úpravě se oprávněně uvažuje ještě další podmínka, a to, že jde o určitý druh 
smluv, smlouvy na stavební práce a určení jejich minimálního rozsahu, vyjádřené-
ho předpokládanou cenou. A to tvoří racionální základ pro stažení prvoinstančních 
sporů u vybraného druhu smluv ke krajským soudům. Tak byly podle našeho názoru 
správně určeny stavební smlouvy za podmínky, že mají určitý rozsah, ale základní 
podmínku danou platnou úpravou, že jde o veřejné zakázky, považujeme za nesys-
témovou a  chybnou. Dále se domníváme, že mělo jít nejen o  smlouvy na  stavební 
práce, ale také o smlouvy o dodávce technologie většího rozsahu, což mohou být nejen 
smlouvy o dílo, ale i smlouvy kupní. Důvodem je podle našeho názoru pro charakter 
sporu významná skutečnost, že jde smlouvy, u  nichž, pokud jsou většího rozsahu, 
bývá vlastní činnost ke  splnění smluvního závazku rozložena mezi více subjektů, 
které je reálně provádějí. K tomu dochází v různém dodavatelském systému – objed-
natel a  jeden dodavatel, který dodá stavbu včetně projektu a sám zadává provedení 
části stavby svým poddodavatelům,  objednatel, který si zajistil projekt a podle něj 
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zadává provedení stavby, přičemž reálně bude smluvní dodavatel k provádění prací 
opět využívat subdodavatele. Za  rozhodující považujeme skutečnost, že provedení 
vlastních prací je reálně rozloženo mezi smlouvou zavázaného zhotovitele, který plní 
určitou část předmětu plnění sám a určité části prostřednictvím subdodávek. Pou-
kazujeme na to, že hmotněprávní úprava občanského zákoníku bere tuto skutečnost 
za důležitou z hlediska odpovědnosti za řádné plnění a pro zajištění dalších subjektů 
stanovila pro případ vadnosti plnění v § 2630 o. z. spoluodpovědnost subdodavatelů 
dodavatele za  vady. Jde tu jak o  speciální věcnou příslušnost krajských soudů jako 
soudů prvoinstančních, ale také o soustředění rozhodování sporů z hlavní smlouvy 
a z navazujících smluv na subdodávky tomuto dodavateli. Podle našeho názoru je po-
třebná v budoucí úpravě specializace pro všechny spory ze smluv, jejichž předmětem 
je stavba nebo technologický celek v rozsahu, ze kterého typicky vyplývá, že reálně 
bude plnění rozloženo mezi zhotovitele (dodavatele) a jeho subdodavatele. Finanční 
vyjádření rozsahu plnění bude asi na  místě z  praktických důvodů využít obdobně 
jako dosud uvažovanou cenou předmětu plnění. Tak, aby spory z dané smlouvy i ze 
subdodávek v rozsahu § 2630 o. z. mohly být řešeny v jednom řízení u jednoho soudu 
a rozhodnuty na základě skutkového stavu zjištěného z tvrzení a důkazů uvedených 
všemi účastníky řízení. Tím by byly vytvořeny předpoklady pro komplexní posouzení 
povinností a odpovědnosti dodavatele, popř. dodavatelů a jejich subdodavatelů. Na-
opak, při rozhodování jen jednotlivých vztahů z příslušných uzavřených smluv podle 
různé místní příslušnosti různými soudy bez ohledu na provázanost plnění z těchto 
smluv hrozí vzájemně odlišná hodnocení a rozhodnutí. 

Incidenční spory
Incidenční spory jsou zásadně projednávány tím insolvenčním soudem, u  kterého 

je vedeno insolvenční řízení. Soustředěnost všech sporů o  nárocích, které podle sta-
noviska insolvenčního správce spadají do  insolvenční majetkové podstaty, byla vždy 
uznávána. Jedinou výjimkou jsou   majetkové spory vztahující se k věcem,  které spadají 
do společného jmění manželů, u nichž dostala přednost příslušnost ve vazbě na pro-
jednávání majetkových manželských věcí. A pokud se nezmění právní úprava majet-
koprávních poměrů v rodinném právu, nebudou o této výjimce nejspíše pochyby. Tato 
úprava byla důsledkem střetu mezi zájmy na řešení majetkových otázek v manželství 
a zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, která touto výjimkou byla vyřešena ve prospěch 
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zájmů v rodinných vztazích. Jinak se o danosti potřeby soustředění všech řízení vzta-
hujících se k určitému případu úpadku neuvažovalo. Domníváme se, že však určitá neu-
jasněnost zde je a že bude namístě podrobněji zhodnotit, jak optimálně řešit příslušnost 
k rozhodování incidenčních sporů a jejich soustředění u insolvenčního soudu. Určité 
střety charakteru právní úpravy se již projevily u incidenčních sporů směnečných. Zá-
jem na zajištění práv věřitelů na  tom, aby do majetkové podstaty byl zahrnut oprav-
du veškerý majetek, který do  ní má spadat, a  postižení úniků některých pohledávek 
na úkor podstaty, který prosazuje insolvenční správce, někdy naráží na to, že směnka 
je cenný papír, a tedy na abstraktní charakter cenného papíru. Podle názoru insolvenč-
ních správců je třeba u  incidenčních směnečných sporů prolomit některé dosavadní 
judikaturní závěry vycházející jen z tohoto charakteru směnky v zájmu zajištění práv 
věřitelů na co nejvyšší uspokojení jejich nároků. Tak například v praxi Vrchního soudu 
v Praze došlo k potřebě zařadit v rozvrhu práce mezi insolvenční soudce též specialisty 
ve směnečných sporech, aby pak v senátu, který rozhoduje konkrétní věci, došlo k vy-
vážení názorů a  optimálnímu rozhodnutí o  sporném nároku. Ukazuje to, že mohou 
nastat určité střety mezi zákonnými úpravami speciálně chráněných zájmů a že dosa-
vadní legislativa, vázaná jen na výklad dosahu dané speciální úpravy ve vztahu k úpravě 
obecné a jejím zásadám, nemusí vyhovovat a legislativu o případy takového střetu věcné 
speciální úpravy a úpravy řešení insolvence je případně nutno doplnit. To by ale podle 
našeho názoru nemuselo nutně vést až k  další výjimce z příslušnosti krajských soudů 
v incidenčních sporech, nýbrž by mohlo postačovat, přinejmenším u odvolacího sou-
du, stanovit rozvrhem práce složení senátů rozhodujících incidenční věci tak, aby byl 
dosaženo posouzení věci vždy s přihlédnutím jak k zájmu věřitelů na tom, aby nedošlo 
k únikům pohledávek spadajících do majetkové podstaty, tak i k uvážení specifi ckých 
zájmů chráněných ve speciálních úpravách.

Úvaha o problematice konečnosti rozhodnutí a sklad-
bě řádných a mimořádných opravných prostředků

Právní úprava soudnictví stojí na tom, že spory v oblasti občanskoprávní rozhodují 
nezávislé soudy, jejichž soustavu tvoří Nejvyšší soud, soudy odvolací (vrchní soudy, po-
kud je prvoinstančním soudem krajský soud, a krajské soudy pokud je prvoinstančním 
soudem okresní soud) a prvoinstanční soudy (okresní soudy a ve vybraných případech 
krajské soudy). Řízení má probíhat ve dvou stupních, což je řešeno tak, že  je proti roz-
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hodnutí prvoinstančního soudu (tedy s určitými výjimkami) možné odvolání. Rozhod-
nutí odvolacího soudu ve věci samé nabývá doručením právní moci a je vykonatelné. 
Z toho plyne, že zásadně by mělo být rozhodnutím konečným. Ale vedle společenské-
ho zájmu na tom, aby v jednotlivých případech bylo s konečnou platností rozhodnuto 
v době jen nezbytně nutné, je tu zároveň  zájem na jednotnosti a zákonnosti rozhodnutí, 
proto má Nejvyšší soud za úkol právě toto zajišťovat. 

Z tohoto důvodu je dána možnost mimořádného opravného prostředku – dovolání 
proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (ponecháváme stranou další dva 
mimořádné opravné prostředky, a to obnovu řízení a žalobu na zmatečnost,  jejichž 
smysl je jiný). Z toho, že jde o mimořádný opravný prostředek, kterým lze dosáhnout 
zrušení pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu, je zřejmé, že má jít o  neob-
vyklé či právně významné případy, kdy bude třeba odstranit rozpor mezi výkladem 
určitého ustanovení v  rozhodnutích různých odvolacích soudů, případně závažné 
pochybení v  aplikaci právních předpisů. To podle našeho názoru (stávající úprava 
a praxe je ovšem odlišná) znamená, že Nejvyšší soud by měl, než se rozhodne určité 
rozhodnutí věcně přezkoumat, posoudit, zda jde o takový rozpor, který vyžaduje zá-
sah k dosažení jednotnosti soudní judikatury nebo o tak závažné pochybení. Neměl 
by mít povinnost věcně přezkoumat všechna podaná dovolání, ale měl by mít mož-
nost přezkoumat z rozhodnutí, proti nimž bylo podáno dovolání, které by mělo být 
všeobecně možné, jen ta, u nichž podle jeho uvážení jde o pochybení, jehož význam 
je závažný nebo potřebný pro sjednocení judikatury. K tomu je třeba si připomenout, 
že soud je nezávislý, rozhoduje vázán jen zákonem a mezinárodní smlouvou, která 
je součástí právního řádu. Na druhé straně se požaduje, aby rozhodnutí soudu bylo 
předvídatelné, aby soudce sledoval vývoj judikatury, aby dbal na ustálenou judikatu-
ru, od níž se ovšem může odchýlit, jen pokud pro to shledá důvody, které také v roz-
hodnutí uvede. Rozhodnutí Nejvyššího soudu tak mají v praxi zajišťovat jednotnost 
a zákonnost judikatury obecných soudů.

Takto je pojata soustava obecných soudů. Vedle této soustavy však působí Ústav-
ní soud, který je orgánem zajištění ústavnosti, ale kterému bylo vedle rozhodování 
o ústavnosti ustanovení jednotlivých právních předpisů dáno – obdobně jako tomu je 
i  jiných postkomunistických státech – právo rozhodnout na základě ústavní stížnosti 
o zrušení pravomocného rozhodnutí orgánů veřejné moci v případě, že jím bylo zasaže-
no do základních lidských práv a svobod. Tohoto práva Ústavní soud využívá a je třeba 
konstatovat, že řadou rozhodnutí si dobyl velké vážnosti. 
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Je ovšem na druhé straně nutno zmínit, že možnost přezkoumat pravomocná roz-
hodnutí obecných soudů Nejvyšším soudem k zajištění zákonnosti a jednotnosti judi-
katury a možnost přezkoumat pravomocná rozhodnutí obecných soudů, pokud zasáhla 
do základních práv a svobod, Ústavním soudem, se v určité míře překrývají. Záleží tedy 
na tom, jak jsou a jak mají být v budoucnu uplatňována. Podle našeho názoru zde časem 
došlo, byť nepochybně ve snaze důsledného zajištění zákonnosti a ochrany základních 
lidských práv a  svobod, k  určitým problémům, které je třeba řešit, nalézt koncepční 
řešení, a to v budoucí úpravě prosadit.

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu nastala praxe, že pokud má Nejvyšší soud 
možnost přezkoumat v zásadě každé pravomocné rozhodnutí obecných soudů, je povi-
nen každé dovoláním napadené rozhodnutí přezkoumat. Tím ale došlo k posunu tak, 
že dovolání, ač je podle zákona mimořádným prostředkem, se v praxi stalo běžným 
a  v  pojetí účastníků sporu i  advokátů řádným prostředkem, a  konečným je často až 
výrok Ústavního soudu. Možnost rozhodování Ústavního soudu je dána u všech ko-
nečných pravomocných rozhodnutí, která už nemohou být přezkoumána Nejvyšším 
soudem. Dostáváme se tak až k dosti absurdní situaci, kdy rozhodnutí okresního soudu 
v bagatelní věci je konečné a nemůže být napadeno ani odvoláním, ani dovoláním, ale 
může být napadeno ústavní stížnosti a zrušeno rozhodnutím Ústavního soudu. Vztah 
těchto ustanovení by tedy podle našeho názoru měl být koncepčně domyšlen a nalezeno 
optimální řešení. Obecně je možné konstatovat, že fakticky se stal Ústavní soud soudem 
„Poslední instance“, ačkoliv sledování judikatury neprovádí systematicky a jeho hlav-
ním úkolem není zajišťovat zákonnost a jednotnost judikatury, což je naopak hlavním 
úkolem Nejvyššího soudu.

To podle našeho názoru je možné bez zásahu do  Ústavy, neboť základní otázka 
vymezení pravomoci Ústavního soudu je otázkou, kterou bude možno nově uvážit 
a  řešit až v  době, kdy bude uvažováno o  úpravě Ústavy v  širokém rozsahu. Je tře-
ba vzít v úvahu, že určitá pojistka zajištění lidských práv a svobod jako mimořádný 
prostředek nápravy má v naší právní úpravě stále své místo. Ale domníváme se, že 
rozhodující roli v  zajištění zákonnosti a  jednotnosti soudní judikatury by měl mít 
Nejvyšší soud a Ústavní soud by měl být jen pojistkou zajištění ochrany základních 
lidských práv a  svobod, když jeho základním úkolem je zabezpečit ústavnost usta-
novení zákonů i  jiných právních předpisů.,  To také podle našeho názoru vyžaduje 
jiný přístup k posouzení ústavní stížnosti než při posuzování konkrétního rozhod-
nutí v jednotlivé věci. Dále je ale třeba zohlednit obecně pociťovanou potřebu jisto-
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ty v  majetkových vztazích. Při faktické úpravě, kdy na  dvoustupňové rozhodování 
navazují další dva stupně mimořádných opravných prostředků – dovolání a ústavní 
stížnost – , které jsou v praxi běžně plně využívány, se významně prodlužuje doba 
do konečného a již nenapadnutelného rozhodnutí. Proti požadavku na zajištění věc-
né správnosti rozhodnutí tedy  stojí obecný zájem na jistotě v majetkových vztazích. 
Je proto namístě ponechat základní rozhodování obecných soudů ve dvou stupních 
s všeobecnou možností mimořádného prostředku proti pravomocnému rozhodnutí 
odvolacího soudu ve věci samé s tím, že Nejvyšší soud by měl mít možnost každé toto 
rozhodnutí přezkoumat, ale neměl by mít takovou povinnost. Rozhodoval by tedy jen 
v případech, kde by podle svého uvážení shledal potřebu je přezkoumat k zajištění 
zákonnosti (protože jde o  právní otázku, která má zásadní význam, nebo potřebu 
sjednotit rozhodování odvolacích soudů). Dále by měl jako dosud sledovat judikaturu 
odvolacích soudů a v  případě potřeby vydávat ke sjednocení výkladu určitých usta-
novení stanoviska. Ústavní soud by pak měl mít dosavadní oprávnění jako pojistku 
pro opravdu závažné mimořádné případy zásadního významu. Lze samozřejmě uva-
žovat do budoucna o tom, že právo zrušit pravomocné rozhodnutí obecného soudu 
by měl mít jen v případě, že se opírá o ustanovení zákona, které Ústavní soud shledal 
rozporným s Ústavou, ale vycházíme z toho, že oprávnění zůstane stejné. Ale oproti 
současnému stavu by (vzhledem k tomu, že má jít opravdu o zvláště důležité a závaž-
né případy porušení základních lidských práv, a systematické sledování zákonnosti 
a jednotnosti judikatury přísluší Nejvyššímu soudu) měl o zrušení rozhodnutí soudu 
rozhodovat Ústavní soud v plénu a jeho jednotlivé senáty by měly jen posuzovat, zda 
v  podané ústavní stížnosti jde o  tak závažný případ, aby byl předložen k  posouze-
ní plénem. A toho lze docílit úpravou v jednacím řádu Ústavního soudu, popř. dílčí 
změnou občanského soudního řádu. Vzájemné stýkání a potýkání Nejvyššího soudu 
a Ústavního soudu by ovšem stálo za samostatný rozbor přesahující možnosti tohoto 
článku. 

JUDr. Miloš Tomsa je emeritním soudcem Vrchního soudu v Praze, 
JUDr. František Kučera je soudcem Vrchního soudu v Praze. 
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Úvodem
Tento článek nepovažuji za  nutné orientovat 

na konstatování judikatury ve věcech civilních sporů 
o náhradu škody nebo nemajetkové újmy mezi posky-
tovateli zdravotních služeb a pacienty. Tato judikatura 
je jistě čtenářům a posluchačům známa a není třeba 
ji rekapitulovat, snad jen s malými výjimkami. Příspě-
vek tedy zaměřuji na  otázku, jaké spory mezi lékaři 
a pacienty připadají v současné době v úvahu a některé 
informace spíše z oboru medicínského práva, zejména 
ze zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., kte-

ré mohou být relevantní z hlediska případných civilních sporů mezi lékaři a pacienty. 

Jaké spory tedy připadají v úvahu?
Typické spory spíše než mezi lékařem a  pacientem, mezi poskytovatelem zdravot-

ní služby a pacientem, jsou zejména o tom, zda postup lékaře byl na náležité odborné 
úrovni − tedy lege artis, zda lékař porušil či neporušil své profesní povinnosti a pravidla 
lékařské vědy a zda v důsledku toho došlo k úmrtí či újmě na zdraví pacienta. 

Vedle tohoto nejčastějšího sporu připadají v úvahu i některé další spory, týkající se 
oblasti práv pacientů a medicínského práva. Jde například o tyto otázky:

• Obdržel pacient informace, na  které má právo, aby mohl vyslovit kvalifi kovaný 
informovaný souhlas s lékařským výkonem?

•  Byl důvod k hospitalizaci pacienta bez jeho písemného souhlasu, případně k použi-
tí omezovacích prostředků?

•  Má lékař právo zadržet pacientovi informaci o jeho zdravotním stavu? Pokud ano, 
tak kdy, proč a v jakých případech?

•  Neporušil lékař povinnou mlčenlivost a povinnost chránit osobní údaje pacienta? 
Komu může lékař podat informaci o zdravotním stavu pacienta bez jeho případné-
ho souhlasu?

Civilní spory mezi lékaři a pacienty 

JUDr. Jan Mach 
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•  Nebylo porušeno právo pacienta na důstojné zacházení a ochranu lidské důstojnos-
ti v době jeho hospitalizace?

•  Má pacient právo „připlatit si na nadstandard“?

Byl postup lékařů lege artis?
Pojem lege artis, označený ne zcela přesně tímto latinským výrazem, se v praxi použí-

vá k hodnocení otázky, zda lékař postupoval s péčí řádného odborníka, tedy na náležité 
odborné úrovni. V současné době defi nici pojmu náležitá odborná úroveň poskytování 
zdravotních služeb poskytuje ustanovení § 4 odstavec 5 zákona o zdravotních službách. 
Vyžaduje se, aby péče byla v souladu s pravidly lékařské vědy a uznávanými medicín-
skými postupy při respektování individuality pacienta, a  to s  ohledem na  konkrétní 
podmínky a objektivní možnosti. Zejména proti slovům „s ohledem na konkrétní pod-
mínky a objektivní možnosti“ byl podán návrh na zrušení části této zákonné defi nice 
pojmu náležitá odborná úroveň poskytování zdravotních služeb skupinou 60 poslanců 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2012 a nálezem Ústavního soudu sp. zn. 
Pl. ÚS 1/12 bylo rozhodnuto, že předmětná defi nice pojmu náležitá odborná úroveň po-
skytování zdravotních služeb je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Otázkou je, kdo je kompetentní posoudit, zda postup lékaře byl skutečně v souladu 
s pravidly vědy a uznávanými postupy, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní 
možnosti. Zpravidla to bývá soudní znalec příslušného oboru nebo znalci z několika 
oborů, je- li třeba mezioborového posouzení, případně znalecký ústav, kterým v těchto 
v  případech zpravidla bývá lékařská fakulta, fakultní nemocnice, nebo jiný odborný 
institut  − například Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. 

Co z předmětné defi nice v praxi vyplývá?
1.  Lékař respektuje právní předpisy a  závazná stanoviska své profesní komory. 

Vše ostatní jsou pouze doporučení. Lékař se může přidržet kteréhokoli uznávané-
ho postupu, ale právo volby mezi různými v úvahu připadajícími variantami další-
ho postupu má i pacient.

2.  Lékař může zvolit i jiný než uznávaný medicínský postup, pokud to uzná s ohle-
dem na  specifi ku případu, individualitu pacienta a  jeho stanovisko za  potřebné. 
Odlišný než uznávaný postup je povinen podrobněji zdůvodnit ve  zdravotnické 
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dokumentaci pacienta [§ 47 odstavec 3 písmeno a) zákona o zdravotních službách 
č. 372/2011 Sb. v platném znění].

3.  Při hodnocení správnosti postupu lékaře v konkrétním případě je třeba brát ohled 
na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Co je postup non lege artis?
K  otázce non lege artis − tedy postupu, který neodpovídá náležité odborné úrov-

ni, zaujal v  trestním řízení Nejvyšší soud ČR stanovisko judikátem z  roku 2005, sp. 
zn.: 7 Tdo 219/2005. Závěry tohoto judikátu převzaly soudy, jak v občanskoprávním, 
tak v trestním řízení, a to hned několik trestních senátů Nejvyššího soudu ČR a potvr-
dil ho svým nálezem i Ústavní soud ČR jako správný výklad pojmu non lege artis, jak 
v trestním, tak  občanskoprávním řízení.

Z předmětného judikátu vyplývá, že je třeba posuzovat postup lékaře z pohledu tzv. ex 
ante, tedy jak se stav pacienta jevil lékaři v okamžiku, kdy rozhodoval o dalším postupu, 
nikoli z pohledu ex post, kdy výsledek je již znám. Nejvyšší soud ČR současně konstatuje, 
že omyl v diagnóze sám o sobě nelze považovat za postup non lege artis, protože diagnóza 
je pouhou hypotézou a může být bez zavinění lékaře chybná. Za postup non lege artis je 
však na druhé straně třeba považovat bezdůvodné nevyužití dostupných diagnostických 
možností, které jsou pro danou situaci standardní a bezdůvodně využity nebyly. Otázkou 
je, zda manuální nezdar lékaře, který ve zlomku vteřiny udělá chybný pohyb, je třeba po-
važovat za přípustné riziko příslušného lékařského výkonu nebo za postup non lege artis. 
Toto posouzení však podle mého názoru přísluší již vědě medicínské  

Právo pacienta na náhradu škody a nemajetkové újmy
Pasivní legitimaci, v případě žalob o náhradu škody a nemajetkové újmy, má pouze 

„soukromý lékař“ − tedy poskytovatel zdravotních služeb, nikoli zaměstnanec toho-
to poskytovatele. Jde-li tedy o chybu lékaře, zaměstnance nemocnice nebo polikliniky, 
odpovídá za jeho pochybení vždy zaměstnavatel s výjimkou případu, kdy jde o exces 
z plnění pracovních povinností (zdravotnický pracovník úmyslně poškozuje či dokonce 
vraždí pacienty − například kauza tzv. „heparinového vraha”).

