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Vážené kolegyně, kolegové, milí čtenáři, 

čas neúprosně letí, je za dveřmi konec 
roku 2010, všude je spěch, nervozi-
ta, ale i vanilková vůně vánočního cuk-
roví a já Vám přeji, by se k vám v čase 
Vánoc dostavilo i zklidnění, které je tolik 
potřebné k regeneraci těla i duše.

Ujal jsem se tohoto úvodníku, abych se 
jako vedoucí redaktor pokusil reprodu-
kovat hodnocení tohoto časopisu, jenž 
dostal novou podobu na začátku letoš-
ního roku, od lidí, kterým se časopis 
dostal do rukou. Moc mě těší, že nega-
tivní hodnocení jsem doposud nezaznamenal. Před 
rokem, v šestém čísle časopisu Ad Notam, byl publiko-
ván rozhovor s paní profesorkou Helenou Válkovou, 
ředitelkou prestižního nakladatelství C. H. Beck, na 
rozloučenou, neboť jsme končili dlouholetou spoluprá-
ci při vydávání tohoto časopisu. Byl milý a s příchu-
tí nostalgie, ale i obav, jak se nám záměr zatraktivnit 
časopis, povede. Při jedné z konferencí, kterých jsem 
se zúčastnil, jsem se s paní profesorkou setkal a napja-
tě jsem čekal její komentář k jeho nové podobě. Byl 
jsem připraven na kritiku, ale přišla pochvalná slo-
va, a to jak na stránku obsahovou, tak i na grafi ckou 
úpravu. Hodně se mi ulevilo, neboť vím, že paní pro-
fesorka je velmi náročná, upřímná, nebojí se říct, co 
si myslí. Krátce – mám dobrý pocit z výsledku, za což 
touto cestou děkuji všem, kteří se na tvorbě časopisu 
českého notářství Ad Notam podílejí. Velmi si vážím 
práce všech autorů a obzvlášť vítám každý příspěvek 
některého notářského koncipienta či kandidáta, neboť 
tím projevují schopnost formulovat a prezentovat svůj 
názor, dávají najevo svůj zájem o notářství. Byl bych 
rád, kdyby více přijali tento časopis i za svůj a nabíze-
ných možností k publikování častěji využívali. 

S blížícím se koncem roku se krátce ohlédnu zpět 
i z pohledu prezidenta Notářské komory České repub-
liky. Mohu konstatovat, že jsme jako právnický stav 
vcelku obstáli. Zmíním jen některé změny, které jsme 
v tomto roce jako stav absolvovali. Převzetí dědické 
agendy od soudů do výlučné pravomoci proběhlo bez O
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větších problémů. Řízení je přímočaré a účastníci na tom 
časově profi tují. Vím, že do notářských kanceláří to přines-
lo vyšší zatížení administrativy bez pozitivního fi nanční-
ho efektu, ale všechno se nedá poměřovat penězi. Já pev-
ně věřím, že se touto cestou důvěra v notáře posiluje, i když 
bez hlasitě znějících fanfár. Může to být základ pro převze-
tí dalších činností, které s výkonem notářství souvisí. Může 
to být například přímé zapisování do Obchodního rejstří-
ku nově založených kapitálových společností a jejich změn 
bez ingerence soudu, což by opět účastníkům přineslo časo-
vé úspory bez zvýšení fi nanční zátěže. Touto formou před-
kládáme důkaz, že má notářství i v dnešní, moderní, rychlé 
a elektronické době velký potenciál a schopnost plnit svo-
ji roli. Vím, že je naše povolání stále náročnější, a proto za 
všechno, co jste dobrého pro naše účastníky, klienty, udělali, 
Vám děkuji. Jen tak vytváříme pravdivý obraz o naší pro-
fesi, před veřejností. Mám dobrý pocit z toho, že na tomto 
pomyslném obraze převládá více pozitivních tónů různých 
barev, tolik, kolik od nás odchází spokojených účastníků. 
 