Samotnému soudnímu sporu zpravidla předchází předžalobní výzva, případně mi-
mosoudní jednání. V úvahu připadá i mediace. Zásadní vliv má stanovisko pojistitele, 
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kterým je poskytovatel zdravotní služby vázán, pokud má být případná náhrada škody 
nebo nemajetkové újmy plněna z povinného profesního pojištění poskytovatele zdra-
votních služeb.

Žalobce v řízení o náhradu škody nebo nemajetkové újmy musí v zásadě prokázat:
1. Postup poskytovatele nebyl na náležité odborné úrovni, tedy byl non lege artis.
2. Vznikla škoda nebo nemajetková újma.
3.  Existuje příčinná souvislost mezi chybným odborným postupem a vznikem škody 

nebo nemajetkové újmy. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR, na rozdíl od trest-
ního řízení, v řízení občanskoprávním stačí vyšší míra pravděpodobnosti příčinné 
souvislosti a není třeba prokazovat stoprocentní jistotu, že pacient zemřel nebo utr-
pěl újmu na zdraví právě v důsledku odborného pochybení lékaře.

Jak se zpravidla tvoří stanovisko poskytovatele 
(nemocnice)?

Typický postup je zpravidla takový, že poskytovatel zdravotní služby, například vede-
ní nemocnice obdrží výzvu, většinou již od právního zástupce pacienta, někdy označe-
nou jako tzv. předžalobní výzva, často s určením termínu, do kdy se má k výzvě vyjád-
řit. Jde-li o výzvu k náhradě škody nebo nemajetkové újmy, není považována za stížnost 
a poskytovatel není vázán lhůtou, kterou má k vyřízení stížnosti. Je-li však tato výzva 
současně označena i za stížnost, vyřizuje poskytovatel jednak samostatně stížnost, při-
čemž je vázán třicetidenní lhůtou k jejímu vyřízení a vedle toho reaguje na požadavek 
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy. 

V praxi je zpravidla vyžádáno stanovisko vedoucího lékaře − primáře příslušného 
oddělení nebo i několika primářů, pokud šlo o mezioborovou péči ve více lékařských 
odbornostech. Případ je hlášen jako pojistná událost pojistiteli poskytovatele, přičemž 
ten zpravidla rovnou žádá, aby se poskytovatel vyjádřil, zda skutečně pochybil a zda 
jsou splněny podmínky pro vznik jeho odpovědnosti či nikoli. 

Obdrží-li vedení nemocnice nebo jiného poskytovatele zdravotní péče odborné sta-
novisko od  svého primáře, či jiného odborného lékaře v  tom smyslu, že postup byl 
lege artis, těžko lze vyslovit souhlas s požadavkem na náhradu škody nebo nemajetkové 
újmy a je poměrně nepřípadné vést v takové věci jakékoliv mimosoudní jednání o ná-
hradě škody či nemajetkové újmy. Je třeba rozhodnout, zda skutečně došlo k porušení 
postupu na náležité odborné úrovni, či nikoli.
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Dost často je stanovisko odborníků, ať již profesní komory lékařů, znalců nebo pří-
slušných primářů nebo přednostů klinik takové, že k poškození pacienta skutečně do-
šlo, šlo někdy o  jistý nezdar nebo naplnění rizika při příslušném výkonu, nešlo však 
o  postup non lege artis, tedy o  porušení povinnosti postupovat na  náležité odborné 
úrovni. Například při ortopedické operaci je s ohledem na anatomickou stavbu těla pa-
cienta při správném přístupu ortopeda porušen nerv, což se jistě nemělo stát, ale není to 
označeno jako postup non lege artis. Na druhé straně újma na zdraví pacienta vznikla 
právě při provedení předmětného zákroku. Zde jsou poměrně hraniční případy, kdy je 
třeba rozhodnout, zda odpovědnost je či není dána. Bývalý zákon o péči o zdraví lidu 
č. 20/1966 Sb., který byl účinný až do 31. března 2012, dával pacientovi možnost, v pří-
padě, kdy nebyly splněny všechny podmínky k náhradě škody nebo nemajetkové újmy, 
požádat stát, aby k náhradě škody přispěl za situace, kdy odpovědnost k náhradě neměl 
poskytovatel zdravotní služby, ale k  újmě na  zdraví došlo při poskytování zdravotní 
péče. Nový zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. bohužel již takové ustanovení 
neobsahuje.

Obdržel pacient náležité informace, 
na které má právo?

Právníci západoevropských lékařských komor tvrdí, že v  zemích západní Evropy 
je více úspěšných žalob pacientů proti lékařům na základě porušení informační povin-
nosti a práv pacienta, než na základě odborného pochybení lékařů. Je nepochybné, že 
nepodání informací, na které má pacient právo, je porušením povinností poskytovatele 
zdravotních služeb a dochází tím k zásahu do osobnostních práv pacienta.

Jaké informace má pacient obdržet před poskytnutím 
příslušné zdravotní služby?

1.  O příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji.
2.  Jaký je účel, povaha, předpokládaný přínos příslušné zdravotní služby nebo zdra-

votního zákroku či výkonu.
3.  Jak bude tento výkon probíhat.
4.  Jaké jsou zpravidla důsledky tohoto výkonu, například pracovní neschopnost, 

omezení v obvyklém způsobu života apod.
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5.  Jaká jsou rizika příslušného výkonu a k jakým komplikacím, případně negativním 
důsledkům může dojít.

6.  Zda existují jiné možnosti léčby, jaké jsou jejich rizika a jaký by byl jejich přínos, 
pokud by si je pacient zvolil místo lékařem doporučeného postupu.

7.  Jaká bude další potřebná léčba v rámci rekonvalescence, jaká budou omezení v ob-
vyklém způsobu života a doporučení pro období po zákroku.

8.  Poučení pacienta o právu vzdát se informací nebo určit pro jejich přijímání jinou 
osobu, případně zakázat podávání informací o svém zdravotním stavu.

(Článek 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, § 31 odst. 2 zák. č. 372/2011 Sb.)

Je neinformování o riziku zákroku důvodem k náhra-
dě škody a nemajetkové újmy?

Jde o situace, kdy postup byl lege artis − tedy na náležité odborné úrovni, ale napl-
nilo se riziko určitého výkonu, o kterém pacient nebyl předem informován. V takovém 
případě žaloba zní na porušení povinnosti poskytnout pacientovi náležité informace, 
ve smyslu článku 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a ustanovení § 31 zákona 
o zdravotních službách.

V justiční praxi se řeší otázka, zda za situace, kdy pacient neobdržel informace 
o rizicích výkonu, které obdržet měl, a tato rizika nastala, jde o zákrok protiprávní 
a pacientovi náleží plná náhrada škody a nemajetkové újmy, i když samotný postup 
lékařů byl lege artis. K této otázce zaujímá stanovisko rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 29. 4. 2015, sp. zn.: 25 Cdo 1381/2013 publikované ve  Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod R 81/15. V zásadě z něho vyplývá, že pokud by z dů-
vodu neinformování pacienta o  rizicích výkonu měla být přiznána plná náhrada 
škody a  nemajetkové újmy, muselo by být prokázáno, že by pacient zákrok jinak 
nepodstoupil. Nejvyšší soud ČR upozorňuje, že informovaný souhlas „nemůže být 
bezbřehý“, tedy vyčerpávající informace o všech v úvahu připadajících rizicích kaž-
dého lékařského výkonu není v praxi možná. Nejvyšší soud zaujímá stanovisko, že 
pacient by měl být rozhodně informován o reálných závažných rizicích příslušného 
výkonu a dále o rizicích, ke kterým dochází často. Pokud ani tyto informace neob-
drží, jde o protiprávní zásah do jeho osobnostních práv, který může být důvodem 
k přiznání náhrady za nemajetkovou újmu i tehdy, když postup samotný byl na ná-
ležité odborné úrovni.
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Omezení pacienta bez jeho souhlasu

Každý případ hospitalizace pacienta bez jeho písemného souhlasu, a to i v případě, 
kdy pacient nemůže vyslovit ani souhlas nebo nesouhlas, protože je například v bez-
vědomí, je poskytovatel zdravotní služby povinen hlásit do 24 hodin soudu. Stejně tak 
je povinen hlásit omezení pacienta ve volném pohybu a styku s vnějším světem. Soud 
je povinen do 7 dnů vydat předběžné rozhodnutí, zda hospitalizace bez souhlasu nebo 
omezení pacienta je či není v souladu se zákonem. Judikatura zatím příliš neřeší otáz-
ku, jaké důsledky bude mít případné pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že postup 
při hospitalizaci pacienta bez jeho souhlasu nebo při jeho omezení ve volném pohybu 
a  styku s  vnějším světem byl nezákonný. Lze však předpokládat, že půjde o  zásah 
do přirozených práv člověka a na místě bude náhrada nemajetkové újmy v penězích. 
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. stanoví jako důvod hospitalizace paci-
enta bez jeho souhlasu zejména případ povinné léčby, například u přenosných chorob, 
kde to vyplývá z příslušných právních předpisů, dále případy, kdy pacient závažným 
způsobem bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí a případ nelze řešit jinak a dále 
situaci, kdy jde o  neodkladnou péči a  pacient je nezpůsobilý k  vyslovení platného 
souhlasu či nesouhlasu s  ohledem na  jeho zdravotní stav, například je pod vlivem 
návykových látek, případně jeho duševní stav neodpovídá tomu, aby mohl vyslovit 
platné rozhodnutí.

Povinná mlčenlivost, právo zadržet informaci 
pacientovi

Podle zákona je lékař povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kte-
rých se dozvěděl při výkonu povolání. Povinnost mlčenlivosti je tedy stanovena 
velmi široce. Zákon označuje jako výjimky souhlas pacienta, povinnost podat ur-
čité informace příslušným orgánům dle právního předpisu (oznamovací povinnost 
nebo povinnost součinnosti), pro trestní řízení je zde povinnost oznámit a překazit 
trestné činy taxativně uvedené v ustanovení § 367 a 368 trestního zákoníku, napří-
klad vraždu nebo týrání svěřené osoby, a pokud jde o ostatní informace pro trestní 
řízení, lze je bez souhlasu pacienta podat policii či jiným orgánům činným v trest-
ním řízení pouze se souhlasem soudce. Dále je lékař oprávněn v nezbytném rozsahu 
pro obhajobu nebo obranu v občanskoprávním řízení poskytnout informace nutné 
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pro tuto obhajobu či obranu, včetně práva pořídit si kopii zdravotnické dokumenta-
ce pacienta a předložit ji svému znalci nebo své profesní komoře. 

Lékař má právo zadržet informaci o nepříznivém zdravotním stavu pacienta, nepří-
znivé diagnóze nebo prognóze na nezbytně nutnou dobu, je-li to v zájmu zdravotního 
stavu pacienta. Podle nového občanského zákoníku musí toto rozhodnutí potvrdit ještě 
další odborník (patrně ještě další lékař příslušné odbornosti). Pacientovi nelze zadržet 
informaci v případě, kdy svou nemocí ohrožuje jiné osoby nebo je-li informace nutná 
pro léčbu, nebo za situace, kdy pacient výslovně trvá na podání pravdivé informace.

Pacient a lidská důstojnost
Podle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. má pacient právo na úctu, dů-

stojné zacházení, respektování soukromí, právo zvolit si poskytovatele zdravotních slu-
žeb, právo na konzultační služby i právo znát jména ošetřujícího lékaře a dalších zdra-
votníků, kteří mu poskytují zdravotní služby.

Při současné realitě v českých nemocnicích a jejich personální devastaci je v tomto 
směru situace s právy pacienta poměrně složitá. Dost často se hned při hospitalizaci 
pacienta, který není schopen samostatného pohybu zcela automaticky, aniž je to ze 
zdravotního hlediska indikováno, pacientovi poskytne tzv. permanentní katetr,  neboli 
cévka, aby nebylo nutné dbát o jeho osobní hygienu a vynášet moč. Zdravotnického per-
sonálu je málo, jeho odměňování je velmi nízké, zvláště pokud jde o nižší zdravotnické 
pracovníky, sanitáře a ošetřovatele, kteří tyto pomocné práce dělají a kteří na některých 
odděleních nemocnic chybí, zatímco všeobecné sestry s  vysokoškolským vzděláním 
těžko žádat, aby poskytovaly tyto ošetřovatelské služby. Při nerespektování práv paci-
enta je možné podat žalobu pro zásah do jeho přirozených práv. V tomto směru zatím 
téměř neexistuje v České republice judikatura a poměrně svízelné bude, aby pacient, 
který se k takové žalobě rozhodne, unesl své důkazní břemeno.

Řešení je spíše systémové a  mělo by spočívat v  narovnání cen zdravotních služeb, 
k čemuž za více než čtvrt století v České republice dosud nedošlo. Pokud je operace ně-
meckého ovčáka veterinářem odměňována v průměru třikrát vyšší úhradou, než stejná 
operace provedená u člověka kvalifi kovaným chirurgem, není něco v pořádku. 

JUDr. Jan Mach je advokátem v Praze
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S účinností od  1. 7. 2015 byly zákonodárcem  přija-
ty v rámci novelizace exekučního řádu a občanského 
soudního řádu další změny rozsahu majetku, postiži-
telného v exekučním řízení, především majetku v re-
žimu společného jmění manželů 

Doposud platná právní úprava  připouštěla mož-
nost  vést exekuci  na veškerý majetek v režimu  SJM, 
a to i  v případě, že vymáhaný dluh vznikl jen jed-
nomu z manželů za trvání nebo dokonce ještě před 
uzavřením manželství. To vše za  situace, kdy pro 
účely exekuce nebyl brán zřetel  na  rozsah posti-
žitelného majetku, a  to ani v  případě předchozího 

zrušení SJM soudem (bez zániku manželství) nebo zúžení SJM na základě smlouvy, 
uzavřené mezi manžely za trvání manželství nebo též mezi snoubenci ještě před jeho 
vznikem.

To vše za faktického stavu rozporného vnímání majetkového režimu manželů podle 
hmotněprávní úpravy a majetkového režimu manželů posuzovaného z pohledu pro-
cesního postupu v exekučním řízení, kdy citovaný rozpor přinášel někdy i fatální dů-
sledky pro účastníky exekučního řízení v procesním postavení povinných.

  Novelizovaná právní úprava je prioritně zaměřena na určitou prevenci, která by 
měla jednoznačně dopředu vyloučit možné nesoulady a omyly již při zahájení exekuč-
ního řízení.

Touto prevencí je zákonem uložená povinnost soudního exekutora ihned po přijetí 
pověření k vedení exekuce (příslušným exekučním soudem) zjišťovat, jestli je či není 
manželský majetkový režim smluvně pozměněn, a pokud ano, tak v jakém rozsahu, 
resp. zda došlo či nedošlo ke zrušení SJM rozhodnutím soudu. Veškeré tyto skuteč-
nosti je soudní exekutor povinen ověřit v Seznamu listin o manželském majetkovém 

Problematika aktuálního postižení 
majetku ve společném jmění 
manželů v rámci exekučního řízení

JUDr. Vladimír Plášil
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režimu, vedeném a  provozovaném Notářskou komorou České republiky, kam má 
umožněn dálkový elektronický přístup.

Pro stanovení způsobu vedení exekuce, vztahujícímu se k případné možnosti posti-
žení majetku náležejícího do SJM k vymožení dluhu toho z manželů, který se nachází 
v procesním postavení povinného, povinného prostřednictvím vydaného exekučního 
příkazu, je vždy rozhodující okamžik zápisu listiny a jejího obsahu do výše uvedené-
ho Seznamu listin. V případě zjištění modifi kovaného majetkového režimu je soudní 
exekutor povinen tento právní stav respektovat, pokud jde o vymožení dluhu jednoho 
z manželů ze závazku vzniklého až po zápisu listiny do Seznamu listin. Vznikl-li však 
dluh ještě před zápisem příslušné listiny zužující SJM do  příslušného seznamu, pak 
důvodně přichází v úvahu možnost exekučního postižení veškerého majetku tak, jako 
by k zúžení SJM vůbec nedošlo. Pro případ pochybností v každé konkrétní věci zákon 
stanoví vyvratitelnou domněnku, že dluh vznikl před zápisem listiny do Seznamu lis-
tin. V praxi to znamená, že v takových případech bude výhradně postižen jen majetek 
samotného dlužníka a nikoliv také výlučný majetek jeho manžela.

Další velkou změnou této novelizace je zrušení možnosti exekutora postihnout exe-
kučním příkazem mzdu manžela povinného.  S ohledem na dosavadní právní úpravu 
tak došlo k  faktickému zrušení vedení exekuce tímto způsobem. Autor se domnívá, 
že citovaný způsob vedení exekuce skutečně odporoval ústavním kautelám.   Pokud 
se týká vedení exekuce pro dluh patřící do SJM, zůstává v  řízení k aplikaci exekuce 
přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. Užitečné je 
připomenout, že pro případ., kdy by došlo k exekučnímu postihu majetku v SJM nebo 
majetku manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zákon, resp. nelze-li jej 
exekucí postihnout vůbec, je jedinou způsobilou procesní obranou dotčeného manžela 
podání návrhu na  zastavení exekuce vůči jeho osobě tímto konkrétně prováděným 
způsobem.  

Vedle výše popsaných změn postihu majetku v režimu SJM bylo s účinností od 1. 9. 
2015 zákonodárcem rovněž stanoveno pořadí jednotlivých forem provádění exekuce, 
a to od exekuce prováděné méně invazivním způsobem, např. přikázáním pohledávky 
z účtu povinného až po ten nejzávažnější, jakým je exekuce prodejem movitých věcí 
povinného.  Je stanoveno pořadí, které je soudní exekutor povinen při určení způsobu 
provedení exekuce respektovat, a to od exekuce přikázáním pohledávky z účtu u pe-
něžního ústavu, jako nejšetrnějšího způsobu, až po prodej nemovitých věcí, kterýžto 
způsob exekuce je považován za poslední prostředek v situaci, kdy se ostatní způsoby 
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provedení exekuce ukazují z  pohledu uspokojení vymáhané pohledávky jako nedo-
statečné. Od  takto stanoveného pořadí je možné se odchýlit podle zákonodárce též 
na základě výslovného souhlasu povinného, což se jeví zcela absurdním.

     Jak uvedeno, zákonodárce preferuje před ochranou věřitele zvýšení majetkové 
ochrany jak manžela dlužníka, tak i dlužníka samotného. V souvislosti s tímto právním 
stavem lze zcela důvodně očekávat výrazné zhoršení vymahatelnosti pohledávek věři-
telů a neúnosné prodlužování exekučního řízení, jehož přímým důsledkem bude reálné 
zvýšení nákladů exekuce.   

JUDr. Vladimír Plášil je viceprezidentem Exekutorské komory.

Úloha soudního komisaře 
a likvidačního správce v řízení 
o likvidaci pozůstalosti

JUDr. Ladislav Muzikář

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soud-
ních (z.ř.s.), který s  účinností od  1.1.2014 upravuje 
řízení o pozůstalosti, přinesl také podrobnou úpravu 
likvidace pozůstalosti. Tento zcela zvláštní postup, 
ve  kterém je řešena předluženost zemřelého dlužní-
ka a který je obdobou insolvenčního řízení, byl v mi-
nulosti upraven naprosto nedostatečným způsobem 
ve  třech ustanoveních  občanského soudního řádu 
(§ 175t, § 175u a  § 175v zák. č. 99/1963 Sb., ve znění 
do 31. 12. 2013). 

Novou úpravu likvidace pozůstalosti nyní obsahu-
je především Díl 4 (Likvidace pozůstalosti) Hlavy III 

(Řízení o   pozůstalosti), tj. § 195 až § 280 z.ř.s. (celkem 86 ustanovení), ale i některá 
ustanovení společná či navazující (např. o soudním komisariátu v § 100 odst. 2 písm. d) 
až f) a § 100 odst. 4; o hrazení odměny a náhrad soudního komisaře při likvidaci pozůs-
talosti v § 109; o účastnících při likvidaci pozůstalosti v § 117 aj.).
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V rámci této úpravy byla nově zavedena také funkce tzv. likvidačního správce, který 
v řízení o likvidaci pozůstalosti plní obdobnou funkci jako insolvenční správce v insol-
venčním řízení.

Postavení likvidačního správce je obecně věnován Oddíl 2 (Likvidační správce) 
Dílu 4 (Likvidace pozůstalosti), tj. § 203 až § 211 z.ř.s., jeho úkoly, práva a povin-
nosti jsou však blíže rozvedeny v  souvislosti s  konkrétními postupy při likvidaci 
pozůstalosti.

Skutečnost, že v řízení o likvidaci pozůstalosti přichází v úvahu jak činnost soudního 
komisaře (popřípadě soudu), tak i činnost likvidačního správce, vyžaduje bližší srovná-
ní jejich postavení, pravomocí a úkolů  v takovém řízení.

Základní odlišnosti v postavení soudního komisaře 
a likvidačního správce

Rozhodovací pravomoc:
Soudní komisař činí úkony jménem soudu a má v řízení všechna oprávnění, která 

přísluší soudu jako orgánu veřejné moci při výkonu soudnictví (včetně práva vydávat 
rozhodnutí, a to i ve věci samé). Z pověření je vyňato jen několik málo úkonů, které jsou 
uvedeny v § 100 odst. 2 z.ř.s., v řízení o likvidaci pozůstalosti jde jen o úkony uvedené 
v § 100 odst. 2 z.ř.s. pod písm. d), e) a f) z.ř.s. Soudní komisař rozhoduje i o nařízení 
likvidace pozůstalosti a o jmenování likvidačního správce.

Likvidační správce žádnou rozhodovací pravomoc nemá a jedná svým jménem (§ 206 
odst. 2 z.ř.s.).

Účast na řízení o pozůstalosti:
Soudní komisař musí být soudem pověřen pro každé řízení o pozůstalosti a plní své 

úkoly zásadně po celou dobu řízení, včetně řízení, ve kterém dochází k likvidaci pozůs-
talosti.

Likvidační správce v běžném řízení o pozůstalosti nevystupuje a nemusí být nutně 
jmenován ani v řízení o likvidaci pozůstalosti, jde-li o jednodušší případy,  kde to ne-
vyžaduje správa či zpeněžování majetku patřícího do likvidační podstaty nebo spory 
o aktiva či pasiva likvidační podstaty (§ 197 z.ř.s.).
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Kvalifi kační předpoklady:
Soudním komisařem může být pouze notář; předpokladem pro výkon úřadu notáře 

je kromě jiného právnické vzdělání. 
Likvidačním správcem může být kterákoli osoba zapsaná v seznamu insolvenčních 

správců, vedeném Ministerstvem spravedlnosti podle § 21 zák. č. 182/2006 Sb., insol-
venčního zákona a § 16 až § 22 zák. č. 312/2006 Sb. o  insolvenčních správcích, nebo 
i osoba v seznamu sice nezapsaná, ale splňující předepsané kvalifi kační předpoklady. 
V seznamu mohou být zapsány i osoby s jiným vzděláním než právním – např. ekono-
mickým; v seznamu může být zapsán i notář, ale nemohl by plnit v témže řízení funkci 
soudního komisaře a likvidačního správce [srov. § 5a odst. 2  písm. d) zák. 312/2006 Sb., 
§ 3 odst. 3 not. ř.].

Výběr konkrétní osoby:
Výběr soudního komisaře je předem určen: úkony soudního komisaře jsou úkony 

soudu, platí proto i  v  tomto případě ustanovení čl. 38 odst.  1 Listiny práv a  svobod 
vyhlášené pod č. 2/1993 Sb., podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému 
soudci a příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Určení konkrétního notáře, který 
musí být soudem pověřen jako soudní komisař, je dáno příslušností soudu (která vy-
plývá ze zákona, v  tomto případě z  ustanovení §  3 odst.  1 a  §  98 z.ř.s.) a  rozvrhem 
pověřování notářů v obvodu příslušného soudu podle § 101 z.ř.s. a § 99 a násl. vyhl. 
č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (j.ř.s.).

Výběr likvidačního správce z řad osob zapsaných v seznamu insolvenčních správců 
není omezen a jsou-li splněny podmínky pro jmenování osoby, která není v seznamu 
zapsána, není omezen ani výběr osoby, která splňuje potřebné předpoklady.1

Šetření o majetku: 
Soudem pověřený soudní komisař je bez dalšího oprávněn zjišťovat z informačních 

systémů i od třetích osob informace o majetku zůstavitele a tyto osoby jsou povinny 

1   Poslední novelizace zák. č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, provedená zákonem č. 64/2017 Sb., 
která nabývá  účinnosti dnem  1.7. 2017, předpokládá v § 17 odst. 3 zák., že v seznamu bude rozlišeno 
odborné zaměření správců na správce zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením a na správce 
zaměřené na řešení úpadku dlužníka konkursem. Postup při likvidaci pozůstalosti se blíží postupu při 
konkursu, bude proto vhodnější jmenovat likvidačním správcem osobu zaměřenou na řešení úpadku 
dlužníka konkursem. 
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takové informace a zprávy soudnímu komisaři poskytnout (§ 140, § 141 z.ř.s.). Není-li 
jmenován likvidační správce, soudní komisař provádí v řízení o likvidaci pozůstalosti 
i  šetření o majetku, který zůstal sporný (§ 214 odst. 2 z.ř.s.) a o případném dalším 
majetku (§ 214 odst. 3 z.ř.s.) a sestavuje a vede seznam majetku likvidační podstaty. 
Nemůže se však zúčastnit sporů o  rozsah majetku zůstavitele, resp. o vyloučení ma-
jetku z likvidační podstaty. 

Likvidační správce může zjišťovat informace a vyzývat třetí osoby ke sdělení skuteč-
ností o majetku jen s předchozím souhlasem soudu (§ 215 odst. 3 z.ř.s.). Je však stejně 
jako soudní komisař oprávněn prošetřovat i sporný majetek a zjišťovat případný další 
majetek (§ 214 odst. 2 a 3 z.ř.s.) a sestavuje a vede seznam majetku likvidační podstaty. 
Na rozdíl od soudního komisaře vystupuje jako účastník ve sporech o rozsah aktiv li-
kvidační podstaty. 

Správa majetku likvidační podstaty:
Soudní komisař by měl vykonávat správu jen tehdy, půjde-li o správu, která nevyža-

duje velké úsilí, tj. o správu majetku menšího rozsahu nebo o správu, která vzhledem 
k  charakteru majetku není časově ani odborně příliš náročná (např. správa běžného 
účtu v bance). Je zcela vyloučeno, aby soudní komisař vykonával správu majetku, o kte-
rém probíhá soudní nebo jiné  řízení (§ 229 z.ř.s.) a není vhodné, aby vykonával např. 
správu podniku nebo jiného majetku, jehož správa vyžaduje zvláštní odborné znalosti, 
pokud sám takové znalosti nemá.

Likvidační správce je oprávněn vykonávat veškerou správu majetku likvidační pod-
staty a v případě sporů o majetek likvidační podstaty vystupuje v těchto sporech jako 
účastník (§ 229 z.ř.s.), 

Zpeněžení majetku: 
Soudní komisař nebo likvidační správce mohou zpeněžení provést kterýmkoli ze 

způsobů uvedených v § 232 z.ř.s., s předchozím souhlasem soudu.
Soudní komisař zpeněžuje majetek jen výjimečně, nebyl-li jmenován likvidační 

správce. Pouze soudní komisař je však oprávněn povolit věřiteli zajištěné pohledávky, 
aby za podmínek  uvedených v § 233 z.ř.s. sám uskutečnil zpeněžení zastavené nebo 
zadržené věci.

Zpeněžování majetku je především úkolem likvidačního správce, byl-li jmenován.
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Zjišťování pasiv likvidační podstaty:
     Soudní komisař v usnesení o nařízení likvidace vyzývá věřitele k přihlášení pohle-

dávek, shromažďuje a posuzuje přihlášky a vede seznam přihlášených pohledávek. Pře-
zkoumává přihlášené pohledávky (bez jednání nebo při jednání, které nařizuje a vede) 
a posuzuje, které pohledávky má za prokázané. Ukládá popírajícím věřitelům, aby složi-
li jistotu a vyzývá věřitele, jejichž pohledávka byla popřena, aby podali žalobu u soudu. 
Posuzuje, které pohledávky lze považovat za zjištěné.

Likvidační správce je pouze oprávněn (nikoli povinen) zúčastnit se jednání nařízené-
ho k přezkoumání pohledávek. Je-li některá pohledávka popřena a věřitelem popírané 
pohledávky podána žaloba, vystupuje likvidační správce ve sporném řízení na straně 
žalované.

Rozvrh výtěžku:
Soudní komisař rozhoduje o uspokojení zajištěných pohledávek (§ 270, § 271 z.ř.s.) 

a vydává rozvrhové usnesení (§ 272 an. z.ř.s.). Zůstane-li majetkový přebytek, rozhodu-
je o vydání majetkového přebytku (§ 275 z.ř.s.). Vyjde-li po právní moci rozvrhového 
usnesení najevo další majetek likvidační podstaty, pokračuje v  likvidaci pozůstalosti 
a činí úkony a vydává rozhodnutí obdobně jako v původním řízení (§ 278 an. z.ř.s.).

Likvidační správce v  této fázi řízení vystupuje pouze jako osoba, která má právo 
na  uspokojení své pohledávky na  odměnu a  náhrady nákladů [§  273 odst.1 písm.  c) 
z.ř.s.].

 Soudnímu komisaři a likvidačnímu správci je v řízení o likvidaci 
pozůstalosti společné zejména následující:
Oba mohou činit úkony při zjišťování majetku likvidační podstaty, jeho správě a zpe-

něžování, soudní komisař však pouze v  tom případě, že nebyl jmenován likvidační 
správce.

Soudní komisař i  likvidační správce mají za  svoji činnost právo na odměnu, ná-
hradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty, pokud jsou jejími plát-
ci. Právo soudního komisaře vyplývá z ustanovení § 107 z.ř.s., právo likvidačního 
správce z  ustanovení §  209 z.ř.s. Jejich odměna a  náhrady jsou uspokojovány pře-
devším z  výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty na  základě rozvrhového 
usnesení, stát však za uspokojení jejich nároků ručí [§ 109, § 210 odst. 2, § 273 odst. 1 
písm. c) a d) z.ř.s.]. Odměňování se řídí různými právními předpisy – odměna a ná-
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hrady soudního komisaře zejména § 11 až 14 a § 19 vyhlášky č. 196/2001 Sb. o odmě-
nách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky 
(notářský tarif), odměna a  náhrady likvidačního správce ustanoveními části třetí 
(zejména § 6 až 9) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z pro-
dlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, li-
kvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob. 

Své úkony nemusí soudní komisař ani likvidační správce činit osobně, za stanovených 
podmínek mohou tyto úkony činit jejich zaměstnanci (§ 103 z.ř.s. pro výkon soudního 
komisariátu, § 207 pro výkon funkce likvidačního správce);

Soudní komisař i  likvidační správce mohou být z určitých důvodů v průběhu řízení 
zbaveni funkce:

-  v obou případech se tak může stát, jestliže je tu důvod pochybovat o jejich nepod-
jatosti [soudní komisař může být z tohoto důvodu z úkonů soudního komisaře vy-
loučen rozhodnutím pozůstalostního soudu podle §  14 a  násl. o.s.ř. a  §  1 odst.  2 
z.ř.s., likvidační správce může být z tohoto důvodu odvolán rozhodnutím soudního 
komisaře podle § 204 odst. 1 písm. b) z.ř.s.]; 

-  mohou být  zbaveni funkce v důsledku závad v jejich činnosti [soudnímu komisa-
ři může být podle § 104 z.ř.s. zrušeno pověření, je-li  tu nebezpečí, že věc nebude 
rozhodnuta v přiměřené době, podle § 131 může být nařízena odvolacím soudem 
jeho výměna, jestliže se neřídil závazným právním názorem odvolacího soudu nebo 
podle § 135 a § 131 může být nařízena jeho výměna soudem dovolacím, jestliže se 
neřídil  závazným právním názorem dovolacího soudu; likvidační správce může být 
odvolán rozhodnutím soudního komisaře podle § 204 odst. 1 písm. c) z.ř.s., jestliže 
nevykonává řádně svoji funkci]. 

Některé úkony v  řízení o  likvidaci nemůže činit soudní komisař ani likvidační 
správce buď vůbec nebo samostatně, neboť jde o  úkony vyhrazené soudu nebo je 
k nim nutný souhlas soudu.

Pouze soud může vydat rozhodnutí o tom, že majetek patřící do likvidační pod-
staty, který se nepodařilo zpeněžit, připadá státu [§ 237, § 100 odst. 2 písm. e)  z.ř.s.]. 
Soudní komisař nebo likvidační správce mohou vydání takového rozhodnutí navrh-
nout. Z ustanovení § 100 odst. 2 z.ř.s. pak vyplývá, že i v tomto případě soudní komisař 
připraví pro takové usnesení podklady, popřípadě učiní návrhy na  jejich znění. Tato 
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úprava představuje změnu proti původní úpravě v občanském soudním řádu, podle kte-
ré toto rozhodnutí (tehdy dle § 175u odst. 2 o.s.ř.) nebylo z úkonů soudního komisaře 
vyňato (viz § 38 odst. 2 o.s.ř.). Důvodem je zřejmě posílení dohledu nad tím, aby soudní 
komisař k takovému postupu nepřistupoval i v případech, kde je ještě zpeněžení majet-
ku možné.

Formulace § 100 odst. 2 písm. e) z.ř.s. v porovnání s úplným zněním ustanovení § 237 
z.ř.s. by mohla vzbuzovat pochybnosti, zda v těch případech, kdy se nepodařilo zpeněžit 
majetek třetích osob, který patří do likvidační podstaty a soud jej má podle § 237 z.ř.s. 
vyjmout ze seznamu majetku likvidační podstaty, je k takovému rozhodnutí oprávněn 
soudní komisař [když ustanovení § 100 odst. 2 písm. e) z.ř.s. se výslovně zmiňuje jen 
o připadnutí státu]. Domnívám se, že shora uvedený důvod, proč bylo toto rozhodnutí 
vyňato z úkonů soudního komisaře, dopadá i na další část ustanovení, která se týká 
vynětí majetku ze seznamu majetku likvidační podstaty. Takové vynětí s  konečnou 
platností znemožní prodej uvedeného majetku, stejně jako připadne-li nezpeněžený 
majetek státu, a je proto namístě, aby i o tomto vynětí rozhodoval soud, nikoli soudní 
komisař.

Pouze soud (a nikoli soudní komisař) může vydat usnesení o tom, že se likvidace 
pozůstalosti zastavuje, zjistí-li se, že zůstavitel žije  (§ 280 z.ř.s.). Z úkonů soudního 
komisaře je takové usnesení vyňato podle § 100 odst. 2 písm. f) z.ř.s. [stejně jako zrušení 
usnesení usnesení o pozůstalosti podle § 191 z.ř.s. za obdobné situace v běžném řízení 
o pozůstalosti, vyňaté z úkonů soudního komisaře podle § 100 odst. 2  písm. c) z.ř.s.]. 
Také v tomto případě lze z ustanovení § 100 odst. 2 z.ř.s. dovodit, že pro usnesení podle 
§ 280 z.ř.s. připraví soudní komisař podklady, popřípadě učiní návrhy na jejich znění.

K celé řadě úkonů potřebuje soudní komisař i likvidační správce souhlas nebo pokyn 
soudu.

Zpeněžení majetku likvidační podstaty může notář i likvidační správce provést jen 
s předchozím souhlasem soudu (§ 231 z.ř.s.). Soud tak rozhoduje zejména o tom, který 
ze způsobů zpeněžení uvedených v § 232 z.ř.s. má být použit a zda má být takto zpeně-
žena pozůstalost jako celek, její určitá část nebo i jednotlivá věc, ale určí i jiné podmínky 
(např. cenu, způsob její úhrady, způsob zveřejnění nabídky, postup při výběru kupují-
cího apod.). Bude přitom zpravidla vycházet z návrhu notáře nebo likvidačního správ-
ce, resp. z návrhu usnesení připraveného soudním komisařem [§ 100 odst. 2 písm. d) 
a odst. 3 z.ř.s.]. 
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Problematickou je otázka, zda v těch případech, kdy je vyžadován k úkonu lik-
vidačního správce souhlas či vyjádření soudu, lze za něj považovat také souhlas či 
vyjádření soudního komisaře. Při doslovném výkladu by bylo možné dojít k závěru, 
že ve všech případech, které nejsou výslovně uvedeny ve výjimkách v § 100 odst. 2 
písm. d), e) a f) z.ř.s. bude možné za souhlas nebo vyjádření soudu považovat souhlas 
či vyjádření soudního komisaře.2 Domnívám se však, že s doslovným výkladem zde 
nelze vystačit.  Právní úprava považuje některé úkony prováděné v řízení o likvidaci 
pozůstalosti za  natolik závažné, že z  ní lze dovodit potřebu souhlasu či vyjádření 
soudu i v případech, kdy práva a povinnosti likvidačního správce podle § 100 odst. 4 
z.ř.s. vykonává notář (kterým je soudní komisař). Bylo by v rozporu se smyslem této 
úpravy, aby za situace, kdy je jmenován likvidační správce, postačil ke stejným úko-
nům likvidačního správce souhlas či vyjádření notáře (soudního komisaře). Není to-
tiž žádný rozumný důvod pro to, aby např. o tom, zda notář může zpeněžit majetek 
likvidační podstaty formou dražby provedené exekutorem rozhodoval soud, a o tom, 
zda stejným způsobem může majetek zpeněžit likvidační správce, rozhodoval soudní 
komisař.  

Mám za to, že při řešení této otázky je třeba vycházet z toho, zda právní úprava vý-
slovně vyžaduje takový souhlas či vyjádření soudu i k úkonu notáře (soudního komi-
saře), popřípadě zda tam, kde notář plní úkoly likvidačního správce, lze dovodit, že 
nutnost souhlasu či vyjádření soudu se vztahuje i na něj. V kladném případě bude na-
místě vycházet z toho, že ke stejnému úkonu likvidačního správce je zapotřebí rovněž 
vyjádření či souhlas soudu (a nikoli soudního komisaře). V ostatních případech, kde 
zákon obecně upravuje úkony soudu v řízení o  likvidaci pozůstalosti, aniž by takové 
úkony měly omezovat notáře (soudního komisaře), lze vycházet z toho, že tyto úkony 
činí (jménem soudu) soudní komisař.

Jde o tyto problematické úkony:     
    
1) Pokyny soudu při zjišťování majetku:
Není-li stanoveno jinak, úkony potřebné ke zjištění majetku likvidační podstaty činí 

likvidační správce nebo notář; řídí se přitom pokyny soudu (§ 213 z.ř.s.).

2   Podle § 100 odst. 1 z.ř.s. úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní 
komisař notář, kterého tím soud pověřil, není-li stanoveno jinak.
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Uvedené ustanovení je zřejmě třeba vykládat tak, že soud je oprávněn dát likvi-
dačnímu správci nebo notáři (plní-li úlohu likvidačního správce) konkrétní pokyny 
ke zjištění majetku likvidační podstaty. V praxi bude vydávat takové pokyny zpravidla 
k vyžádání či dotazu notáře nebo likvidačního správce, ale může je nepochybně vydat 
i z vlastní iniciativy (např. na základě podání některého věřitele). Likvidačnímu správci 
může takové pokyny dát i soudní komisař, zejména v případech, kdy soud žádné poky-
ny nedal. Pokud by však pokyny soudního komisaře byly v rozporu s pokyny soudu, 
budou mít přednost pokyny soudu.

2) Pokyny při posuzování sporného majetku:
Má-li likvidační správce za to, že do likvidační podstaty patří majetek, který by po-

dle informací vyplývajících se seznamů nebo systémů uvedených v § 215 odst. 2 neměl 
do likvidační podstaty náležet, oznámí to soudu. Stejně postupuje, uplatňuje-li u likvi-
dačního správce nebo u soudu někdo právo k majetku, o němž tvrdí, že nepřipouští, aby 
patřil do likvidační podstaty (§ 218 odst. 1 z.ř.s.). Soud prověří oznámení likvidačního 
správce a na základě posouzení všech známých rozhodných skutečností udělí likvidač-
nímu správci pokyn, zda má nebo nemá tento majetek nadále pokládat za majetek, který 
patří do likvidační podstaty (§ 216 odst. 2 z.ř.s.).

I  když to zákon přímo nestanoví, bude i  v  tomto případě nutné, aby si pokyny 
soudu k  zařazení či nezařazení sporného majetku do  likvidační podstaty vyžádal 
také notář, plní-li funkci likvidačního správce. Otázkou je, zda likvidační správce 
se může spokojit oznámením soudnímu komisaři a řídit se v tomto ohledu pokyny 
soudního komisaře. Vzhledem k  tomu, co je uvedeno shora, mám za  to, že v prvé 
řadě by mělo být oznámení adresováno soudu a pokud soud takové pokyny udělí, 
budou tyto pokyny rozhodující. Nic však zřejmě nebrání ani tomu, aby soud odká-
zal likvidačního správce na soudního komisaře a pokyny v takovém případě udělil 
soudní komisař.  

 
3)  Vynětí věci ze seznamu likvidační podstaty:
Ukáže-li se, že do seznamu majetku likvidační podstaty byl zapsán majetek, ačkoliv 

do ní správně nepatří, likvidační správce nebo notář se souhlasem soudu nebo na pokyn 
soudu jej vyjme ze seznamu (§ 223 z.ř.s.).

V tomto případě je nutno trvat na tom, že závazný souhlas nebo pokyn k vynětí ma-
jetku ze seznamu likvidační podstaty může dát pouze soud, nikoli soudní komisař.  Je 
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to z toho důvodu, že souhlas nebo pokyn je zde obligatorní, tzn. že bez tohoto souhlasu 
nebo pokynu nelze majetek z likvidační podstaty vyjmout. Souhlas či pokyn soudního 
komisaře nemůže být dostačující, tím spíše, že zákon vyžaduje souhlas či pokyn soudu 
i pro ten případ, kdy funkci likvidačního správce vykonává  notář (soudní komisař).

4) Správa majetku likvidační podstaty:
Při správě majetku likvidační podstaty (která na rozdíl od správy pozůstalosti v běž-

ném řízení není prostou správou, ale plnou správou dle § 1409 a násl. o.z., při níž ne-
jde jen o uchování majetku, ale i o jeho rozmnožení a uplatnění) je omezen likvidační 
správce i notář (vykonává-li funkci likvidačního správce)  v celé řadě úkonů pokyny 
nebo souhlasem soudu:

Peněžní prostředky patřící do likvidační podstaty může likvidační správce nebo no-
tář uložit pouze na takový účet u banky, který mu k tomuto účelu určil soud. Totéž platí, 
jde-li o přijetí plnění peněžních prostředků ke splnění pohledávek patřících do majetku 
likvidační podstaty.

(§  227  odst. 1 z.ř.s.)
Ukončit provozování obchodního závodu patřícího do majetku likvidační podstaty 

nebo jeho pobočky likvidační správce nebo notář smí jen se souhlasem soudu. Při vý-
konu práv akcionáře ohledně akcií patřících do likvidační podstaty, práv a povinností 
společníka jiné obchodní společnosti spojených s  obchodním podílem, který patří 
do  likvidační podstaty, a  práv a  povinností člena družstva, patří-li družstevní po-
díl do likvidační podstaty, likvidační správce postupuje podle pokynů soudu. (§ 227 
odst. 2 z.ř.s.)

Jen s předchozím souhlasem soudu a za obvyklých obchodních podmínek může lik-
vidační správce nebo notář uzavřít:

a)  smlouvu o úvěru, smlouvu o půjčce nebo obdobnou smlouvu, potřebnou k získání 
peněžních prostředků ke správě likvidační podstaty,

b)  smlouvy na dodávku energií a surovin, potřebných k provozu obchodního závodu 
zůstavitele nebo jeho pobočky. (§ 227 odst. 3 z.ř.s.)

Také v dalších jednotlivých případech může soud z vážných důvodů stanovit, že li-
kvidační správce smí právně jednat ohledně majetku patřícího do likvidační podstaty 
jen s předchozím souhlasem soudu nebo při splnění podmínek stanovených soudem. 
Dotace a návratné fi nanční výpomoci ze státního rozpočtu, jakož i další majetek pat-
řící do likvidační podstaty, s nímž lze podle jiného právního předpisu nakládat pouze 
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způsobem, k němuž byl určen, smí být likvidačním správcem nebo notářem použit jen 
způsobem určeným jinými právními předpisy; likvidační správce nebo notář k  tomu 
potřebuje souhlas soudu. (§ 227 odst. 4 z.ř.s.).

Také v těchto případech je z obdobných důvodů, které jsou uvedeny pod bodem 3), 
třeba trvat na tom, že souhlasy a pokyny podle § 227 z.ř.s. může udělit výhradně soud. 
Je proto vyloučeno, aby takový souhlas či pokyn uděloval likvidačnímu správci soudní 
komisař.

5) Zpeněžení majetku:
Zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty uskutečňuje s předchozím sou-

hlasem soudu likvidační správce nebo notář (§ 231 odst. 1 z.ř.s.).
Soud ve svém předchozím souhlasu uvede nejen způsob zpeněžení (§ 232) a rozsah 

zpeněžované pozůstalosti, ale i cenu nebo jiné podmínky, které musí být při zpeněžení 
splněny (§ 231 odst. 2 z.ř.s.).

O úkon zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty nejde, bylo-li uskutečně-
no bez předchozího souhlasu soudu nebo v rozporu se soudem stanovenými podmín-
kami (§ 231 odst. 3 z.ř.s.).