Ještě se s vámi podělím o svou starost, tou je, podle mého 
mínění, stále malá informovanost veřejnosti o tom, co notář-
ství nabízí za výhody, jaký má v sobě potenciál. Dnes, kdy 
raketově roste počet sporů a soudy jsou zavaleny množstvím 
spisů, které nestačí vyřizovat, je nanejvýš užitečné, aby se 
využívalo preventivní role notáře. Jeho hlavní úlohou je přeci 
předcházení sporům. Je třeba účastníkům stále vysvětlovat, že 
notářský zápis je veřejnou listinou a dává jim zcela jiné posta-
vení v případě sporu, ale jelikož jsme nestrannými poradci, ke 
sporu by nemělo dojít. Je třeba připomínat, že neseme plnou 
odpovědnost za svou práci, resp. stát a že jsme pro případ 
pochybení s následkem škody pojištěni, že odměna notáře je 
dána pevným tarifem atd, atd. Vím, že to nelze změnit ihned, 

je to dlouhodobý proces, ale mohla by to být výzva pro něk-
terého z našich koncipientů či kandidátů, aby se pokusil při-
pravit na toto téma propagační materiál trvalé hodnoty, který 
by k tomuto účelu posloužil. Časopis Ad Notam je jen jednou 
z cest, jak vysvětlovat principy notářství, které jsou tak speci-
fi cké, a běžnému svobodnému povolání se vymykají. 
Při pohledu do příštího roku čeká Notářskou komoru Čes-
ké republiky sněm. Jedním z bodů programu budou opět po 
třech letech volby do orgánů NK ČR. V této době již pro-
bíhají v jednotlivých regionech volební kolegia, z nichž 
vycházejí noví (či staronoví) členové prezidia. Všem nově 
zvoleným gratuluji a přeji jim hodně elánu a energie do 
příštích tří let. Doufám a pevně věřím, že se objeví nové 
kolegyně a kolegové, zejména z mladší generace, kteří vne-
sou novou energii a elán do řešení všedních věcí i do jed-
nání o budoucnosti notářství, což je vysoce aktuální téma, 
které rezonuje celou Evropou. Těm, kteří Notářskou komo-
ru České republiky v zahraničí reprezentují, patří veliké 
uznání. Jen se začtěte do rubriky „Ze zahraničí“ a uvidíte, 
co se kolem nás děje. Nežijeme izolovaně. Má to vliv i na 
dění u nás. Musíme být aktivní, chráníme tím i sami sebe. 

Příležitostí pro vzájemné setkání a zamyšlení se nad poten-
ciálem notářství v nacházejícím roce bude Celostátní kon-
ference, která se uskuteční v jeho druhé polovině. A jeli-
kož vstupujeme do nového roku a vím, že je dobré mít před 
sebou něco pozitivního, něco, na co se můžeme těšit, tak já 
se těším na setkání s vámi. 

Přeji Vám příjemné vánoční svátky a do roku 2011 hlavně 
pevné zdraví, mnoho radosti a pocitu štěstí. 
Váš JUDr. Martin Foukal, prezident NK ČR

ÚVODNÍK

VE DNECH 26. A 27. 11. 2010 PROBĚHLO  VÝROČNÍ 

ZASEDÁNÍ SOUDCOVSKÉ UNIE ČR, JEHOŽ SE 

TÉŽ ZÚČASTNILI PŘEDSTAVITELÉ  OSTATNÍCH 

PRÁVNICKÝCH KOMOR, ČELNÍ PŘEDSTAVITELÉ 

ČESKÉ JUSTICE A ZÁSTUPCI MINISTERSTVA 

SPRAVEDLNOSTI.

Ve vystoupení JUDr. Martina Foukala zaznělo, že podporuje 
vznik soudcovské samosprávy a zhodnotil  převzetí  dědické 
agendy ze soudů na notáře a dále navrhl spolupráci v dal-
ších agendách  obdobného typu, kterými by mohlo dojít 
k odbřemenění justice a ušetření fi nančních prostředků. 
JUDr. Foukal poděkoval za velmi dobrou komunikaci mezi 
oběma organizacemi, která probíhá na profesionální úrovni.