O tomto postupu je zmínka již shora. 
Vzhledem k tomu, že zákon jednoznačně vyžaduje ke zpeněžení majetku uskuteč-

ňovanému notářem předchozí souhlas soudu, je podle mého názoru vyloučeno, aby 
při stejném postupu likvidačního správce bylo možné se spokojit souhlasem soudního 
komisaře (tj. notáře). Nic by totiž při takovém pojetí nebránilo tomu, aby notář (soud-
ní komisař), který nechce být omezován předchozím souhlasem soudu, jmenoval li-
kvidačního správce a bez zásahu soudu mu sám podle § 231 udělil souhlas a stanovil 
podmínky k takovému způsobu prodeje, který sám uzná za vhodný. Omezování no-
táře v ustanovení § 231 z.ř.s. by tak postrádalo praktický smysl.

6) Souhlas ke zpeněžení zajištěného majetku věřitelem:
Vázne-li na majetku patřícím do likvidační podstaty zástavní nebo zadržovací prá-

vo, může soud věřiteli zajištěné pohledávky na jeho návrh usnesením povolit, aby sám 
uskutečnil zpeněžení zastavené nebo zadržené věci, jestliže má platně sjednáno, že ji 
může zpeněžit dohodnutým způsobem, a jestliže takové zpeněžení věci není v rozporu 
se zájmy jiného věřitele. Ke zpeněžení věci soud věřiteli určí přiměřenou lhůtu, která 
běží ode dne právní moci usnesení. (§ 233 odst. 1 z.ř.s.). 
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Toto ustanovení nepředstavuje omezování notáře (soudního komisaře) a likvidační 
správce při takovém postupu žádné úkoly nemá.

Lze proto dojít k závěru, že usnesení, kterým se povoluje věřiteli zajištěné pohledávky, 
aby sám uskutečnil  zpeněžení zastavené nebo zadržené věci (za stanovených podmí-
nek) vydává soudní komisař. 

 
7) Uspokojení zajištěných pohledávek: 
Uskutečnil-li zpeněžení majetku se souhlasem soudu věřitel (§  233), který výtěžek 

zpeněžení odevzdal soudu (§ 234) a který soudu podal řádnou zprávu o průběhu zpe-
něžování majetku, a  shledá-li uskutečnění zpeněžení majetku věřitelem v  souladu se 
zákonem, soud usnesením rozhodne, že čistý výtěžek zpeněžení bude odevzdán věřite-
li, popřípadě podle pořadí více věřitelům zajištěných pohledávek, do tří dnů od právní 
moci usnesení a že případný zbytek čistého výtěžku bude použit k uspokojení pohledá-
vek podle rozvrhového usnesení. (§ 271 odst. 1 z.ř.s.).

Uskutečnil-li zpeněžení majetku likvidační správce nebo notář a podal-li o tom sou-
du řádnou zprávu, soud usnesením rozhodne, že čistý výtěžek zpeněžení bude ode-
vzdán věřiteli, jehož pohledávka byla zpeněženým majetkem zajištěna, popřípadě více 
věřitelům takto zajištěných pohledávek podle pořadí, do tří dnů od právní moci usne-
sení a že případný zbytek čistého výtěžku bude použit k uspokojení pohledávek podle 
rozvrhového usnesení. (§ 271 odst. 2 z.ř.s.).

Lze mít za to, že při zpeněžení zajištěného majetku věřitelem je rozhodnutí o ode-
vzdání čistého výtěžku věřiteli (více věřitelům) v působnosti soudního komisaře, který 
také dává souhlas k takovému zpeněžení [viz shora v bodě 6)]. Jde o úkon, který není 
v § 100 odst. 2 z.ř.s. uveden mezi úkony, na které se pověření soudního komisaře ne-
vztahuje a ani z ustanovení § 271 nelze dovodit, že by soudní komisař byl v tomto směru 
nějak omezen. 

Při postupu podle odstavce 2 (zpeněžení zajištěné věci likvidačním správcem nebo 
notářem) sice z tohoto ustanovení vyplývá, že likvidační správce nebo notář musí o zpe-
něžení zajištěného majetku podat zprávu soudu, ale ani v tomto případě nelze dovozo-
vat, že by o odevzdání čistého výtěžku věřiteli (více věřitelům) měl rozhodovat přímo 
soud a nikoli soudem pověřený soudní komisař, když tento úkon podle § 100 odst. 2 
z.ř.s. nepatří k těm, na které se pověření nevztahuje. Předchozí souhlas ke konkrétnímu 
způsobu takového zpeněžení likvidačním správcem nebo notářem však musí vždy dát 
soud [viz shora  bod 5)].
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8)  Sporná řízení:
Pro úplnost je namístě uvést, že sporná řízení, která se týkají aktiv či pasiv likvidač-

ní podstaty nebo byla zahájena na základě výzvy v průběhu řízení o likvidaci pozůs-
talosti (např. o určení vlastnictví, o vyloučení majetku z likvidační podstaty, o určení 
pohledávky) jsou samostatná řízení, která jsou vedena soudem mimo řízení o likvidaci 
pozůstalosti na základě žaloby podle § 79 a násl. občanského soudního řádu. Takové 
řízení není součástí řízení o pozůstalosti, resp. o  likvidaci pozůstalosti, ve kterém by 
mohl rozhodovat soudní komisař.  Likvidační správce v těchto řízeních vystupuje jako 
účastník.  Ve sporných  řízeních  si likvidační správce vyžádá pokyny soudu a řídí se 
jimi (§ 213, § 262 odst. 4).

Stručný  přehled  úkonů svěřených soudnímu 
komisaři, likvidačnímu správci a soudu v řízení 
o likvidaci pozůstalosti podle fází  tohoto řízení:

Nařízení likvidace pozůstalosti:
Rozhodnutí o  nařízení likvidace (§  195 a  §  196) a  jmenování likvidačního správ-

ce v rozhodnutí o nařízení likvidace nebo podle potřeby samostatně kdykoli později 
(§ 197) vydává soudní komisař. Soudní komisař také v zákonem stanovených případech 
likvidačního správce odvolává (§ 204).

V řízeních, která se týkají majetku nebo pasiv likvidační podstaty a byla vedena se 
zůstavitelem nebo s osobami spravujícími pozůstalost, se stává účastníkem likvidační 
správce. Vznikne-li potřeba takové účasti, musí soudní komisař likvidačního správce 
jmenovat, neboť sám není k této účasti oprávněn (§ 100 odst. 4). 

Správa pozůstalosti přechází na likvidačního správce, je-li jmenován, nebo na soud-
ního komisaře, není-li jmenován likvidační správce (§ 199).

Závěru a zajištění majetku v průběhu řízení o likvidaci pozůstalosti nařizuje soudní 
komisař (§ 202/2).

Likvidační podstata:
Při úkonech týkajících se majetku likvidační podstaty mají zásadně stejná práva a po-

vinnosti likvidační správce (byl-li jmenován) i soudní komisař (není-li jmenován lik-
vidační správce). 



76

2/2017Zpravodaj Jednoty českých právníků

Týká se to zjišťování majetku likvidační podstaty § 214), získávání informací o ma-
jetku likvidační podstaty (§ 215), postupu při řešení sporného majetku (§ 216), pořízení 
a vedení seznamu majetku likvidační podstaty (§ 218), vyrozumění o zapsání sporné-
ho majetku do seznamu (§ 221), oznámení soupisu (§ 222), vynětí ze seznamu (§ 223), 
správy majetku likvidační podstaty (§ 227) i zpeněžování majetku likvidační podstaty 
(§ 231, § 232). 

V  řadě těchto úkonů je však  likvidační správce i  notář (soudní komisař) omezen 
povinností řídit se pokyny soudu: při zjišťování majetku obecně, pokud soud takové 
pokyny vydal (§ 213), při řešení otázky, zda má být sporný majetek považován za ma-
jetek náležející do likvidační podstaty (§ 216), při posuzování, zda lze určitý majetek 
vyjmout ze seznamu (§ 223), při správě majetku likvidační podstaty, jde-li o některý 
z vyjmenovaných úkonů nebo kde si soud vyhradil předchozí souhlas (§ 227), při zpe-
něžování majetku likvidační podstaty, ke  kterému je vyžadován předchozí souhlas 
soudu (§ 231).

Soudní  komisař na rozdíl od likvidačního správce nepotřebuje k vyžadování infor-
mací o  majetku likvidační podstaty předchozí souhlas soudu (§  215 odst.  3) a  může 
při zpeněžování majetku usnesením povolit věřiteli zajištěné pohledávky za  podmí-
nek uvedených v zákoně, aby  sám uskutečnil zpeněžení zastavené nebo zadržené věci 
(§ 233). Nemůže naopak  vystupovat  v řízeních o vyloučení z likvidační podstaty jako 
účastník (§ 100 odst. 4, § 224 odst. 2). 

Likvidační správce zásadně potřebuje k  vyžadování informací o  majetku likvidač-
ní podstaty předchozí souhlas soudu (§ 215 odst. 3) a vystupuje  jako účastník řízení, 
jejichž předmětem je majetek likvidační podstaty [§ 206 odst. 1 písm.c)], včetně sporů 
o vyloučení majetku z  likvidační podstaty (§ 224 odst. 2).

K rozhodnutí o tom, že majetek, který se nepodařilo zpeněžit, připadá státu nebo se 
(jde-li o nezpeněžený majetek třetích osob, který patří do likvidační podstaty) vyjímá 
ze seznamu majetku likvidační podstaty (§ 237 odst. 1) je oprávněn pouze soud [§ 100 
odst.  2 písm.  e)]. Je-li to třeba, připraví soudní komisař pro soud podklady a  návrh 
na takové usnesení (§ 100 odst. 3).

Přihlašování pohledávek:
Pohledávky by měly být přihlašovány u soudního komisaře, který vydává usnesení 

o nařízení likvidace, obsahující výzvu k přihlášení pohledávek [§ 196 odst. 2 písm. a)]. 
Za včasné přihlášení však bude třeba považovat i přihlášení pohledávky u soudu, po-
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případě i u likvidačního správce (srov. analogicky § 136). Pokud byly pohledávky při-
hlášeny u soudu nebo u likvidačního správce, měli by přihlášku neprodleně postoupit 
soudnímu komisaři.

Jinak v řízení o přihlášených pohledávkách vše posuzuje soudní komisař (rozhodu-
je o odmítnutí přihlášky dle § 240/2 a § 241/4; vyzývá k doplnění přihlášky dle § 241 
odst. 3; přezkoumává pohledávky bez jednání (§ 253) nebo při jednání (§ 255); rozho-
duje o povinnosti věřitele popírajícího pohledávku složit jistotu (§ 257), vyzývá věřitele, 
jehož pohledávka byla popřena, k podání žaloby (§ 260).

Likvidační správce má možnost (nikoli povinnost) zúčastnit se jednání před soudním 
komisařem o přezkoumání pohledávek (§ 251/4). Zúčastní-li se takového jednání, může 
při něm vyjádřit svůj názor na to, které pohledávky by měly být považovány za proká-
zané a které nikoli; soudní komisař připomínky likvidačního správce posoudí, ale není 
jimi vázán. V řízeních o pohledávkách, která již probíhají (§ 261) nebo byla zahájena  
k žalobě věřitele podané na základě výzvy dle § 260, je likvidační správce účastníkem 
řízení. 

Rozvrh výtěžku:
Rozhodování o uspokojení zajištěných pohledávek (§ 270, § 271) i vydávání rozvrho-

vého usnesení o uspokojování ostatních pohledávek (§ 272 – § 274), popřípadě o vydání 
likvidačního přebytku (§ 275) náleží výhradně soudnímu komisaři.

 
Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty:
Rozhodnutí o pokračování v likvidaci pozůstalosti (§ 278 odst. 1), popřípadě o nabytí 

dalšího majetku, když byly v původním řízení všechny pohledávky uspokojeny (§ 279) 
vydává soudní komisař. 

Při pokračování v likvidaci pozůstalosti (§ 278 odst. 2 a 3) jsou práva a povinnosti 
soudního komisaře, likvidačního správce a soudu stejná jako v původním řízení o li-
kvidaci. 

Zastavení likvidace pozůstalosti, zjistí-li se, že zůstavitel žije (§ 280):
Toto usnesení je vyňato z úkonů soudního komisaře a přísluší výhradně soudu [§ 100 

odst. 2 písm. f)]. Je-li to třeba, připraví soudní komisař pro soud podklady a návrh na ta-
kové usnesení (§ 100 odst. 3).
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Úschovy v řízení o likvidaci  pozůstalosti:
Byla-li až v řízení  o likvidaci pozůstalosti nařízena soudním komisařem závěra nebo 

zajištění  majetku (§ 202 odst. 2), přijímá úschovu soudní komisař, a to tak, že peníze se 
skládají na účet soudu (§ 283), movité věci do kovové skříně soudního komisaře, soudu 
nebo do úschovy u banky (§ 284) a movité věci, které pro jejich velikost nebo povahu 
nelze umístit v kovové skříni  soudního komisaře nebo soudu, u vhodného schovatele 
(§ 285).

O vydání úschov rozhoduje soudní komisař (§ 288 odst. 3). Věci vyloučené nebo vy-
ňaté z likvidační podstaty vydá oprávněné osobě (§ 288 odst. 2). Peníze, které nebyly 
vyloučeny či vyňaty z likvidační podstaty, jsou její součástí. Byl-li jmenován likvidační 
správce, vydá ostatní movité věci likvidačnímu správci (§ 288 odst. 1), který pak provádí 
jejich zpeněžení. Není-li jmenován likvidační správce, nakládá s těmito věcmi soudní 
komisař při jejich zpeněžování.   

JUDr. Ladislav Muzikář je soudcem Městského soudu v Praze.
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V souvislosti s rekodifi kací soukromého práva byla 
s účinností od 1. ledna 2014 do českého právního 
řádu zavedena  celá řada pojmů, které si lidé v dnešní 
moderní společnosti obvykle spojují  spíše s mi-
nulostí. Mezi ně můžeme zařadit i tzv. výměnek. 

Historie
Výměnek (lat. „reservatum rusticum“), jako prostře-

dek zvykového práva, získal v  dřívějších dobách své 
hlavní praktické využití na venkově v případech, kdy 
docházelo k přenechání zemědělské usedlosti novému 
vlastníkovi (typicky mladšímu členu rodiny). Tento in-

stitut sloužil k zaopatření odstupujícího hospodáře, který si vymiňoval rentu spočívající 
v určitém plnění, zpravidla naturálním, váznoucí na postoupeném hospodářském statku. 

Ačkoliv se výměnku věnuje jak prvorepubliková judikatura, tak i literatura, paradox-
ně se s jeho legálním zakotvením v našem právním prostředí setkáváme až ve vládním 
návrhu československého občanského zákoníku z roku 1937, který však nakonec nikdy 
nevstoupil v účinnost. Poprvé se tedy v našem právním řádu výměnek objevil až díky 
tzv. střednímu občanskému zákoníku (§ 181 a násl. zák. č. 141/1950 Sb.), který jej v rám-
ci hlavy deváté, upravující věcná břemena, zařazoval mezi věcná práva.

Občanský zákoník z roku 1964 výslovnou úpravu výměnku již neobsahoval. Zajištění 
osoby a  jejího bydlení na dobu dožití bylo proto standardně v praxi řešeno prostřed-
nictvím věcných břemen in personam spočívajících v právu doživotního užívání bytu 
a případných dalších oprávněních s tím spojených.

Stávající právní úprava
Současný občanský zákoník1 svým obligačním pojetím výměnku navazuje na vládní 

1   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „OZ“).

Výměnek

Mgr. Jakub Straděj
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osnovu z roku 1937, když jej zařazuje v rámci části o relativních majetkových právech 
mezi závazky ze zaopatřovacích smluv. Ustanovení § 2707 odst. 1 OZ vymezuje smlou-
vu o výměnku, prostřednictvím které „si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti 
s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k za-
opatření na  dobu života nebo na  dobu určitou a  nabyvatel nemovité věci se zavazuje 
zaopatření poskytnout.“2 Ze shora uvedené defi nice i ve spojení se začleněním tohoto 
institutu v rámci uspořádání občanského zákoníku je tedy zřejmé, že hlavní smysl vý-
měnku lze spatřovat v zajištění zaopatření zcizitele (tzv. výměnkáře) při převodu jeho 
nemovitosti na nového vlastníka (osobu zavázanou k výměnku).

Při uzavření výměnkové smlouvy je nezbytné pamatovat na důležitý aspekt spočíva-
jící v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovité věci. Tímto rysem se výmě-
nek odlišuje od věcných břemen, která je možné zřídit i samostatně bez jakékoliv ná-
vaznosti na zcizení nemovitosti. Smlouva zřizující výměnek bude zpravidla uzavírána 
současně s převodní (typicky kupní či darovací) smlouvou na jedné listině. Nebrání to 
však tomu, aby věcná souvztažnost výměnku a převodu vlastnictví zůstala zachována 
i v případech, kdy budou obě právní jednání učiněna na dvou listinách či s časovým 
odstupem. V souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovité věci lze zřídit vý-
měnek jak následně, tak i před uskutečněním takového převodu. Zákonodárce dokonce 
v ustanovení § 2708 OZ výslovně umožnil, aby za účelem zajištění větší právní jistoty 
budoucího výměnkáře mohlo dojít k zápisu tzv. budoucího výměnku do katastru ne-
movitostí ještě předtím, než proběhne samotný převod příslušné nemovitosti do rukou 
nabyvatele. Z dosavadní praxe katastrálních úřadů však vyplývá, že takové ujednání 
není zatím příliš obvyklé. 

Obsah výměnku
Ujednání ve smlouvě o výměnku, jež upravují samotný obsah a rozsah závazku sloužící 

k zaopatření výměnkáře, mohou být velice rozmanitá. Vzhledem k tomu, že zřízení výměn-

2   Je zde více než patrná inspirace vládním návrhem československého občanského zákoníku z roku 
1937, jehož navrhované ustanovení § 1096 mělo znít takto: „Vymíní-li vlastník nemovitosti, 
odstupuje ji někomu, pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva, sloužící k zaopatření, 
na doživotí nebo na jinou dobu neurčitou (výměnek), platí o tomto výměnku podle obsahu právního 
jednání, kterým byl zřízen, ustanovení o právech, z kterých se výměnek skládá, zejména ustanovení 
o důchodu a o služebnosti bytu. Vlastník může si také zříditi budoucí výměnek zápisem takových práv 
do veřejných knih již před odstoupením nemovitosti.“  
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ku musí souviset s převodem nemovité věci, zpravidla bude obsahem takové smlouvy usta-
novení zajišťující zachování bydlení pro výměnkáře (jako dosavadního vlastníka) v dané 
nemovitosti, resp. v její části, a to na dobu po provedení převodu vlastnického práva na no-
vého nabyvatele. Občanský zákoník v ustanovení § 2707 odst. 2 výslovně zmiňuje možnost 
použití ustanovení zákona týkajících se služebnosti bytu i na smlouvu o výměnku.3

Výměnková smlouva však může vedle standardního zabezpečení bydlení zahrnovat 
i širokou škálu dalších oprávnění směřujících k zaopatření výměnkáře. Půjde o vymezený 
soubor práv na dílčí plnění, ke kterým se zaváže osoba povinná z výměnku a která budou 
obvykle spočívat v poskytování určitých naturálních dávek, stravy (např. příprava teplých 
obědů a  večeří), lékárenských přípravků, oblečení, domácích potřeb, paliva k  vytápění 
apod. Nic nebrání tomu, aby si smluvní strany ujednaly i závazek k zajišťování pravidelné-
ho úklidu, praní a žehlení, běžných oprav v domácnosti či dopravy k lékaři.4 Výměnkář si 
může vyhradit, že mu bude poskytováno i opakující se peněžité plnění, podpůrně se pak 
použijí ustanovení občanského zákoníku o důchodu. Nezřídka bude nový majitel nemo-
vitosti na základě výměnku povinen strpět některá vyhrazená oprávnění odstupujícího 
vlastníka, jako např. čerpání vody ze společné studny či požívací právo k půdě, resp. úrodě.  

Jak vyplývá z výše zmíněné variability možných ujednání, výměnek se skládá z řady 
dílčích práv sjednocených kauzou spočívající v  zaopatření výměnkáře a  záleží vždy 
na účastnících, v jaké míře a jak podrobně si obsah vzájemných práv a povinností sjed-
nají. Zákon výslovně počítá s přiměřenou aplikací jednotlivých ustanovení o právech, 
z  nichž se výměnek skládá. Nicméně, z  důvodu zajištění právní jistoty všech stran 
do budoucna je vhodné, aby již na začátku smluvního vztahu došlo ke sjednání rozsa-
hu poskytovaného plnění co do kvantitativní stránky. Pokud však smlouva o výměnku 
mlčí či neupravuje jinak, občanský zákoník dokonce podpůrně pro obsah práv výměn-
káře jako rozhodující aspekt umožňuje aplikovat místní zvyklosti.5

3   Ustanovení § 2707 odst. 2 OZ stanoví: „Podle obsahu právního jednání, kterým byl výměnek zřízen, 
se na smlouvu o výměnku použijí také ustanovení o právech, ze kterých se výměnek skládá, zejména 
o služebnosti bytu nebo o důchodu.“

4   Například v notářském spisu z roku 1947 byla ujednána v rámci postupní smlouvy i výměnková 
práva, když „Výměnici přísluší a to počínaje ihned právo společného bydlení s hospodáři v jejich obytných 
místnostech o jednom stole, světle a teple s povinností hospodářů dodávati výměnici při svém stole řádnou 
stravu takovou, jakou hospodáři sami jísti budou, bezplatně obstarávati jí praní, čištění a žehlení prádla 
a šatstva, řádně ji ošetřovati v její nemoci, poskytovati jí potřebnou lékařskou pomoc, dodávati jí potřebné 
šatstvo, prádlo a obuv a po smrti vystrojiti jí slušný, jejímu stavu přiměřený pohřeb.“

5   Ustanovení § 2707 odst. 1 věta druhá OZ: „Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro 
obsah práv výměnkáře místní zvyklost.“
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Ačkoliv na  to nemuselo být při uzavření smlouvy o výměnku výslovně pamatová-
no, zákon vymezuje určité mimořádné životní situace spíše krátkodobého charakteru, 
ve kterých automaticky ukládá osobě zavázané k výměnku povinnost přispět výměn-
káři pomocnými úkony. Občanský zákoník tedy apelujíce na určité morální povinnos-
ti a veden zásadou dobrých mravů zakotvuje v ustanovení § 2709 povinnost pomoci 
oprávněnému v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi, aniž by to bylo výslovně ujed-
náno. Rozsah pomoci bude záležet na konkrétní situaci s tím, že tato povinnost je časo-
vě omezena na dobu trvání nezbytné potřeby výměnkáře. Osoba zavázaná k výměnku 
se může rozhodnout, zda tyto pomocné úkony zajistí osobně, v  opačném případě se 
lze této povinnosti zprostit tím, že zprostředkuje umístění výměnkáře do  vhodného 
zařízení, kde o něj bude dočasně postaráno. Půjde zpravidla o zdravotnické zařízení 
či ústav sociálních služeb, které zabezpečí náležitou péči s tím, že se předpokládá sou-
hlas výměnkáře s umístěním do takového zařízení. Lze mít za  to, že návrh umístění 
do zařízení, které je pro výměnkáře neúměrně fi nančně zatěžující či lidsky nedůstojné, 
nezpůsobuje v případě odmítnutí ze strany výměnkáře zproštění povinnosti zavázané 
osoby poskytnout pomocné úkony v nouzi ve smyslu § 2709 OZ. Není-li ujednáno jinak, 
náklady spojené s pobytem v příslušném zařízení nese výměnkář sám.