Stěžejním bodem výročního zasedání byla reforma justiční 
správy. Soudcovská unie dlouhodobě a opakovaně pouka-
zuje na nutnost změnit poměry panující v podstatě již od 

poloviny 19. století a spočívající v tom, že resortní minister-
stvo, tedy exekutivní orgán, spravuje jednu ze samostatných 
mocí ve státě – moc soudcovskou. Jak ukazují mnohé nálezy 
Ústavního soudu, je tento stav zapotřebí změnit a vytvořit 
reprezentativní soudcovský orgán, který tyto úkoly, pravo-
moci a odpovědnost v plném rozsahu převezme. Všechny 
další cesty, jak potvrzuje i situace v ostatních evropských 
zemích, jsou totiž v rozporu s principy moderního demo-
kratického právního státu. Ústavní soud zásadním způso-
bem reagoval na tyto skutečnosti i ve svém nálezu z října 
tohoto roku, kdy vyslovil některá jasná pravidla vztahující se 
ke jmenování soudních funkcionářů. Z nálezu, který dostal 
výstižné neofi ciální pojmenování „nález na vyhladovění 
ministerstva spravedlnosti“, mimo jiné plyne, že za situace, 
kdy přetrvává nadvláda exekutivy (tedy politiky) nad justicí, 
nelze připustit, aby soudci působili na stážích ve vrcholných 
orgánech moci výkonné. Byly zde rovněž vysloveny zásady 
vylučující za těchto podmínek opětovné jmenování soud-
ních funkcionářů po skončení jejich funkčního období. �

Členové Soudcovské unie sněmovali na Seči
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Ing. Ivan Macháček

1. VYMEZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE V OBČZ

O zřízení věcného břemene pojednávají ustanovení § 151n 
až 151p občanského zákoníku. Princip zřízení věcného bře-
mene spočívá v tom, že věcné břemeno omezuje vlastníka 
nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že vlastník 
nemovité věci je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo 
něco konat. 
Při zřízení věcného břemene rozeznáváme dva druhy osob:
 �  osobu oprávněnou – osoba, v jejíž prospěch je věcné 

břemeno zřízeno,
 �  osobu povinnou – osoba, která musí právo věcného 

břemene strpět. 

K nabytí práva věcného břemene je nutný vklad do katas-

tru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, přičemž 
právní účinek vkladu vzniká na základě pravomocného roz-
hodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doru-
čen příslušnému katastrálnímu úřadu. 

Věcná břemena vznikají:
 � písemnou smlouvou, 
 �  na základě závěti ve spojení s výsledky řízení 

o dědictví, 
 � schválenou dohodou dědiců, 
 � rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona.
Právo, odpovídající věcnému břemeni, lze nabýt rovněž 
výkonem práva (vydržením).

Zřízení práva věcného břemene můžeme rozdělit:

 �  podle délky trvání věcného břemene 

 a)    věcné břemeno spojené s vlastnictvím určité nemo-

vitosti – věcné břemeno přechází s vlastnictvím věci 
na nabyvatele a trvá i po změně vlastníka (např. věcné 
břemeno související s inženýrskou sítí vedenou přes 
příslušný pozemek),

 b)    věcné břemeno vázané na určitou oprávněnou oso-

bu – věcné břemeno zanikne smrtí u fyzické osoby 
nebo zánikem u právnické osoby (např. věcné břeme-
no související s bezplatným užíváním bytu původním 

Zřízení práva věcného 
břemene a formy jeho 
zdanění

Ad Notam 6/2010

PŘÍSPĚVEK SE VĚNUJE VYMEZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A UPLATNĚNÍ DANÍ PŘI BEZÚPLATNÉM 

A ÚPLATNÉM ZŘÍZENÍ PRÁVA VĚCNÉHO BŘEMENE. BEZÚPLATNÉ ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

PODLÉHÁ ZDANĚNÍ DANÍ DAROVACÍ, RESP. DANÍ DĚDICKOU. ÚPLATNÉ ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

PODLÉHÁ ZDANĚNÍ DANÍ Z PŘÍJMŮ. PŘI ÚPLATNÉM ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SE SETKÁVÁME 

ROVNĚŽ S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY.

AD_6k.indd 3 13.12.2010 10:12:51



4 www.nkcr.cz

Ad Notam 6/2010

Ing. Ivan Macháček

� daňový poradce, č. osvědčení 0787

ČLÁNKY

vlastníkem rodinného domku, který daroval domek 
svým potomkům).

 �  podle úplatnosti zřízení práva věcného břemene

 a)  bezúplatné zřízení věcného břemene – k bezúplat-
nému zřízení práva věcného břemene dochází nejčas-
těji v případě darování nemovitosti, kdy osoba povinná 
musí strpět určitá práva v souvislosti s nabytou nemo-
vitostí ve prospěch osoby oprávněné, 

 b)  úplatné zřízení věcného břemene – ke vzniku úplat-
ného věcného břemene dochází nejčastěji při realizaci 
staveb inženýrských sítí, kdy tyto stavby vedou přes cizí 
pozemky a investor těchto sítí by měl platit vlastníkům 
úhradu za omezení jejich vlastnických práv.

2.  BEZÚPLATNÉ ZŘÍZENÍ 

VĚCNÉHO BŘEMENE, KTERÉ 

SOUVISÍ S DAROVÁNÍM 

NEMOVITOSTI 

Pokud je současně s bezúplatným převodem nemovi-

tosti rovněž bezúplatně zřízeno právo odpovídající věc-

nému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující 

se plnění obdobné věcnému břemeni, je takto zřízené 

právo podle znění § 6 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb. 

předmětem daně darovací. Poplatníkem darovací daně je 
oprávněná osoba z věcného břemene, přičemž základ daně 
tvoří cena bezúplatně zřízeného věcného břemene. 

Na základě znění § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, se právo odpovídající věcnému břemenu oceňu-
je výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve 

výši ceny obvyklé. Cenou obvyklou se dle § 2 odst. 1 toho-
to zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popř. obdobného majetku nebo při poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 
v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okol-
nosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají 
vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodá-
vajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádný-
mi okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodáva-
jícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 
rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupu-
jícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 
majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Ocenění výnosovým způsobem na základě ročního užit-
ku ve výši obvyklé ceny se však neuplatní, jestliže lze zjistit 
roční užitek ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví nebo 
z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud při vzniku věcného 
břemene byl roční užitek z tohoto břemene uveden a není-li 
o více než jednu třetinu nižší než vypočtená cena obvyklá. 
Pokud tato podmínka není splněna, použije se i zde ocenění 
věcného břemene výnosovým způsobem na základě roční-
ho užitku ve výši ceny obvyklé.

Podle znění § 18 odst. 3 až 5 zákona o oceňování majetku 
stanovíme výpočet ocenění bezúplatně zřízeného práva 
věcného břemene následovně:
 �  roční užitek ze zřízení práva odpovídající věcnému 

břemenu se násobí počtem let užívání práva, nejvýše 
však pěti,

 �  pokud však patří právo věcného břemene určité 
osobě na dobu jejího života, ocení se desetinásobkem 
ročního užitku,

 �  v případě, že roční užitek z práva věcného břemene 
nelze zjistit, právo věcného břemene se ocení 
jednotně částkou 10 000 Kč.

Na základě znění § 19 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb. je od 

darovací daně osvobozeno bezúplatné nabytí majet-

ku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými 

v I. a II. skupině. Bezúplatně zřízené 

právo věcného břemene při darová-

ní nemovitosti je tedy od darovací 

daně osvobozeno, pokud oprávně-

ná a povinná osoba je zařazena do 

I. nebo II. skupiny. Do I. skupiny patří podle § 11 tohoto 
zákona příbuzní v řadě přímé a manželé, do II. skupiny patří 
příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, 
strýcové a tety, dále pak manželé dětí (zeťové a snachy), 
děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, kte-
ré s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně 
po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavi-
tele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečo-
valy o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou 
na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. 