Změna poměrů
Zákonodárce ovšem pamatoval i na situaci, kdy dojde ke změně poměrů zpravidla 

na straně zavázané osoby k výměnku, a začlenil do občanského zákoníku ustanovení 
§ 2710, které mimo jiné stanoví, že „změní-li se poměry tou měrou, že na osobě zavázané 
k výměnku nelze spravedlivě požadovat, aby setrvala při naturálním plnění, a nedohod-
nou-li se strany, může soud na návrh osoby zavázané k výměnku rozhodnout, že se natu-
rální výměnek zcela nebo zčásti nahradí peněžitým důchodem“.

Tímto je tedy řešen případ změny poměrů většinou dlouhodobější povahy, která je 
tak závažná, že nelze na  povinném spravedlivě požadovat, aby poskytoval sjednané 
naturální plnění. Půjde například o situaci, kdy nastane u osoby zavázané k výměn-
ku trvalé zhoršení zdravotního stavu znemožňující jí poskytovat dohodnutá plnění in 
natura. Nelze však do takových případů zahrnout pouze skutečnost, že se stane natu-
rální plnění obtížnějším například z důvodu zhoršení stavu výměnkáře či přiměřeně 
se zvyšujících nákladů na péči o něj. Předpokládá se dohoda smluvních stran o změně 
závazku (s tím, že pokud byl výměnek zřízen jako věcné břemeno, nastávají věcněprávní 
účinky této změny až zápisem do veřejného seznamu), nedojde-li však k ní, je osoba 
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zavázaná k výměnku aktivně legitimována k podání žaloby směřující k transformaci 
naturálního plnění na peněžitý důchod (tzv. plnění relutární), který dostatečně zajistí 
sjednané zaopatření výměnkáře.

Soud je navíc oprávněn, a to i bez návrhu, uložit osobě zavázané k výměnku složení 
zaopatřovací jistiny ve prospěch výměnkáře u provozovatele vhodného zaopatřovací-
ho zařízení. Záleží na soudu, aby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu 
a k původním ujednáním ve smlouvě o výměnku vybral vhodné zaopatřovací zařízení 
a stanovil výši zaopatřovací jistiny tak, aby nedošlo k ohrožení zaopatření výměnkáře.

Došlo-li k přeměně naturálního plnění na peněžité, a poté se podstatně změnily po-
měry, může soud provést další změnu obsahu závazku z výměnku, a to změnou před-
chozí dohody stran či soudního rozhodnutí o změně závazku.

Zkáza stavby
Jak již bylo naznačeno výše, smyslem smlouvy o  výměnku je především zaopatře-

ní výměnkáře a její ujednání budou tedy směřovat k zajištění bydlení pro výměnkáře 
zpravidla na dobu dožití, například formou služebnosti bytu či právem nájmu konkrét-
ní nemovitosti. Vzhledem k  tomu, že v  praxi může nezřídka nastat situace, kdy do-
jde ke zkáze stavby, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, počítá s tímto ustanovení 
§ 2711 OZ, když osobě zavázané k výměnku ukládá v takovém případě povinnost opa-
třit výměnkáři na vlastní náklad vhodné bydlení náhradní.6 Náhradní bydlení by mělo 
svým rozsahem odpovídat původně sjednanému závazku a veškeré náklady, včetně těch 
provozních, půjdou k tíži osoby zavázané k výměnku.  

Účastníci
Účastníky smlouvy o  výměnku budou zpravidla dosavadní odstupující vlastník 

jako výměnkář na straně jedné a nabyvatel předmětné nemovité věci zavazující se po-
skytnout výměnkáři plnění jako osoba zavázaná k výměnku. Oproti poslední úpravě 
ve středním občanském zákoníku z roku 1950, dle které šlo zřídit výměnek ve prospěch 
někoho jiného než dosavadního vlastníka, jen pokud byl na něj svou výživou odkázán 
a nejdéle na dobu této potřeby, může dnes na straně oprávněných i povinných existovat 

6   Ke zkáze nemovitosti může dojít na základě přírodní katastrofy, zanedbanou údržbou či stářím, 
nicméně je možné předpokládat, že pokud dojde k jejímu zničení v důsledku úmyslného jednání 
výměnkáře, nelze na povinném spravedlivě požadovat zajištění nového bydlení.
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pluralita subjektů. Současný občanský zákoník výslovně počítá i se zřízením výměnku 
ve prospěch manželů. Dojde-li pak ke smrti jednoho z nich, výměnek nezaniká a ani se 
nezkracuje rozsah sjednaných plnění z výměnku. V souladu s § 3020 OZ se tato úprava 
použije obdobně i na případ registrovaných partnerů.

Výměnek jako věcné břemeno
Ačkoliv byl výměnek dle současné právní úpravy zařazen mezi práva obligační, jedna 

z jeho výhod spočívá v tom, že se umožňuje, aby byl smluvními stranami sjednán také 
jako věcné břemeno. Dá se očekávat, že takovéto ujednání, které zajistí účastníkům věc-
něprávní účinky (tj. působení erga omnes), bude volbou častější. Zápis věcného břemene 
do katastru nemovitostí ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona,7 jako zá-
kladní předpoklad vzniku výměnku s věcněprávními účinky, může totiž působit jako 
aspekt vyšší právní jistoty jak výměnkáře, tak i nového vlastníka převáděné nemovitosti.

Ustanovení § 2708 odst. 1 OZ pro případ, že je výměnek zřízen jako reálné břemeno, 
ukládá nabyvateli nemovité věci, aby učinil „vše, co je z jeho strany zapotřebí, aby vý-
měnek mohl být zapsán do veřejného seznamu“. K úspěšnému zřízení a zápisu výměnku 
jako věcného břemene do katastru nemovitostí je žádoucí, aby se při vyplňování návrhu 
na vklad práva do katastru nemovitostí v souladu s § 16 katastrální vyhlášky8 mimo jiné 
uvedl výstižný popis obsahu a rozsahu výměnku podle listiny včetně označení výměn-
káře a doby trvání výměnku (zpravidla na dobu života oprávněné osoby – výměnkáře).

V zájmu ochrany výměnkáře se předpokládá, že k zápisu vlastnického práva naby-
vatele do veřejného seznamu dojde současně se zápisem výměnku. Zákon nicméně při-
pouští, aby se výměnkář zřekl zápisu do katastru nemovitostí. V takovém případě pak 
vzniká výměnek již účinností smlouvy o  výměnku. Jak bylo zmíněno dříve v  tomto 
příspěvku, zákon výměnkáři umožňuje, aby si pro sebe vkladem do katastru nemovi-
tostí zapsal tzv. budoucí výměnek v  časovém předstihu před samotným převedením 
nemovité věci novému vlastníku.  

 Povaha výměnku
Není náhodou, že právní úprava výměnku se v občanském zákoníku vyskytuje v rámci 

závazků ze zaopatřovacích smluv vedle smlouvy o důchodu. Osobní charakter smlouvy 

7  Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
8  Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
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o výměnku je možné spatřovat zejména v ustanovení § 2713 a násl. OZ. Výslovně se za-
kazuje postoupení výměnku na třetí osobu. Ačkoliv cese výměnkové smlouvy není povo-
lena, zákon připouští alespoň možnost postoupit právo na splatné (dospělé) dávky, avšak 
ne na ty, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře. Typicky může jít o pří-
pad, kdy byly v rámci smlouvy o výměnku sjednány dávky spočívající v peněžité rentě.

Obdobně jako u smlouvy o důchodu, právo na výměnek nepřechází na výměnkářovy 
dědice. Výměnek je tedy osobním závazkem, který zanikne zpravidla smrtí výměnkáře. 
Byl-li výměnek sjednán ve prospěch více osob, smrtí jednoho z oprávněných nezaniká, 
pouze se, na rozdíl od výměnku vyhrazeného manželům, krátí rozsah poskytovaných 
výměnkových plnění.

Dalším aspektem spojujícím instituty důchodu i výměnku je vyloučení možnosti 
odstoupit od smlouvy o výměnku v situaci, kdy osoba zavázaná k výměnku neplní 
své povinnosti a smlouva o převodu nemovité věci byla zřízena v souvislosti se zří-
zením výměnku. Zákon tímto sleduje zachování stavu vlastnických poměrů a zabrá-
nění případných spekulací a majetkových restitucí v důsledku odstoupení od smlou-
vy, a  to i po dlouhé době po převodu nemovitosti nabyvateli. Vzhledem k tomu, že 
výměnek bude zpravidla sjednáván na dobu života výměnkáře, blíží se výměnková 
smlouva svým charakterem smlouvě odvážné, když nelze dopředu najisto očekávat, 
po jak dlouhou dobu bude osoba zavázaná povinna plnit výměnkáři sjednaná plnění. 
Na rozdíl od smlouvy darovací, která připouští odvolání daru pro nevděk, však do-
chází při převodu nemovitosti v souvislosti se zřízením výměnku k nezpochybnitel-
nému převodu vlastnického práva. V případě porušení povinností ze strany zavázané 
osoby je tedy výměnkář oprávněn domáhat se jejich splnění žalobou, a nikoliv od-
stoupit od smlouvy. Nicméně, celým novým občanským zákoníkem se prolíná zásada 
smluvní volnosti, a nic tedy nebrání výměnkáři, aby si možnost odstoupit od smlouvy 
výslovně ujednal.

Daňové souvislosti
Při úvahách o možnosti zřídit výměnek by rovněž měly být pečlivě zváženy i daňové 

aspekty celé transakce. Přijetí nového občanského zákoníku a celková rekodifi kace sou-
kromého práva se odrazily i v oblasti práva daňového. V rámci novely zákona o daních 
z příjmů9 zákonodárce začlenil mezi tzv. ostatní příjmy dle § 10 odst. 1 písm. l) tohoto 

9  Zákon č. 589/1992 Sb., o daních z příjmů.
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právního předpisu i příjem z výměnku. Bude záležet na konkrétním obsahu smlouvy 
o výměnku, nicméně plnění poskytovaná v rámci výměnku budou zpravidla podléhat 
zdanění. Otázkou také zůstává, jak bude příjem z výměnku, který může zahrnovat ce-
lou řadu rozličných plnění, oceněn.10 Vzhledem k tomu, že ke zřízení výměnku dochá-
zí v souvislosti s převodem nemovité věci, je na místě, aby účastníci před uzavřením 
smlouvy posoudili i daňové důsledky z hlediska daně z nabytí nemovitých věcí11 a daně 
z příjmů.12 

Závěr
Opětovné zařazení úpravy smlouvy o výměnku do českého právního řádu předsta-

vuje dle mého názoru jeden z přínosů občanského zákoníku. Jakkoliv je možné vnímat 
výměnek jako historický přežitek spojený s mezigeneračními převody hospodářských 
usedlostí, nebude překvapením, pokud nalezne své uplatnění i v majetkových uspořá-
dáních moderní společnosti dvacátého prvního století. Tento komplexní nezcizitelný 
a neděditelný institut, který v sobě může zahrnovat celou řadu rozmanitých oprávnění 
a právních útvarů sloužících k zaopatření odstupujícího vlastníka nemovité věci, totiž 
ve spojení s možností jeho ukotvení jako věcného práva v katastru nemovitostí nabízí 
účastníkům jistou alternativu k doposud obvykle uzavíraným smlouvám o zřízení věc-
ného břemene. Lze předpokládat, že se smlouva o výměnku opět stane jednou z voleb 
při úvahách o  zajištění zachování určitého standardu životní úrovně pro stávajícího 
vlastníka nemovitosti při jejím převodu.   

Mgr. Jakub Straděj je notářským koncipientem v Litoměřicích.
Článek byl přetištěn z čísla 5/2016 AD NOTAM se souhlasem autora i redakce.

10   Ustanovení § 3 odst. 3 zákona o daních z příjmů stanoví, že nepeněžní příjem se pro účely daně 
z příjmů fyzických osob oceňuje a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku (zákon 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který upravuje tzv. obvyklou cenu), b) jako pětinásobek 
hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je 
opakující se plnění na dobu neurčitou, života člověka nebo delší než 5 let.

11   Nově upravena v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
12   Dřívější zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí byl k 1. 1. 2014 zrušen, 

a darování tedy nově podléhá zdanění v rámci tzv. bezúplatného příjmu podle zákona o daních z příjmů.
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Registr smluv ve veřejném sektoru 
– vybrané otázky pro širokou právnickou veřejnost

Cílem tohoto článku bude diskutovat zákon o registru smluv, který s účinností od 1. 
července 2016 zavádí povinným subjektům novou uveřejňovací povinnost týkající 
se většiny jimi uzavíraných smluv. Od poloviny roku 2017 poté dojde k odstarto-
vání tzv. ostrého režimu, kdy bude docházet ke zrušení smlouvy, pokud nebyla 
ani jednou ze smluvních stran v registru smluv uveřejněna. Dle současné právní 
úpravy zákon nestanoví povinnost uveřejnění konkrétnímu subjektu. Vymezení 
povinných subjektů v zákoně bohužel není u některých skupin zcela jednoznačné. 
Tento článek tedy nastíní základní problémy registru smluv obecně s přihlédnutím 
k vymezení povinných subjektů a uveřejňovaných smluv.

Obecně k zákonu o registru smluv
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej-

ňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“ nebo „ZRS“) zavádí 
do českého smluvního práva nový systém vnější kontroly veřejného sektoru založený 
na obligatorním uveřejňování smluv, u nichž je alespoň jedna smluvní strana povin-
ným subjektem. Tento poměrně krátký právní předpis s 10 paragrafy nabyl účinnosti již 
dnem 1. července 2016, s výjimkou sankčních ustanovení § 6 a 7, které se použijí poprvé 
na smlouvy uzavřené od 1. července 2017. Od tohoto data se tudíž uplatní ustanovení 
upravující neúčinnost uzavřené smlouvy a její zrušení při jejím dodatečném neuveřej-
nění do tří měsíců. 

Mgr. František Korbel, Ph.D. JUDr. Monika MatysováJUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. Daniel Burda
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Advokáti, notáři, exekutoři, právníci ve veřejné správě, zaměstnanci právních oddělení 
dodavatelů veřejného sektoru i příslušníci ostatních právních profesí tak budou konfron-
továni s  potřebou tento nový právní předpis znát a  ovládat. ZRS totiž stanoví povin-
nost uveřejnit smlouvu, jejíž stranou je povinný subjekt, s dopady do právního postavení 
obou smluvních stran, tj. prakticky se může týkat kohokoli. Výčet povinných subjektů je 
obsažen v § 2 ZRS. Uveřejňovací povinnost přitom dopadá nejen na povinné subjekty, ale 
i na jejich smluvní partnery. Při poskytování právního poradenství v oblasti uzavírání 
smluv by se tak každý advokát, notář či právní konzultant měl mít na pozoru. Nejen pro-
to, aby svého klienta upozornil na skutečnost, že je potřeba uzavíranou smlouvu uveřej-
nit, ale také, aby měl přehled, které části smlouvy se případně neuveřejňují, resp. mohou 
být uveřejněny fakultativně, protože na ně dopadají výjimky podle ZRS.

Klienti, kteří s registrem smluv přichází do kontaktu pravidelněji, si povětšinou ne-
vystačí s ad hoc poradenstvím ohledně jedné smlouvy, ale budou poptávat komplexní 
právní stanoviska a rozbory, neboť uzavírání smluv podléhajících uveřejnění se pro ně 
stane každodenní záležitostí. Advokáti se s  ZRS setkají taktéž v  případných sporech 
o  závazcích ze smluv či z  bezdůvodného obohacení. V  takovém případě bude zcela 
na  nich, aby svého klienta upozornili na  zrušení smlouvy od  počátku, případně aby 
na vadný postup při uveřejnění upozornili soud. Na druhé straně se pak v rozsáhlé ob-
čanskoprávní teorii spojené se ZRS (zahrnující i výjimky podle zákonů k právu na in-
formace a občanskoprávní následky zrušení smlouvy od počátku) budou muset oriento-
vat i soudci na civilních úsecích soudů, kteří dosud mnohé otázky spojené s legislativou 
k právu na informace neřešili, neboť ty byly řešeny ve správním soudnictví.

Pomocí principu autoregulace jsou strany smlouvy, na  niž dopadá povinnost uve-
řejnění, výrazně motivovány, aby řádně a  včas smlouvu uveřejnily v  registru smluv. 
V opačném případě od 1. července 2017, kdy začíná tzv. „ostrý režim“ ZRS, bude pro-
ti povinným subjektům existovat „sankční mechanismus“ při nesplnění povinnosti 
smlouvu uveřejnit v podobě odložení účinnosti uvedené smlouvy podle § 6 ZRS a hlav-
ně jejího zrušení od počátku dle § 7 ZRS. Smlouva (nikoli pouze závazek ze smlouvy) 
bude ze zákona zrušena od  počátku za  předpokladu, že nedojde k  jejímu uveřejnění 
v dodatečné lhůtě tří  měsíců od uzavření této smlouvy. 

Smlouvy, které podléhají režimu uveřejnění, jsou již v současnosti uveřejňovány v re-
gistru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.1 Jejich uveřejnění je nezbytné provést pro-

1  Úvod | Registr smluv [online] Ministerstvo vnitra [cit. 1. 3. 2017]. Dostupné na: https://smlouvy.gov.cz/.
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střednictvím zvláštního formuláře v otevřeném strojově čitelném formátu včetně zá-
konem specifi kovaných metadat. Ministerstvo vnitra zároveň vydalo k ZRS metodické 
pokyny, v nichž upřesňuje některé informace a postupy s registrem smluv související.2

Vymezení povinných subjektů podle ZRS a povinnost 
uveřejnění

Při odpovědi na otázku, zda ZRS požaduje smlouvu zveřejnit, se nejprve vyhodnotí 
personální stránka smlouvy, tedy zda alespoň jedna ze smluvních stran je povinným 
subjektem. Povinné subjekty jsou taxativně vypočteny v § 2 odst. 1 ZRS. Jsou mezi nimi 
veřejnoprávní subjekty, tedy orgány státu, veřejnoprávní právnické osoby a  územní 
samosprávné celky. Uvedené vymezení zahrnuje též soukromoprávní i veřejnoprávní 
subjekty, které výše uvedené osoby samy nebo skrze svoji organizační složku založily 
nebo zřídily (ústavy, obecně prospěšné společnosti, dobrovolné svazky obcí, příspěvko-
vé organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, státní 
podnik a národní podnik, Český rozhlas, Česká televize, regionální rady regionu sou-
držnosti). Povinnými jsou také některé smíšené subjekty (např. zdravotní pojišťovny).

Soukromoprávní subjekty jsou tedy povinnými pouze za splnění specifi ckých okol-
ností, s ohledem na osobu zakladatele (srov. výše) nebo podle majetkové účasti státu 
nebo samosprávy.  Z  hlediska výkladu se jeví nejvíce problematickou právě skupina 
převážně soukromoprávních povinných subjektů podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) 
ZRS. Tuto množinu povinných subjektů tvoří právnické osoby, v nichž má tzv. „většino-
vou majetkovou účast“ stát nebo územně samosprávní celek.3 Zákonodárce sice nevy-
mezuje, jak by měl být zmíněný pojem vykládán – lze však zohlednit aktuální judikatu-
ru, např. judikát Nejvyššího správního soudu ve věci PRE Holding, a.s.4

Z doposud publikovaných výkladů a dosavadní judikatury k tomuto pojmu není zjevné, 
zda se majetková účast může vztahovat také na subjekty, které nemají obchodní jmění, jako 
například na společenství vlastníků jednotek (jejichž zakladateli a členy jsou často obce) 
nebo spolky, dříve založená zájmová sdružení právnických osob a další právní formy, jež 
nejsou zahrnuty v § 2 ZRS. Jedná se o omezování práv soukromých osob, které lze uskuteč-

2   Registr smluv [online] Ministerstvo vnitra [cit. 1. 3. 2017]. Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/
registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d. 

3  Taktéž v případě, že tak činí prostřednictvím jiné právnické osoby.
4  Rozsudek NSS 2 As 189/2016-35, PRE Holding, a. s. 
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nit pouze v případech výslovně stanovených zákonem. Na základě smyslu této normy by 
bylo možné k řešení této obecné otázky aplikovat princip proporcionality při porovnávání 
zájmu státu na veřejné kontrole (umožněné publikováním smlouvy v registru smluv) a zá-
jmu osob na právní jistotě (ohledně platnosti již uzavřené smlouvy). V rámci něj je nutné 
vyhodnotit kritérium vhodnosti, kritérium potřebnosti a kritérium poměřování vzhledem 
k příslušnému ustanovení. Aniž by autoři předjímali konkrétní závěr soudu, který v této 
věci doposud neexistuje, ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) ZRS by dle jejich odborného názo-
ru mělo být vykládáno spíše restriktivně, a to pouze na právnické osoby, v nichž má majet-
ková účast význam pro tvorbu jejich vůle, tedy v zásadě ty, které vytvářejí základní kapitál 
nebo jeho variace (např. kmenové jmění státního nebo národního podniku).

Je potřeba upozornit, že v době psaní tohoto článku je v Senátu projednávána novela 
ZRS, sněmovní tisk 699 z 19. ledna 2016, jejímž účelem bylo původně zúžit vymezení 
povinných subjektů o národní podniky. Během samotného projednávání bylo navrženo 
dále zúžení o státní zkušebny a taktéž o obchodní společnosti s majetkovou účastí státu, 
kraje nebo obce, které byly založeny za podnikatelským účelem. Poslaneckou sněmov-
nou schválený návrh novely nakonec vyjímá z okruhu povinných subjektů osoby ma-
jící „průmyslovou nebo obchodní povahu“, vycházející z  defi nice tohoto pojmu v právu 
veřejných zakázek. Osoba mající průmyslovou nebo obchodní povahu není veřejným 
zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek. S ohle-
dem na tyto novelizační snahy nelze než doporučit, aby smluvní strany při ověřování, 
zda smlouvu uveřejnit, vycházely z aktuálně účinného znění ZRS.

Jelikož ZRS nedává ve všech situacích jistotu, zda dotyčný subjekt je povinným subjek-
tem dle § 2 ZRS, popř. zda na některé smlouvy nebo jejich části dopadá výjimka z uveřejňo-
vací povinnosti, nezbývá než vyčkat, až tyto otázky vyjasní česká justice prostřednictvím 
pravděpodobných budoucích rozhodnutí o určovacích žalobách (dle § 80 o.s.ř.), kdy bude 
posuzovat z hlediska občanského práva následky nesplnění uveřejňovací povinnosti urče-
ním, zda smlouva nadále existuje nebo byla zrušena od počátku (dle § 7 ZRS). Soudy se tak 
pravděpodobně vyjádří k otázkám, které jsou pro smluvní praxi veřejného sektoru a jeho 
dodavatelů klíčové. Použití určovací žaloby pak zajisté bude na místě, pokud si smluvní 
strana nebude jistá, zda smlouva nebyla dle § 7 ZRS zrušena od počátku. Nutno podotk-
nout, že postup, kdy by byly podávány určovací žaloby „preventivně“, by byla cesta poněkud 
zdlouhavá. Proto lze očekávat, že do budoucna budou minimalizována nyní existující ri-
zika a možnost překvapení ve chvíli, kdy není vymezení povinných subjektů jednoznačné.

I když smluvní strana není v  taxativním výčtu povinných subjektů, doporučuje se 
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obezřetnost v případech, kdy protistrana přestavuje jeden z těchto subjektů. Jak již bylo 
uvedeno výše, povinnost uveřejnění není stanovena konkrétnímu subjektu, protože 
dopadá společně na všechny smluvní strany smlouvy společně a nerozdílně. Pokud je 
smlouva uveřejněna, není nezbytné přezkoumávat, kdo ji v systému uveřejnil (§ 5 odst. 2 
ZRS). Pokud uveřejněna nebyla, ač měla být, sankční následky neúčinnosti nebo zruše-
ní smlouvy od počátku dopadají na všechny dotčené subjekty.

Rozsah publikovaných smluv a povinnost uveřejnění
Následně je třeba posoudit obsahovou stránku smlouvy. Podle ZRS se uveřejňovací 

povinnost vztahuje na  soukromoprávní a  některé veřejnoprávní smlouvy, konkrétně 
na smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné fi nanční výpomoci.

Výjimek z povinnosti uveřejnit existuje v ZRS větší množství, řadí se ke dvěma ka-
tegoriím:

1) Neuveřejňují se smlouvy, na něž se vztahuje alespoň jedna z výjimek podle ZRS 
nebo jiného právního předpisu. Výčet okruhů celých smluv, které se v registru smluv 
neuveřejňují vůbec, je zahrnut v § 3 odst. 2 ZRS. Podle tohoto ustanovení se uveřej-
ňovací povinnost nevztahuje na smlouvy, jejichž výše hodnoty předmětu nepřevyšuje 
50 000 Kč bez DPH [§ 3 odst. 1 písm. i) ZRS]. Určení výše hodnoty může být diskutabil-
ní především u střednědobých a dlouhodobých plnění, zřejmě se použijí obecné princi-
py oceňování majetku. V rámci smluv se také neuveřejňují technické předlohy, návody, 
výkresy, projektové dokumentace, modely, způsoby výpočtu jednotkových cen, vzory 
a výpočty. Povinnost také nedopadá na smlouvy uzavírané při činnosti zpravodajských 
služeb, Generální inspekce bezpečnostních sborů a orgánů činných v trestním řízení 
při předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, při stíhání trestných činů 
a při zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky.

2) Z režimu ZRS jsou stejně jako z povinnosti uveřejnění informace vyňaty části smluv, 
které již dnes podléhají ochraně při poskytování informací povinnými subjekty na základě 
žádosti o informace v režimu svobodného přístupu k informacím.5 Takové informace mají 
být v  uveřejněných smlouvách znečitelněny, např. anonymizovány, avšak smlouvy jako 
celek musí být uveřejněny v každém případě (pokud se nejedná o jinou výše uvedenou vý-

5   Oblasti chráněné § 3 odst. 1 ZRS jsou mnohem širší, a proto v jeho znění není uveden výhradní odkaz 
na InfZ. Blíže k tomu Korbel, F. Nový zákon o registru smluv, Právní prostor, 23. 5. 2016. 
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jimku). Typicky se může jednat o osobní údaje třetích osob – fyzických osob, které nejsou 
stranami smlouvy ani nejsou příjemci veřejných prostředků podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k  informacím. U nich se neuveřejní specifi cká informace  dojde 
však k uveřejnění zbytku smlouvy s anonymizovanými nebo odstraněnými částmi textu. 

Uveřejňovací povinnost se týká smluv včetně jejich příloh, za předpokladu, že před-
stavují jejich nedílnou část. Dále se vztahuje rovněž na dodatky ke smlouvám a obec-
ně na změny smluv. Pro určení, zda je uveřejnění ZRS vyžadováno, bude třeba posou-
dit konkrétní povahu dodatků i  změn a určit, jestli se předmětná smlouva doplňuje, 
mění, nahrazuje či ruší podle § 8 odst. 3 ZRS. Zákon také výslovně upravuje povinnost 
uveřejnit dodatek ke smlouvě uzavřené před nabytím účinnosti ZRS, a  to zároveň se 
smlouvou, pokud byl sám dodatek uzavřen po 1. červenci 2017. Dodatky jsou nedílnou 
součástí textu potřebného pro vyhodnocení povinností veřejného sektoru vyplývajících 
ze smlouvy, která už byla v registru smluv uveřejněna.

Uveřejňování smluv přes existující průlom do povinnosti 
mlčenlivosti

Oblast povinnosti mlčenlivosti je současně upravena ve  více právních předpisech. 
Právní úpravu mlčenlivosti můžeme nalézt typicky v zákoně o advokacii, v dalších zá-
konech upravujících konkrétní právnický stav nebo svobodné povolání. Obdobná úpra-
va se nalézá v dalších předpisech, např. v zákoníku práce, ve správním řádu, v kontrol-
ním řádu a v dalších zvláštních zákonech, např. v oblasti bankovnictví. Ze zmíněného 
důvodu může mít povinnost mlčenlivosti v odlišném kontextu různý obsah. Proble-
matickým se jeví nejen různý obsah konkrétní povinnosti mlčenlivosti, ale především 
vzájemný vztah jednotlivých úprav mlčenlivosti, popř. bankovního či jiného tajemství, 
a ZRS, neboť ZRS výslovně tento vztah neřeší. 

Vzhledem k tomu, že uveřejňovací povinnost podle ZRS dopadá na obě smluvní stra-
ny stejným způsobem, neboť ZRS nečiní žádný rozdíl ohledně toho, která smluvní stra-
na se toho úkolu zhostí (§ 5 odst. 2 ZRS), je potřeba aby jedna ze smluvních stran tuto 
povinnost skutečně zajistila. Pomocí účelu normy je možné tudíž dospět k závěru, že 
ZRS prolamuje obecnou povinnost mlčenlivosti. 

Jelikož ZRS neukládá povinnost uveřejnění výslovně ani jedné ze smluvních stran, 
může v praxi docházet ke sporu, která ze smluvních stran tuto povinnost zajistí, a to 
rovněž s  ohledem na  stanovenou povinnost mlčenlivosti. Řešení spočívá ve  smluv-
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ním ujednání stran, které se takto dohodnou, která z nich a v jakém termínu smlouvu 
do registru vloží. Tento přístup je zároveň prevencí proti vícenásobnému uveřejňování 
smlouvy v odlišné textaci, která v opačném případě není zaručena. Ideální řešení před-
stavuje zahrnutí obecné klauzule do smlouvy.

Zároveň by smluvní strany měly mít na paměti, že pokud smlouvu do registru smluv 
má podle smluvního ujednání vložit právní zástupce, je potřeba jej zbavit povinnosti 
mlčenlivosti ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o advokacii. V případě, že by právní zástupce 
nezbavený povinnosti mlčenlivosti smlouvu v registru smluv uveřejnil, mohl by násled-
ně čelit nárokům ze strany protistrany, která by mohla namítat, že porušil povinnost ml-
čenlivosti (ač by fakticky „chránil“ zájem klienta proti zrušení dané smlouvy podle ZRS). 

Závěr
Jak bylo ukázáno výše, ZRS přináší výrazné změny do oblasti smluvního práva. S blí-

žící se účinností jeho kardinálních ustanovení (§ 6 a 7) ale též vyvstává několik velmi 
podstatných otázek. Které subjekty jsou povinnými? Jaký je rozsah výjimek z uveřej-
ňovací povinnosti? Zejména advokátům, právníkům ve veřejné správě a podnikovým 
právníkům, ale konečně i  příslušníkům ostatních právnických profesí, tak vyvstává 
nový úkol – své klienty a zaměstnavatele pečlivě instruovat o povinnostech vyplývají-
cích ze ZRS a případných následcích jejich nedodržení. Jejich úkolem bude také pečlivě 
sledovat judikaturu, kteráé se pravděpodobně v oblasti ZRS objeví větší množství a kte-
rá, jak autoři článku věří, mnohé otázky spojené s aplikací ZRS vyjasní.

Dokud nebudou některé sporné otázky výkladu ZRS vyjasněny, nabízí se jako opti-
mální přístup, v případě pochybností, předběžná opatrnost, tedy raději v registru smluv 
uveřejňovat smlouvy, aby se povinné subjekty a jejich smluvní partneři vyhnuli případ-
ným negativním sankčním následkům.

Může se zdát, že ZRS představuje jakousi invazivní regulaci, která není vlastní běžným 
soukromoprávním vztahům a která může vést k velmi tvrdým důsledkům, vyplývajícím 
ze zrušení smlouvy od počátku. Přesto i zde platí, že nastavením dobré praxe a účinných 
metodických postupů uveřejňování mohou být rizika i  náklady minimalizovány. Ko-
nečně je úkolem právníků vždy pohotově reagovat na změny v právním řádu a na vývoj 
judikatury, a poskytnout tak odpovídající služby svým klientům, zaměstnavatelům či ve-
řejnosti. 

Autoři působí v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o.
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Alkohol a kouření 
na pracovišti – nový zákon

JUDr. Ladislav Jouza

Od 31. května letošního roku nabývá účinnosti nový 
zákon o ochraně zdraví před škodlivými  účinky 
návykových látek (dále „nový zákon“). Spolu se 
zákoníkem práce (dále „ZP”) vytváří podmínky 
pro to, aby na pracovištích zaměstnanci nekouřili 
a nepožívali alkoholické nápoje.

Zákoník práce
ukládá zaměstnancům povinnost nepožívat al-

koholické nápoje a  nezneužívat jiné návykové látky 
na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupo-
vat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v  ji-
ných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci [§ 106 odstavec 4 
písm. e) ZP].

Zákaz je tedy vymezen časově i věcně. V pracovní době vždy bez ohledu na to, na kte-
rém pracovišti se zaměstnanec nachází (např. pracovník stavební fi rmy obědvá v re-
stauraci) a na pracovišti vždy, i třeba po pracovní době.

ZP tedy staví mimo zákon i  oslavy na  pracovištích mimo pracovní dobu. Jestliže 
oslavenec čeká se svou oslavou až po skončení pracovní doby, aby si se spoluzaměst-
nanci „připil” na zdraví v prostorách fi rmy (např. zasedací místnost), není toto jednání 
v souladu se ZP.

Stejně tak není „zákonné” jednání zaměstnanců, kteří v pracovní době si  „odskočí” 
na  pivo nebo skleničku do  nedaleké restaurace a  svoje jednání odůvodňují  „že ne-
jde o pracoviště.” Někteří zaměstnanci se při této „činnosti”  vymlouvají na to, že se 
přestávka na jídlo a oddech nezapočítává do pracovní doby. Domnívají se, že při této 
přestávce, která není pracovní dobou, mohou požívat alkoholické nápoje. To je však jen 
jedna stránka věci. Současně platí, že zaměstnanec nesmí pod vlivem alkoholu na-
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stupovat do práce, a proto v žádném případě nemůže nastat situace, že alkoholický 
nápoj, byť by to bylo nízkostupňové pivo, nebude mít účinky po uplynutí 30minuto-
vé přestávky.

Zákaz v mimopracovní době
Zákaz požívání alkoholických nápojů se vztahuje i k mimopracovní době tehdy, po-

kud by ovlivnění alkoholem mohlo přetrvávat až do nástupu do práce. Tomu odpovídá 
i  povinnost zaměstnavatele, většinou vedoucích zaměstnanců, kteří řídí a  organizují 
práci: nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal 
jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

U vlivu alkoholu na práci je nutné rozlišit krátkodobé vlivy, působící zejména v prů-
běhu směny, a dlouhodobé, které mají vliv na celkovou výkonnost zaměstnance i ko-
lektivu, na jeho způsobilost k práci, použitelnost, spolehlivost i kvalifi kaci. Krátkodobý 
vliv alkoholu na výkon práce se projevuje již při požití malého množství alkoholu. Např. 
při požití půllitru desetistupňového piva je doba potřebná k vymizení alkoholu jedna 
hodina, půl litru dvanáctky 3 hodiny. K tomu, aby zaměstnanec nebyl schopen nastou-
pit do práce, např. na ranní směnu stačí, když předtím večer vypije pět dvanáctistupňo-
vých piv. Doba k vymizení alkoholu z krve je deset hodin.

Přesto jsou pracoviště, kde se pití alkoholu nezakazuje. Ovšem při dodržení několika 
podmínek. Musí se jednat o zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých klimatických 
podmínkách, např. v horkých provozech, a o pivo se sníženým obsahem alkoholu [§ 106 
odst. 4 písm. e) ZP].  Podle vyhlášky č. 335/1997 Sb. k zákonu o potravinách, se pivem 
se sníženým obsahem alkoholu rozumí pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 %. Nízko-
stupňovým pivem ve smyslu tohoto předpisu je pivo nejvýše osmistupňové. Za nealko-
holický nápoj se považuje nápoj, který obsahuje méně než 0,5 % ethanolu.

Zákaz požívání alkoholu se rovněž nevztahuje na zaměstnance, u nichž je tato „čin-
nost” součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spoje-
na. Většinou se jedná o degustátory nebo zaměstnance pivovarů.

Dechová zkouška
Zaměstnanci jsou dále povinni podrobit se na  pokyn příslušného vedoucího za-

městnance, který byl zaměstnavatelem písemně určen, zda nejsou pod vlivem alkoholu 
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nebo jiných návykových látek [§ 22 odst. 2 nového zákona a § 106 odst. 4 písm. i) ZP].
Odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiných návykových látek 

včetně odběru biologického materiálu k jeho stanovení je povinna podrobit se osoba, 
která se požitím těchto látek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo 
jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, dále osoba, u které je důvodné podezření, 
že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo 
užitím jiné návykové látky.

Tyto osoby (zaměstnanci) jsou povinny podrobit se na  výzvu příslušníků Policie 
České republiky, obecní policie, Vojenské policie, Vězeňské služby České republiky, za-
městnavatele nebo jejího ošetřujícího lékaře vyšetření, zda nejsou ovlivněny alkoholem 
nebo jinou návykovou látkou. Podle § 21 odst. 2 nového zákona to může být i zástupce 
zaměstnavatele, který byl k tomu písemně určen.

Bližší podmínky, za kterých může být dán zaměstnanci pokyn, aby se podrobil 
vyšetření, není-li ovlivněn alkoholem, se soustřeďují na prevenci. Ustanovení zá-
koníku práce v § 106 ZP má čelit možnosti ohrožení života, zdraví nebo majet-
ku. Je tedy třeba zvážit, kdy má zaměstnavatel a jeho orgán zasáhnout a dát pokyn, 
aby se zaměstnanec podrobil vyšetření. Je nepochybné, že tak má činit tehdy, když 
existuje důvodné podezření, že je zaměstnanec alkoholem skutečně ovlivněn. Je 
však nutno připustit, a  to zejména u ovlivnění jinými omamnými prostředky, že 
není nutné pokyn k vyšetření vázat na podmínku, že jde o „odůvodněné” pode-
zření, ale že lze pokyn vydat i  tehdy, nemá-li příslušný vedoucí vůbec konkrétní 
podezření. Ovlivnění alkoholem nemusí být natolik zřetelné, aby u vedoucího vy-
volalo odůvodněné podezření (např. jde-li o řidiče podnikového auta, u něhož se 
však ovlivnění alkoholem musí posuzovat velmi přísně, přísněji než u  ostatních 
zaměstnanců).

Nový zákona a alkohol
Nový zákon (§ 11 odst. 6) zakazuje podávání nebo prodávání alkoholických nápojů 

osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že tento nápoj vzápětí požije a následně bude 
vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje 
mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. Na pracovištích se může např. jednat 
o kantýny nebo jiné občerstvovací stánky, kde by se neměl alkoholický nápoj prodávat 
řidičům nebo jiným osobám vykonávajícím činnosti ohrožující zdraví nebo bezpeč-
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nost ostatních zaměstnanců. Jedná se např. o zaměstnance obsluhující strojní park, 
jako jsou jeřáby, zdvižná a  manipulační zařízení. Tuto zákonnou povinnost může 
ovšem porušit i  spolupracovník, který svému kolegovi nabídne (podá) alkoholický 
nápoj.

Další povinnost podle § 19 nového zákona se týká zaměstnanců. Osoba, která vyko-
nává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby (např. 
spoluzaměstnanců) nebo poškodit majetek, nesmí před touto činností nebo v  jejím 
průběhu požívat alkohol. Nový zákon se přitom odvolává na ZP.

Porušení pracovních povinností
Při splnění zákonných podmínek je zaměstnanec povinen podrobit se zjištění, zda 

není pod vlivem alkoholu a záleží na zaměstnavateli, jakou formu „zjištění”  zvolí. Vět-
šinou se provádí tzv. orientační dechová zkouška a při pozitivním nálezu i vyšetření 
alkoholu v krvi, tzv. odborné lékařské vyšetření. To však provádí jen lékař.

Tyto případy se budou posuzovat podle §  20 odst.  2 nového zákona. Odmítne-li 
osoba (zaměstnanec) orientační vyšetření, provede se odborné lékařské vyšetření. Po-
kud toto vyšetření odmítne, hledí se na tuto osobu, jako by byla pod vlivem alkoholu. 
Odborné lékařské vyšetření se neprovede, jestliže orientační vyšetření (tzv. dechová 
zkouška) bylo provedené analyzátorem alkoholu v dechu

Příklad: Vedoucí zaměstnanec, který je písemně určen zaměstnavatelem, vydal 
pokyn zaměstnanci k  vykonání orientační zkoušky na  alkohol v  krvi (tzv. dechová 
zkouška). Jestliže zaměstnanec tuto zkoušku odmítne, provede se odborné lékařské 
vyšetření. Odmítne-li i toto vyšetření, hledí se na zaměstnance jako kdyby požil al-
kohol.

V těchto a obdobných případech může jít o porušení právních povinností (pracov-
ní kázně) s nepříznivými důsledky pro zaměstnance. Takové odmítnutí by se mohlo 
považovat za závažné porušení a zaměstnavatel by mohl zaměstnanci z tohoto důvodu 
dát výpověď z pracovního poměru a v závažnějších případech (např. s přihlédnutím 
k výši způsobené škody) by mohl i okamžitě zrušit pracovní poměr.  Zaměstnanec by 
si tedy měl své odmítavé stanovisko důkladně rozmyslet.

Není-li k vydání pokynu na orientační zkoušku na alkohol v krvi vedoucí zaměstna-
nec písemně určen zaměstnavatelem, nemusí zaměstnanec příkaz uposlechnout a ne-
porušuje právní povinnost (pracovní kázeň.)
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Úhrada nákladů
je řešena v § 24 nového zákona. Náklady na odborné lékařské vyšetření (např. ode-

brání krve jako zkouška na alkohol) hradí poskytovateli zdravotnických služeb, zpra-
vidla smluvnímu lékaři nebo zdravotnickému zařízení, zaměstnavatel. Byl-li zkouš-
kou zjištěn v krvi alkohol, hradí náklady vyšetřované osoba, např. zaměstnanec. 
Rovněž hradí náklady na dopravu do zdravotnického zařízení. Neprokáže-li se krevní 
zkouškou alkohol, hradí tyto náklady zaměstnavatel.

  Pokud bylo odborné lékařské vyšetření provedeno z důvodu odmítnutí orientační 
(dechové) zkoušky, hradí náklady vyšetřovaná osoba tomu, kdo uhradil náklady po-
skytovateli zdravotnických služeb. V pracovněprávních vztazích se jedná o zaměstna-
vatele. To se týká i nákladů na dopravu do zdravotnického zařízení.

Alkohol a pracovní úrazy
Výkon práce pod vlivem alkoholu se může negativně projevit i v oblasti odškodňová-

ní pracovních úrazů. I kdyby došlo k pracovnímu úrazu, který zaměstnanec nezavinil, 
ale prokázal by se vliv alkoholu, zaměstnavatel by žádnou škodu, byť by byla závažněj-
ší, zaměstnanci nehradil.

K úplnému zproštění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo ne-
mocí z povolání může dojít ve dvou případech, a to prokáže-li zaměstnavatel, že ško-
da byla způsobena výhradně tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil 
předpisy nebo pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řád-
ně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, 
nebo že si škodu přivodil postižený výhradně svou opilostí a zaměstnavatel nemohl 
škodě zabránit.

Pro tento „postih”  zaměstnance stačí, když zaměstnavatel prokáže, že si poškozený 
způsobil škodu svou opilostí a zaměstnavatel škodě nemohl zabránit a že tato skutečnost 
byla jedinou příčinou škody. Znamená to, že zaměstnavatel prokáže nejen, že zaměstna-
nec byl při práci opilý, ale že je příčinná souvislost mezi opilostí a vzniklou škodou, dále, 
že zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a že tato skutečnost je jedinou příčinou škody.

Již z  pracovních řádů zaměstnavatelů vyplývá, že zaměstnanec v  opilém stavu 
nesmí být připuštěn k práci. Mistr, který prokazatelně zjistil opilost u zaměstnance 
(např. orientační zkouškou), ať již na základě vlastní kontroly nebo na základě upo-
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zornění spoluzaměstnance, musí zaměstnanci další výkon práce zakázat a poslat ho 
domů. Nechá-li ho však v tomto stavu dále pracovat, porušuje povinnosti, které mu 
z hlediska péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci náležejí. V takovém případě 
nemůže přicházet pro zaměstnavatele v úvahu úplné zproštění odpovědnosti, ale jen 
zproštění částečné.

Opilostí, která je důvodem úplného nebo částečného zproštění odpovědnosti zaměst-
navatele za škodu způsobenou pracovním úrazem, je už takový stupeň alkoholického 
opojení, který znamená významnější zatížení duševních funkcí a celkové pohotovosti. 
Stav opilosti nemusí být dán jen pouhým požitím alkoholického nápoje, ale musí dojít 
ke  snížení duševních funkcí a  celkové pohotovosti zaměstnance. V  těchto případech 
zpravidla nestačí výslechy spolupracovníků-svědků, ale soudy si opatřují důkazy znal-
ců-lékařů. Hodnotí se, zda jde o zavinění zaměstnance, existuje-li příčinná souvislost 
mezi požitím alkoholu a následkem, který jednáním zaměstnance nastal. 

Náhradu škody za pracovní úraz, který si zaměstnanec způsobil v důsledku alkoho-
lu, může zaměstnavatel krátit i jen částečně. Rozdíl proti úplnému zproštění odpověd-
nosti je v tom, že skutečnost, která umožňuje dovolávat se zprošťovacího důvodu, není 
jedinou příčinou vzniklé škody (pracovního úrazu), nýbrž je jednou z příčin. Musí zde 
být ještě další příčina, na které zaměstnanec nenese vinu.

Zákaz kouření na pracovišti
Kouření na  pracovišti upravuje ZP v  §  106 odstavec 4 písm.  e). Nový zákon se 

na kouření na pracovišti nevztahuje a uplatňuje se ZP.
 Zaměstnanci nesmí kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům 

kouření vystaveni také nekuřáci. To je automatická povinnost pro zaměstnance – ku-
řáky. Zákaz kouření je uveden mezi povinnostmi zaměstnance, nikoliv zaměstnava-
tele. Ten může „chránit“ nekuřáky tím, že vydá např. ve vnitrofi remním opatření 
nebo v  pracovním řádu obecný zákaz kouření na  všech pracovištích. Nedodržení 
tohoto zákazu by mohlo být považováno za porušení pracovních povinností a v závaž-
ných případech by mohl zaměstnanec dostat výpověď z pracovního poměru.

Příklad: Při přestávce v průběhu pracovní porady si zaměstnanci „odskočí“ na chodbu 
pracoviště na cigaretu. Je-li stanoven zákaz kouření ve všech prostorách pracoviště, jde 
o porušení pracovních povinností. Kdyby tento zákaz nebyl vydán, tak by si kuřáci stejně 
nemohli „zapálit“, neboť by tím obtěžovali spolupracovníky –nekuřáky. 
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Zákaz kouření je i v prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou 
zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným do-
statečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
Je jím vyhláška č.  137/2004  Sb., o  hygienických požadavcích na  stravovací služby 
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 
Znamená to, že se nesmí kouřit na pracovních poradách, schůzích různých spolků 
a organizací apod.

 V praxi se často objevují dotazy, zda je zaměstnavatel povinen zřizovat místnosti 
nebo prostor pro kuřáky. Tato povinnost neexistuje.

Kouření o pracovní přestávce 
Kuřáci mohou kouřit o pracovní přestávce. Musí však dodržet všechny uvedené po-

vinnosti. Je-li zákaz na pracovišti, musí kouřit mimo něj. Kouřením však nesmí ob-
těžovat nekuřáky. V praxi se stávají případy, kdy zaměstnanci jdou o přestávce kouřit 
na chodník před otevřenými okny pracoviště. Obtěžování spoluzaměstnanců je zřejmé: 
dým z cigaret k nim proniká okny.

Kouření o pracovní přestávce má však jeden háček: pokud by zaměstnanec „přetá-
hl“ 30minutovou pracovní přestávku, např. tím, že by spojil kouření s obědem, měl 
by napracovávat dobu nad stanovenou přestávku. Třicetiminutová přestávka na jídlo 
a  oddech se sice do  pracovní doby nezapočítává, ale o  čas strávený kouřením by se 
přestávka, a tím i pracovní doba prodloužila. 

Sankce podle nového zákona
Kontrolu dodržování povinností v oblasti pracovních vztahů a podmínek provádějí 

podle § 10 písm. e) a § 19 a § 20 odst. 1 písm. a) Státní úřad inspekce práce a oblastní 
inspektoráty práce.

Podle § 10 písm. e) nového zákona zaměstnavatel musí zajistit, aby se ve stavebně 
odděleném prostoru, vyhrazený ke kouření, nezdržoval zaměstnanec při výkonu své 
práce v době, kdy se v něm kouří. Příslušné orgány mohou kontrolovat i dodržování 
§ 19 nového zákona, zda zaměstnanci, jejichž charakter práce je uveden v tomto usta-
novení, nepožívají alkohol.  Obdobné ustanovení obsahuje i § 20 odst.1 písm. a) nového 
zákona.
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Za tyto přestupky (včetně odmítnutí orientační nebo dechové zkoušky) může Stát-
ní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce uložit pokutu zaměstnanci až 
do částky 50 tisíc korun. O stejnou sankci se jedná v případě, kdy se právnická oso-
ba  dopustí správního deliktu tím, že podá nebo prodá alkoholický nápoj osobě, která 
bude vykonávat práci ohrožující zdraví a bezpečnost  nebo při níž může poškodit ma-
jetek zaměstnavatele.

Sankce za porušení povinností
Porušil-li zaměstnavatel povinnost při zajišťování bezpečnosti práce stanovenou 

v § 103 ZP odstavec 1 písm.  l,– nezajistil na pracovišti dodržování zákazu požívat 
alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky, může mu být uložena pokuta 
až do částky 300 tisíc korun. Nezajistil-li zákaz kouření, který je stanoven zvláštním 
předpisem, může mu být uložena inspekcí práce pokuta až do částky 2 milionu ko-
run.  

Při stanovení výměry sankce kontrolující orgán přihlédne k závažnosti správní-
ho deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a následkům. Odpovědnost nevzni-
ká, jestliže právnická a podnikající osoba prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 
bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila (§ 40 nového zá-
kona).

Uložené pokuty však nemusí zůstat bez odezvy u zaměstnanců, kteří porušili zákon-
né povinnosti. Např. zaměstnavatel, jehož zaměstnanec porušil zákaz kouření na pra-
covišti nebo požil alkoholický nápoj, může dostat pokutu od inspektorátu práce za to, 
že jako zaměstnavatel (právnická osoba) nezajistil dodržení zákonných povinností. 
Uloženou pokutu, případně její část, může pak zaměstnavatel vymáhat na zaměstnan-
ci, který se provinil (např. na  zaměstnanci, který si „zapálil” na  zakázaném místě). 
Zaměstnanec tímto svým protizákonným jednáním způsobil zaměstnavateli škodu, 
který ji na zaměstnanci může uplatňovat až do výše čtyřapůlnásobku jeho průměrné-
ho měsíčního výdělku.   

JUDr. Ladislav Jouza  je  advokátem a rozhodcem pracovních sporů. 
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Přehled akcí, seminářů a odpoledních 
přednášek Pražského sdružení JČP
(duben – červen 2017)
OS

OS

OS

OS

OS

OP

OP

OP

JAOdpolední přednáška Jiná akce JČPOdborný seminář

PRÉMIOVÁ PŘEDNÁŠKA – PRO ČLENY PS BEZPLATNÁ
10. dubna  Odpolední přednáška na téma: 
16.00 hodin  Notářský zápis – veřejná listina 
  Přednášející:  JUDr. Miloslav Jindřich, notář 
  Justiční akademie, přednáškový sál

28. dubna  Odborný seminář na téma:  
9.00 hodin  Řízení o pozůstalosti po 1. 1. 2014 
  Přednášející:  JUDr. Ladislav Muzikář, MS v Praze 
  Justiční akademi, přednáškový sál

19. května Opravné prostředky v civilním řízení – poznatky z odvolací praxe 
9.00 hodin Přednášející:  JUDr. Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze 
   JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

26. května  Koncepční novela zákoníku práce 2017, výkladové problémy
9.00 hodin  Přednášející: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací 

na pracovní právo
   JUDr. Petr Bukovjan, specialista na pracovní právo s praxí 

v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha

12. června Odpolední přednáška na téma: 
16.00 hodin Utvrzení dluhu – smluvní pokuta a uznání dluhu 
  Přednášející:  JUDr. Petr Čech, Právnická fakulta UK

16. června  Smlouva o dílo – aktuální poznatky z uplatňování nového 
9.00 hodin  občanského zákoníku 
   Přednášející: doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy 

NS ČR
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25. května  Odpolední přednáška:  
18.00 hodin   Přednáška o poznatcích z práce poslance Evropského parlamentu 

JUDr. Jiřího Pospíšila s následnou prohlídkou Muzea Kampa – 
Sovových mlýnů 

10. května  Společný jednodenní zájezd do Kuksu (viz pozvánka)

Odborné semináře se konají od 9.00 – 14.00 hodin v prostorách Justiční akademie, Hybernská 
18, Praha 1. Účastnický poplatek činí za každý seminář 1500 Kč (vč. DPH) pro členy JČP, ad-

vokátní a notářské koncipienty 900 Kč (vč. DPH). Účast na seminářích je uznávána jako součást pří-
pravy advokátních koncipientů k advokátním zkouškám.

Odpolední přednášky se konají od 16.00 – 18.00 hodin v prostorách Justiční akademie, Hy-
bernská 18, Praha 1. Účastnický poplatek za přednášku činí 400 Kč (vč. DPH). Členové PS 

JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky, a advokátní a notářští koncipienti platí za přednáš-
ku 200 Kč (vč. DPH). 

Přihlášky a další informace o těchto seminářích a odpoledních přednáškách lze získat na in-
ternetových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo u koordinátorů: 

JUDr. Ludmila Suchá, tel. 272 766 026 nebo 607 240 917 
JUDr. Božena Burdychová, tel. 286 881 113 nebo 604 245 079 
JUDr. Ilona Mouchová, tel. 272 913 916 nebo 732 256 311

OS

OP

OP

JA

Z činnosti Jednoty českých právníků

Podpis

Must nulparis quam accus

Zpravodaj
Jednoty eských právník12017

Co nikdo neví, jako by se ned lo

Zpravodaj Jednoty českých právníků

Cena 380 Kč vč. DPH a poštovného (ČR), 4 čísla ročně. Jednota českých právníků nově nabízí 
širší právnické veřejnosti možnost distribuce odborného časopisu Zpravodaj JČP, který doposud 
byl určen pouze pro členy Jednoty. Časopis se zaměřuje především na aktuální, nové nebo jinak 
zajímavé právní úpravy a jejich aplikaci v praxi, a to pro právníky všech oborů.  

Jméno a příjmení

Fakturační adresa

Adresa dodání

Tel. a e-mail (volitelně)

Objednávejte případně elektronicky na www.jednotaceskychpravniku.cz 
Jednota českých právníků, Ovocný trh 14, 110 00 Praha 1, e-mail: jcppraha@seznam.cz

OBJEDNÁVÁM PŘEDPLATNÉ 2017

Předplatné Zpravodaje JČP lze objednat pomocí této objednávky, kterou po vyplnění zašlete poštou anebo e-mailem na adresu Jednoty českých právníošte poletezašlní zaněnyplnvyppo vou peroukteky, kávkdnábjedo objéto cí témocíomt ponat ednobjeze oP lzJČPje JČodajavodpravé Zptné platnedplPředP ků.

� �
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Přehled akcí Městského 
sdružení JČP v Brně –
(duben – červen 2017)
(jsou vítáni i nečleni MS JČP v Brně)

11. duben 2017  Téma: „Aplikace nového občanského zákoníku z pohledu 
16.00 hodin  ústavního soudce“
   Hostem byl: prof. JUDr. Josef Fiala, soudce Ústavního soudu
  Justiční palác, Rooseveltova 16

25. duben 2017 Téma: „K vybraným otázkám ústavního soudnictví“
16.00 hodin Hostem byl: JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu  
  Justiční palác, Rooseveltova 16

12. květen 2017 Zájezd do Nového Jičína – program bude upřesněn 
(od cca 6.30 hod. do 19.00 hod.) 

 23. květen 2017  Téma: „Nová právní úprava správního trestání“
16.00 hodin Hostem bude: JUDr. Radek Ondruš, advokát, Brno
  Justiční palác, Rooseveltova 16

6. červen 2017  Téma: „Spravedlnost v právu“
16.00 hodin  Hostem bude: prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., 

bývalý místopředseda Ústavního sou
  Justiční palác, Rooseveltova 16

Akce se konají se souhlasem předsedy Krajského soudu v budově Justičního paláce – místnost konání 
bude vždy upřesněna. Na jednotlivé akce, ani na členskou schůzi již nebudou z úsporných důvodů 
zasílány zvláštní pozvánky. Členům, kteří sdělí svou e-mailovou adresu na  e-mail: sedlakova@
notaris.cz, budou všechny informace zasílány touto cestou. Případná doplnění programu či změny 
sledujte na  vývěskách Městského sdružení ve  vestibulu Justičního paláce a  ve  zvýšeném přízemí 
budovy Právnické fakulty na  Veveří 70 nebo na  webové stránce Jednoty českých právníků www/
jednotaceskychpravniku.cz 

Za výbor Městského sdružení JČP v Brně
JUDr. Antonín Draštík, předseda
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Pozvánka na společný zájezd do Kuksu
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme vás na jednodenní zájezd, který připravil výbor Pražského sdružení JČP pro své 
členy, tentokrát za českým barokem do východních Čech.

Zájezd se uskuteční v sobotu dne 10. června 2017
Program zájezdu:

1) Návštěva a prohlídka pevnosti Josefov, která je ukázkou pevnostního stavitelství 18. stol. Byla 
postavena v období vlády císaře Josefa II. k ochraně východních Čech jako součást pevnostní obrany 
vedle Hradce Králové a Terezína. Josefov je částí města Jaroměře, s nímž je spojena také osobnost vý-
znamného barokního sochaře M. B. Brauna.

Na programu je prohlídka části podzemního obranného systému pevnosti, obytných kasemat, Basti-
onu I, lapidária Matyáše Bernarda Brauna a hlavního hradebního valu s vyhlídkou na opevnění.

2) Odpoledne navštívíme  obec Kuks s pozůstatky velkolepého architektonického komplexu, který 
na stráních labského údolí  byl vybudován na počátku 18. stol. za hraběte Františka Antonína Šporka. 
Z lázeňského komplexu na levém břehu Labe se zachovaly fragmenty − terasovitá úprava terénu, kas-
kádové schodiště k Labi se sochami tritonů, hostinec. Při rozsáhlé rekonstrukci Kuksu v letech 2010  až 
2015 byla jedna lázeňská budova adaptována pro  Rentzovo muzeum barokní grafi ky a tisku (Michael 
Rentz byl dvorní rytec F. A. Šporka). 

Na  pravobřežní stráni dominuje budova hospitalu s  ústřední budovou kostela Nejsvětější Trojice 
s kryptou, postavená podle návrhu architekta Giovanni Batisty Alliprandiho. Hlavní pozoruhodností 
Kuksu je sochařská výzdoba před průčelím hospitalu a kostela  − soubor 24 alegorických soch Ctností 
a Neřestí, jejichž autorem je sochař vrcholného baroka Matyáš Bernard Braun, Šporkův dvorní sochař. 

Prohlídka se uskuteční v rozsahu základního prohlídkového okruhu, který zahrnuje prohlídku are-
álů hospitálu s lapidáriem, v němž jsou uloženy originály Braunových soch Ctností a Neřestí, prohlídku 
kostela Nejsvětější Trojice. Prohlídka je zakončena v původní barokní lékárně U Granátového jablka. 

Dopravu a  vstupné uhradí Pražské sdružení JČP, stravování si hradí účastníci. Oběd bude zajištěn 
v Jaroměři. Podrobnější informace  budou zaslány poštou nebo e-mailem na udanou adresu.
Budete-li mít zájem zúčastnit se tohoto společného zájezdu, zašlete přihlášku  dle níže uvedeného textu  
do  15. května 2017. 

PŘIHLÁŠKA  Mám zájem účastnit se společného zájezdu do Kuksu

Jméno a příjmení  

Spolu se mnou pojede též (1 rodinný příslušník)

Číslo telefonu

E-mailová adresa            Podpis

Z činnosti Jednoty českých právníků

� �
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Galavečer Právníka roku 
podvanácté
V pátek 3. 2. 2017 se v pražském TOP HOTELU na Chodově 
konal slavnostní galavečer již 12. ročníku celojustiční soutěže 
Právník roku, jejímiž tradičními organizátory jsou Česká 
advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ. Záštitu nad 
Právníkem roku 2016 převzali premiér Bohuslav Sobotka 
a ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

G alavečer poprvé nemoderoval jeden, ale hned dva moderátoři – Aleš Háma 
a Jakub Wehrenberg, a jejich zásluhou to byl večer byl na jedné straně výji-
mečně noblesní a na druhé straně výjimečně vtipný. 

Jedenáct „genderově vyvážených“ oceněných osobností − pět žen a šest 
mužů − i letos obdrželo již klasické skleněné plastiky sv. Yva, patrona všech právníků, 
z dílny akademické malířky JUDr. Květy Slavíkové a uměleckého skláře Aleše Ložin-
ského. 

K sedmi odborným kategoriím a dalším třem, rovněž tradičním kategoriím se spe-
ciálními parametry (Pro bono, Talent roku, Právnická síň slávy) se stejně jako vloni 
přidala i jedna zvláštní cena za přínos české justici, kterou obdržela dlouholetá před-
sedkyně Krajského soudu v Praze Ivana Švehlová. 

Ve speciální kategorii Pro bono, pro právníky, kteří pomáhají potřebným právní ra-
dou zdarma, byl po zásluze oceněn pražský advokát Viktor Rossmann, který vloni po-
skytoval právní služby zhruba třicítce důchodců (ročníky narození 1925 až 1937), kteří 
se dostali do potíží kvůli předváděcím akcím, pořádaných tzv. „šmejdy“. Od těchto kli-
entů si doktor Rossmann nikdy nevzal žádnou odměnu, vyjma minimálních paušálních 
částek na úřední platby. V jejich zastupování byl úspěšný a zasloužil se o precedentní 
již pravomocné rozhodnutí soudu, které pomůže v mnoha dalších podobných kauzách. 

Kategorie Talent roku je určena mladým právníkům jakékoliv právnické profese 
do 33 let věku, kteří mohou do soutěže přihlásit odbornou či literární písemnou práci 
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s justiční tematikou. Porota tentokrát vybírala z devatenácti prací, autoři tří nejlepších 
byli jako vždy odměněni i fi nančně. 

Třetí místo a šek na dvacet pět tisíc korun získala advokátní koncipientka Ivana Ne-
mčeková, Její práce se jmenuje „Proč je důležité si i dále pokládat otázku souběhu 
funkcí“ a čtenáři Bulletinu advokacie ji najdou v č. 5/2017. Druhé místo a šek na pade-
sát tisíc korun obdržel advokát Jan Sůra a jeho práce s názvem „Limity poskytování 
právních služeb: výzvy pro advokacii třetího tisíciletí“, byla tradičně otištěna v BA 
č. 4/2017. Vítězná práce advokátního koncipienta Jana Tomíška, který si kromě skleně-
né plastiky odnesl i šek na sto tisíc korun, se jmenuje „Ochrana soukromí a osobnosti 
v digitálním věku“ a byla otištěna v BA č. 3/2017. 

Do  Právnické síně slávy byla uvedena bývalá ústavní soudkyně a  expředsedkyně 
Nejvyššího soudu Iva Brožová.

 Vítězové soutěže Právník roku 2016:

OBČANSKÉ PRÁVO
JUDr. Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze

TRESTNÍ PRÁVO
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně Vrchního státního 
zastupitelství v Praze 

FINANČNÍ PRÁVO
JUDr. Monika Novotná, advokátka v AK Rödl & Partner, Praha

RODINNÉ PRÁVO
JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a šéfredaktorka Rodinných listů

PRACOVNÍ PRÁVO 
JUDr. Ladislav Jouza, samostatný advokát, Praha

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., advokát v AK Kříž a partneři, Praha

OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVO, PRÁVO ÚSTAVNÍ
David Kosař, vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví PF Masarykovy univerzity v Brně
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TALENT ROKU
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek, advokátní koncipient v AK ROWAN LEGAL, Praha

OCENĚNÍ PRO BONO
JUDr. Viktor Rossmann, samostatný advokát, Praha

ZVLÁŠTNÍ CENA SV. YVA
JUDr. Ivana Švehlová, předsedkyně Krajského soudu v Praze 

PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY
JUDr. Iva Brožová, bývalá ústavní soudkyně a expředsedkyně Nejvyššího soudu 

Cenu nejnovější obyvatelce Právnické síně slávy předával, jak je zvykem, držitel to-
hoto ocenění za rok 2015, advokát Gerhardt Bubník.

Doktorka Iva Brožová působila jako ústavní soudkyně od července 1993 do prosince 
1999. V roce 2000 nastoupila na Nejvyšší soud a stala se předsedkyní jeho občansko-
právního kolegia. Dne 20. 3. 2002 byla jmenována předsedkyní Nejvyššího soudu, kte-
rou zůstala až do svého odchodu do penze v roce 2015. 

Cílem jejího působení bylo změnit Nejvyšší soud hodnotovým nazíráním na právo. 
Vždy pro ni bylo větší hodnotou právo každého občana na individuální posouzení jeho 
věci než sjednocování judikatury a předvídatelnost soudních rozhodnutí. V klíčových 
okamžicích nikdy nezvažovala, komu se svým postojem zalíbí a komu ne. 

Zásadní jsou zásluhy Ivy Brožové na  poli nezávislosti soudní moci. V  roce 2006 
se ubránila nejen odvolání z  funkce ze strany prezidenta republiky, a neústavnímu 
dosazení druhého místopředsedy Nejvyššího soudu, ale i kárnému řízení, ke kterému 
byly zneužity výsledky fi nanční kontroly soudu. Díky její argumentaci v řízeních před 
Ústavním soudem byly v   nálezech ÚS narýsovány jasné hranice, za  něž nemohou 
nejvyšší představitelé moci výkonné při své činnosti vůči soudnictví zajít. 

Z osobností, kteří se stali Právníky roku 2016, bych dále ráda uvedla doktora Ladi-
slava Jouzu, dlouholetého člena Jednoty českých právníků a nositele bronzové (za rok 
2006) a stříbrné (za rok 2010) medaile profesora Antonína rytíře Randy, který obdržel 
cenu svatého Yva v oboru Pracovní právo.

Doktor Jouza patří mezi významné odborníky v oboru pracovního práva již několik 
desítek let. V průběhu svého působení v oblasti pracovněprávní legislativy Ministerstva 
práce a sociálních věcí a jako člen Legislativní rady vlády se výrazně podílel na tvorbě 
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zásadních předpisů, jako jsou zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o ochraně 
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a na mnoha jejich novelizacích. 
V současnosti působí jako samostatný advokát a své zkušenosti uplatňuje při rozsáh-
lé lektorské a publikační činnosti. Je dlouholetým spolupracovníkem řady odborných 
právnických časopisů. 

Evidentně dojatý laureát poděkoval za podporu manželce i dceři-právničce, ale i od-
borné porotě. „Ceny si nesmírně vážím,“ řekl při převzetí ceny.

Během galavečera byly předány i dva charitativní šeky – Advokátní kancelář Havel, 
Holásek and Partners věnovala sto tisíc korun Nadačnímu fondu AutTalk Kateřiny So-
kolové a dalších padesát tisíc korun pak Nadačnímu fondu Svatovítské varhany.   

PhDr. Ivana Cihlářová, redaktorka Bulletinu advokacie

Ocenění Právník roku 2016 v obo-
ru pracovní právo za teoretický 

a praktický přínos  bylo uděleno 
JUDr. Ladislavu Jouzovi,  oblíbe-

nému lektorovi, pilnému autorovi 
a současnému předsedovi kontrolní 

komise Pražského sdružení  JČP. 

  Gratulujeme
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Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský a primas český, který ze-
mřel 18. března 2017 v dopoledních hodinách, měl velice úzký vztah k prá-
vu a právnickému stavu vůbec. K původnímu povolání historika archiváře 

se později přidala teologie. Odtud byl jen malý krůček k právu. Když byl na jaře 1991 
jmenován papežem Janem Pavlem II. pražským arcibiskupem, přesídlil z Českých Bu-
dějovic na Pražský hrad. S vrcholnou církevní funkcí je tradičně u nás spojeno mnoho 
povinností celospolečenského charakteru. Tyto povinnosti byly ještě umocněny o dva 
roky později, povýšením mezi kardinály Svaté církve římské, čili do hodnosti spojené 
nejen automaticky s občanstvím Vatikánu, ale také, podle diplomatického protokolu, 
s právy církevního knížete − „následníka trůnu“.

Brzy po svém příchodu do Prahy se nový arcibiskup začal intenzivně věnovat, kro-
mě svých každodenních povinností, ještě jedné skutečnosti, a tento zájem mu „vydr-
žel“ po celou dobu jeho působení na pražském arcibiskupském stolci. Tímto zájmem 
byl Vyšehrad a  jeho kapitula. Kardinál Vlk chápal Vyšehrad jako skutečné „druhé 
místo české státnosti po Pražském hradu“ a vždy zdůrazňoval zvláštní postavení jeho 
kapituly, které v kapitulních statutech potvrdil určitou autonomii. Dlužno podotk-
nout, že Vyšehradská kapitula je jednou z nejstarších právnických osob, existujících 
na našem území nepřerušeně od svého založení v roce 1070. Činnost kapituly, zejmé-
na jejích představených proboštů, byla neodmyslitelně spojena po dlouhá staletí s ve-
dením královské kanceláře. Z pera jejích členů vycházely postupně nejdůležitější lis-
tiny – právní akty našeho státu. Působila zde řada vynikajících právníků, z nichž na-
mátkou připomínáme Petra z Aspeltu, Jindřicha z Isernie, Petra z Prahy nebo českého 
národního světce – právníka Jana z Pomuku. Na Vyšehradském hřbitově odpočívají 
významní představitelé české právní vědy a praxe. Z nich sluší jmenovat Antonína ry-
tíře Randu, Františka Ladislava Riegra nebo Josefa Grubera, jediného právníka, který 
spí svůj věčný sen v monumentální hrobce velikánů českého národa – Slavíně. Tyto 
skutečnosti kardinál Vlk vnímal velmi citlivě a  pozorně sledoval, jak byl poměrně 

In memoriam
Miloslav kardinál Vlk
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záhy vyřešen majetkoprávní spor mezi kapitulou, státem a hlavním městem Prahou, 
který za jeho účinné pomoci skončil smírem, ke spokojenosti všech zúčastněných.

Když v roce 1991 založil na Vyšehradě, jak říkal „novou tradici“, dodnes v Praze po-
pulární „kardinálské dušičky“, nikdy neopomněl při každoroční pobožnosti 2. listo-
padu projít hřbitovem a  požehnat mj. i  hroby významných českých právníků. Velmi 
uvítal, když mu byl předán v roce 2015 Zpravodaj JČP, obsahující seznam všech zástup-
ců právnické profese pohřbených „na Slavíně“. V souvislosti s církevními restitucemi, 
které se „táhly“ prakticky po  celou dobu, kdy stál v  čele české římskokatolické círk-
ve, Vlkův zájem o právo a jeho aplikaci kulminoval. S právníky trávil bezpočet chvil 
a bylo zajímavé sledovat jak se u něho, člověka poměrně vysokého věku, rozvíjí právní 
myšlení. Jeho názory byly naprosto konzistentní, nebál se je veřejně prezentovat, avšak 
byl přístupný vždy a za všech okolností rozumné argumentaci. Odlišný, ale objektivní 
právní názor druhého byl vždy připraven akceptovat.

V  roce 2014 byla 6. října péčí Notářské komory České republiky odhalena na  Vy-
šehradě pamětní deska Vyšehradské notářské škole a  jejímu zakladateli Jindřichovi 
z Isernie. Pan kardinál by se byl této významné události pro celý český právnický stav 
rád zúčastnil, ale pobýval v té době mimo Prahu. Přesto již koncem října, v doprovodu 
tajemníka Notářské komory ČR Ing. Jaroslava Šustra a autora tohoto článku, Vyšehrad 
navštívil, nechal si desku ukázat a tento „krásný počin“,  jak řekl, pozitivně hodnotil. 
Podle jeho slov se povedla „dobrá věc“, protože „je třeba neustále připomínat a také zdů-
razňovat společné a tradiční základy našeho státu a naší společnosti“. A mezi ně, podle 
pana kardinála, právo bezesporu vždy patřilo a patří.

Kardinál Miloslav Vlk, vzhledem ke svému vzdělání a celkové životní orientaci, chá-
pal právo vždy v jeho historickém kontextu. Jako vzdělaný historik a teolog, dokázal jít 
„ad fontes“, ke kořenům, dokázal odhalit pravou podstatu věci. Jedním z jeho oblíbe-
ných hesel bylo „staré-li poznáš, pro nové sílíš“. Heslo středověkých fi lozofů – monar-
chomachů, které s největší pravděpodobností slyšel od  svého profesora na fi lozofi cké 
fakultě Václava Husy, u jehož skromného hrobu na Vyšehradě se nikdy neopomněl za-
stavit.

Vyšehradská setkání Jednoty českých právníků se během několika posledních let sta-
la již neodmyslitelnou součástí pražské právnické tradice. Bylo by proto dobré vědět, že 
Miloslav kardinál Vlk si našeho právnického stavu vážil, právníky obdivoval a rád se 
s nimi vždy potkával. Čest jeho památce!  

JUDr. Jan Kotous
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K Koho by nelákala! Jules Verne na ni potřeboval 80 dní s notnou dáv-
kou fantazie, tuzemské cestovní kanceláře ji nabízejí letecky za 20 dní. 
Po místech opravdu lákavých: Dillí, Tokio, San Francisco, Niagarské vo-
dopády… I když pro mnoho lidí stále zůstává defi lé těchto světových vel-

koměst a atrakcí jenom touhou, řadě jednotlivců se plní jejich dávné romantické sny 
o cestování…

Ušetřit však přes 190 tisíc korun (taková je mnohdy cena zájezdu) není maličkost. Aby 
se někdo mohl podívat kolem země, musí trpělivě střádat dlouhou dobu − pokud nevy-

Soudnička

§    Cesta kolem světa
(Ze soudní síně)
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hrál ve Sportce nebo v jiné sázkové hře. V manželství je uskutečnění zájezdové touhy 
ještě obtížnější. Obvyklých každodenních výdajů se najde dost a dost…

Přesto se však peníze po dlouhodobém střádání dají dohromady a nastává dvoustran-
né jednání (rozuměj mezi manželem a manželkou)  o realizaci výsledků spoření. Man-
želské dilema někdy vyřeší jeden z manželů po svém. Třeba žena: „To se bude Karel 
divit, až mu pošlu pohled nebo mobilem obrázek z Havajských ostrovů!“ myslí si jen 
tak pro sebe.

Karel se opravdu nestačil divit. To se jednou vrátil ze zaměstnání dříve než obvykle 
a otevřel schránku na dopisy. (Jinak tato běžná záležitost patří manželce, která má o ho-
dinu kratší pracovní dobu než manžel.) Ve schránce našel zajímavou písemnost. Byla 
adresována manželce: „Oznamujeme Vám, že jste byla zařazena do zájezdu kolem světa. 
Zbytek fi nanční částky uhraďte do 10 dnů…“ Podepsána cestovní kancelář.

A pak to šlo ráz na ráz. Žena marně manželovi argumentovala tím, že „si poslední 
dobou vůbec nic nekoupila moderního na sebe, co z toho života mám, když nikam ne-
jedem, jen samé starosti“ apod. Manželovo tvrzení, že jde o společné peníze, které si 
v manželství ušetřili, neobstálo. Manželka trvala na svém, neboť přihlášku na zájezd již 
podala a zaplatila vysokou zálohu.

A protože se v tomto případě manželé nedohodli, přišly na pomoc právní předpisy 
– nový občanský zákoník.  Ten v § 694 říká, že v běžných záležitostech rodiny práv-
ní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně. 
Soud může na návrh manžela pro něho vyloučit následky budoucího právního jednání 
druhého manžela vůči třetím osobám. Protože se v našem případě nejednalo o běžnou 
záležitost, je třeba k právnímu jednání souhlasu druhého manžela. Bez tohoto souhlasu 
je jednání jednoho z manželů neplatné, a to jak ve vztahu mezi manželi, tak i ve vztahu 
k osobám třetím, v uvedeném případě k cestovní  kanceláři.

A tak nebylo obtížné, aby se postižený manžel obrátil na soud. Ten prohlásil smlouvu 
manželky s cestovní kanceláří za neplatnou.

Sám si nedovedu představit, že by se v řádném manželství jeden  z manželů domáhal 
svého práva u soudu. Ale stává se. I když uvedený soudní příběh je tedy spíše výjimkou, 
vyplývá z něho zobecňující závěr: podstatné záležitosti nemůže řešit jeden manžel bez 
druhého. Nutnost dohody v těchto věcech  by pro oba měla být zákonem. 

JUDr. Ladislav Jouza
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Pedagog a jeho poznatky

Kdybych psal aforismus, sdělil bych asi, že jednou má pedagog své poznat-
ky a že jindy zase poznatky mají svého pedagoga. Možná  bych napsal 
něco jiného, co by bylo stručné, intelektuálské a ne zcela srozumitelné.

Protože jsem však slíbil dodat fejeton, musím pojednat o svém ná-
mětu obšírněji a pokusit se o důkladnější typologii vysokoškolských 

učitelů podle jejich vztahu k myšlenkám, které rozsévají. Vycházím ze vzpomínek 
na fakultní léta na pražské právnické fakultě, připomínám si  přednášející na kon-
gresech a jiných vzdělávacích akcích. Místy se věnuji introspekci – dobírám si sebe 
samého.

Mezi přednášejícími se setkáváme především s tvory, které bych přirovnal k poš-
tovním doručovatelům moudra. Své poznatky přejímají od uznávaných autorit, zejmé-
na klasiků toho či onoho druhu. V nezměněné podobě je předávají dále,  aniž vyjadřují 
svůj vztah k obsahu a hodnotě doručovaného sdělení. 

Věrozvěsti se od  nich odlišují formou projevu, nikoliv však obsahem sdělení. 
Cizí duchovní dobra traktují (Ano, to je ten přiléhavý výraz!) s naléhavou přesvěd-
čivostí a dramatickým patosem v hlase, do něhož nepronikne žádný disharmonic-
ký tón.

Přednášející alibista (často jím bývá advokát, obávající se občanskoprávní od-
povědnosti za poskytnuté poučení) neustále vyjadřuje vnitřní výhrady vůči infor-
macím, které šíří například o nové právní úpravě. Vyvolává dojem, že se distancuje 
od  všeho, co vykládá, jako by v  jeho slovech byla neustále přítomna omluva: „To 
né já, to oni…!“ (Rozuměj například: tvůrci právních předpisů, nebo jiní  jejich 
vykladači.)

Zpěváci evergrýnů si na počátku své pedagogické dráhy osvojili určitý soubor vě-
domostí. Toho se neotřesitelně drží a nedají se svádět pozdějším vývojem poznání, ani 
aktuálními názorovými vlnami. V určitém období vzbudí představu velice soudobých 
a nekonvenčních myslitelů. Potvrzují tak postřeh, že nové bývá často jen dobře zapo-
menuté staré.

Náš fejeton
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 Myšlenkoví transvestité naopak hlásají pravdy s krátkou dobou životnosti a při-
způsobí se každé myšlenkové módě. Občas s názory převlékají doslova i kabát. Vy-
právěli mi o francouzském profesorovi, který se původně objevoval na přednáškách 
v modré maoistické haleně a časem dospěl přes golfový obleček až k neutrální mana-
žerské šedi.

Hlavní zbraň notorického kritika spočívá v síle hlasu a zejména slov, jimiž odsuzuje 
cizí názory. Nehodlá  ani tak něco poznávat či snad naučit, chce se především  odlišo-
vat. Neuznává proto žádnou jinou myšlenkovou autoritu kromě své vlastní. I myšlenky 
klasiků přednáší způsobem, který připomene přesvědčivě působící výrok Jana Wericha 
v předscéně hrané s Miroslavem Horníčkem: „On Shakespeare mnohé převzal od naše-
ho Osvobozeného divadla.“

Nepokojný duch si nikdy není jist ani sám sebou, ani svými poznatky a  přednáší 
zhruba tímto způsobem: „Teorie, kterou traktuji ve své učebnici, již tak úplně neplatí 
a my jsme si ji zpřesnili na minulé přednášce. O posledním  víkendu, když jsem ryl 
na zahrádce, mne napadla další hypotéza zajisté plausibilní, to znamená dobře hájitelná 
ve vědecké diskusi. Vyjádřím ji v novém vydání své učebnici a učiníte dobře, pokud si 
toto vydání ještě před zkouškou opatříte.“ Pokud je to ekonomicky uvažující myslitel, 
upřesní své myšlenky v době, kdy již byla v podstatě vyprodána jeho učebnice obsahující 
poznatky původní.

Vlastník dobře utajených moudrostí si své zásadní znalosti nechává pro sebe. Činí 
tak zřejmě z obavy, aby mu snad jeho duševní vlastnictví nebylo odcizeno. Až na smr-
telném  loži k  sobě povolá kohortu svých myšlenkových dítek, aby jim svěřil starou 
rabínskou moudrost: „Všechno je jinak.“ Někdy se podobá i vinaři z anekdotického pří-
běhu, který ve svém posledním tažení sdělí synovi, že k produkci vína lze použít i vinné 
hrozny.

A jaký že má být vzorný vztah mezi pedagogem a jeho poznatky? Řekl bych, že ide-
ální učitel či poučovatel se nechová jako monopolní majitel moudra a nabádá své žáky 
či posluchače, aby nepřísahali ve všem všudy na poznatky svého mistra, aby usilovali 
též o vlastní pravdy. Jenže… Naneštěstí (nebo snad na štěstí?) ideální vzory byly a jsou 
vytvářeny zejména proto, aby se skutečný život od nich odlišoval, a stával se tak pest-
řejším a zajímavějším. 

prof. Petr Hajn
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Výstavy věnované Marii Terezii
Dne 13. května 2017 zahájí Pražský hrad 

hlavní sezonu. Připomeneme si, že se v  ten-
to den roku 1717 narodila ve vídeňském Ho-
fb urgu arcivévodkyně Marie Terezie, budoucí 
česká královna. V  té době nikdo netušil, že 
bude jedinou českou panovnicí. Na Pražském 
hradě se na počest 300. výročí narození Ma-
rie Terezie budou konat výstavy. Vládu Ma-
rii Terezii zajistila Pragmatická sankce jejího 
otce Karla VI., která stanovila nedělitelnost 
dědičných zemí habsburského domu a  ná-
stupnictví podle prvorozenosti, v  mužské 
i  ženské linii. Po  smrti otce musela bojovat 
o české dědictví. Oporou jí vždy byl manžel 
František Štěpán Lotrinský, s  nímž měla 16 
dětí. Z nich přežilo jen deset. Nejznámějšími jsou Josef II., Leopold II. a Marie Anto-
inetta. Josef II. byl po smrti otce císařem a od roku 1765 spoluvládcem. Mezi matkou 
a synem Josefem II., zvlášť v náboženských otázkách, nepanovala shoda. Naplno to 
ukázala doba po její smrti 29. listopadu 1780. Marie Terezie vládla čtyřicet let. Za její 
vlády došlo k významným reformám v soudnictví, školství a fi nančnictví, k celním 
úpravám, zakládání manufaktur a k rozvoji výroby. Byla zavedena jednotná soustava 
měr a vah a jednotná měna. Zlepšovalo se poštovní spojení, budovaly se nové cesty, 
vzniklo mnoho staveb. Panovnice vytvořila moderní rakouský stát plně přizpůsobený 
osvícenskému století. Je proto právem zařazena mezi velikány země.

Od 3. do 12. března 2017 se v Empírovém skleníku v Královské zahradě Praž-
ského hradu konala poutavá a  poučná výstava Předjaří. Byla věnována vedle ti-
sícovky krásných květin též narození Marie Terezie. Viděli jsme krásné obrazy 
Marie Terezie v korunovačním rouchu a obraz jejího manžela Františka Štěpána 

Kulturní okénko
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Lotrinského, který je zpodobněn jako císař a římský král. Obě plátna patří ke kle-
notům sbírek Pražského hradu. Dále byly vystaveny krásné vázy, sochy, nábytek. 
Výstava Předjaří se koná každoročně, letos to bylo již popáté. Je o ni velký zájem, 
zvláště potěší milovníky květin a  historie.  Výstava zároveň upozornila, že má 
být v říjnu 2017 přístupna k vidění stálá expozice věnovaná Marii Terezii. Bude ji 
možné navštívit v někdejším Tereziánském ústavu šlechtičen v Jiřské ulici, dneš-
ním Rožmberském paláci. Na podzim se též plánuje otevření expozice s názvem 
Ohlasy impresionismu v  českém výtvarném umění. Dne 13. května 2017 budou 
v rámci výročí narození Marie Terezie nejdůležitější návštěvnické objekty na Hra-
dě přístupné zdarma. 

Výstava: Příběh Tibetu
Náprstkovo muzeum asijských, 

afrických a  amerických kultur, 
Praha 1, Betlémské nám. 1 při-
pravilo výstavu věnovanou Tibe-
tu a tibetské kultuře. Otevřena je 
do 30. července 2017. Navštívit ji 
můžeme v  úterý a  ve  čtvrtek až 
neděli od 10 do 18 hodin. Ve stře-
du pak od 9 do 18 hodin. Základ-
ní vstupné 100 Kč, snížené 70 Kč. 
Výstava nás provede dějinami, 
kulturou a náboženstvím Tibetu, zemí, jejíž tisíciletá historie není příliš známá. Ná-
vštěvník má možnost zhlédnout na tři sta jedinečných předmětů, které nebyly dosud 
vystaveny a nahlédnout tak do historie Tibetu a tibetské kultury od poloviny prvního 
tisíciletí až po  současnost. Můžeme tak vidět zlacenou plastiku bohyně Táry, krásné 
chrámové malby, rituální hudební nástroje, bronzové plastiky atd. Na nádvoří muzea 
jsou vystaveny fotografi e kameramana Josefa Vaniše z  jeho cest po Tibetu z  let 1954 
– 1965. Poznáme tak zajímavou záhadnou zemi, nazývanou „střecha světa“. Současně 
lze navštívit výstavu Vojta Náprstek, která nás seznámí s životem a dílem zakladatele 
Náprstkova muzea, propagátorem vzdělání žen, známého pražského mecenáše a vyzna-
vače všeobecného pokroku. 
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Výstava: František Skála
Ve  Valdštejnské jízdárně, Praha 1

– Malá Strana, Valdštejnská 3, se 
do 3. září 2017 koná výstava Františka 
Skály, významného výtvarníka, ilu-
strátora a  grafi ka. Je otevřena denně 
od  10 do  18 hodin. Základní vstup-
né 200 Kč, snížené 100 Kč. Ilustroval 
přes 20 knih, za  které získal mnoho 
ocenění. Zúčastnil se více než 140 ko-
lektivních a  50 samostatných výstav 
doma i v zahraničí. V roce 1991 obdržel cenu Jindřicha Chalupeckého. V květnu 1993 
reprezentoval ČR na Bienále v Benátkách. Výstava Skála v Rudolfi nu, která se konala 
v roce 2004, byla vyhodnocena jako nejúspěšnější výstava roku. Navštívilo ji 40 000 ná-
vštěvníků. Letošní výstava není retrospektivní. Budou vystaveny převážně práce uměl-
ce vzniklé od roku 2004.

Knižní tipy 
 Kniha spisovatele Arnošta Lustiga 

s názvem Krásně jsem si početl, nám 
přiblíží život spisovatele a jeho rodi-
ny po odchodu do exilu v roce 1968. 
Přináší jedinečný výběr autentických 
dokumentů a  fotografi í vedle pů-
vodních neupravovaných strojopisů 
a  rukopisů korespondence Arnošta 
Lustiga a jeho ženy Věry, dcery Evy, syna Pepiho a dalších příbuzných. Koresponden-
ce je svědectvím o síle lidských a rodinných pout, lásky a přátelství v těžkých dobách. 
Také o  přátelství Arnošta Lustiga a  spisovatele Oty Pavla. Arnoštovy dopisy Otovi 
se sice ztratily, ale vzpomínky na něj, které napsal, dokládají, co pro sebe spisovatelé 
Arnošt s Otou znamenali.
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Zdeněk Th oma: Skvosty Prahy
Publikace nám přibližuje nejkrásnější, nejvýznamnější a nejzajímavější kulturní, his-

torické a přírodní pozoruhodnosti Prahy. Je sestavena jako poznávací procházka. První 
kroky vedou do Chrámu sv. Víta.

Knihy historika a spisovatele Vlastimila 
Vondrušky

Vlastimil Vondruška vystudoval historii a etnografi i na Filozofi cké fakultě UK v Pra-
ze. Od roku 2009 se věnuje výhradně psaní. Počet jeho publikací se blíží stovce. Píše 
odborné historické studie, historické romány, historické detektivky, knihy pro mládež. 
Mezi nejúspěšnější patří Husitská epopej. Nedávno vyšla čtvrtá část z plánovaných sed-
mi. Vondruška je už několik let nejpůjčovanějším českým spisovatelem v našich veřej-
ných knihovnách. Má už milion sto tisíc prodaných výtisků. Za rok absolvuje na pade-
sát talk show s autogramiádami po celé vlasti. U některých kolegů historiků a kritiků 
se jeho knihy netěší stejné popularitě. Minulost je podle nich v jeho podání příliš bar-
votisková. 

JUDr. Marie Štěpánková
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Myšlenky
moudrých
Řekli o úspěchu: 

Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase 
pozvedneme, kdykoliv padneme.                                     
Konfucius   

K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech.      
E. Oesch, myšlenky 
                                                        
Opravdový úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí přiznat i závistivci.  
Rochefoucauld                                                       

Úspěch plodí úspěch, jako peníze plodí peníze.      
Chamfort  

V den úspěchu je člověk překvapen množstvím těch, kdo najednou objevili, že jsou 
našimi přáteli.           
A. Maurois   

Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý.  
K. Čapek 
              
Před úspěch nesmrtelní bohové zařadili pot.  
Hesiodos 

LS



ROZUMÍME VAŠÍ 
PROFESI. 
DO POSLEDNÍHO 
PARAGRAFU.

RADÍME KLIENTŮM S POJIŠTĚNÍM JIŽ 24 LET. 
SPOLEHLIVĚ A V JEJICH ZÁJMU.

Jsme rodinná fi rma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního 
a vstřícného přístupu ke klientům. Posoudíme možná rizika Vaší profese 
a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech. 
Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce 
k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.
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