Podle znění § 21 odst. 5 zákona č. 357/1992 Sb. se nepodává 

daňové přiznání k dani dědické nebo k dani darovací při 
bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li od daně 
dědické nebo daně darovací osvobozeno podle § 19 odst. 1 
až 4 a odst. 6, podle § 20 odst. 1 nebo podle § 20 odst. 14 
zákona.

Příklad č. 1 

Fyzická osoba daruje v r. 2010 své vnučce rodinný domek v hod-
notě dle znaleckého posudku 3 400 000 Kč. V darovací smlouvě 
je zřízeno právo věcného břemene k doživotnímu bezplatnému 
užívání dvou místnosti v podkroví domku pro dárce. 

Řešení:

Vzhledem k tomu, že k darování nemovitosti došlo mezi oso-
bami zařazenými do I. skupiny, je darování osvobozeno od 
darovací daně a rovněž tak zřízení věcného břemene k bez-
platnému užívání místností dědou je osvobozeno od darovací 
daně.

3.  BEZÚPLATNÉ ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE, 

KTERÉ NESOUVISÍ S DAROVÁNÍM 

NEMOVITOSTI 

Pokud dojde k bezúplatnému zřízení věcného břemene, kte-
ré nesouvisí s darováním nemovitosti, vzniká bezúplatným 
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zřízením věcného břemene na straně oprávněné osoby jiný 

majetkový prospěch, který podle § 6 odst. 1 písm. b) záko-
na č. 357/1992 Sb. podléhá dani darovací. Poplatníkem 
této daně je oprávněná osoba z věcného břemene. 

Základem daně darovací je cena majetku, který je předmě-
tem této daně, zjištěná podle zákona o oceňování majetku 
ke dni nabytí majetku, tedy ke dni zřízení věcného břemene. 
V § 7 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb. se uvádí, že je-li před-
mětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je 
opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo 
na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny 
ročního plnění. Poplatník daně musí podat daňové přiznání 
k dani darovací do 30 dnů ode dne, v němž došlo k nabytí 
jiného majetkového prospěchu. Podle § 19 odst. 4 písm. d) 
zákona je příležitostné bezúplatné nabytí movitého majetku 
a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahu-
je 3000 Kč, osvobozeno od darovací daně. V tomto případě 
se nemusí podávat daňové přiznání. 

Podle znění § 19 odst. 3 zákona je od darovací daně osvo-

bozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu 

dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. 
Majetkem jsou podle § 6 odst. 1 zákona pro účely daně 
darovací nemovitosti a movitý majetek a dále jiný majet-
kový prospěch. 

Příklad č. 2 

Občan zakoupil v r. 2009 rodinný domek a v r. 2010 umožní 
přestěhování své nemocné matce do jednoho pokoje v domku 
a současně zřídí smluvně bezúplatné věcné břemeno ve pro-
spěch své matky na dožití v tomto rodinném domku.

Řešení:

Babička jakožto oprávněná osoba ze smluvně zřízeného 
bez úplatného věcného břemene získává jiný majetkový pro-
spěch, který podléhá dani darovací. Tento jiný majetkový 
prospěch je však podle znění § 19 odst. 3 zákona č. 357/1992 
Sb. osvobozen od daně darovací a oprávněná osoba nemusí 
podávat daňové přiznání, protože se jedná o osoby zařazené 
do I. skupiny.

4.  BEZÚPLATNĚ ZŘÍZENÉ PRÁVO VĚCNÉHO 

BŘEMENE V RÁMCI DĚDICKÉHO ŘÍZENÍ

Pokud je ujednání o bezúplatném zřízení věcného bře-

mene součástí pravomocného rozhodnutí příslušné-

ho orgánu (okresního soudu), jímž bylo skončeno řízení 

o dědictví, podléhá takto zřízené věcné břemeno u naby-
vatele (uživatele) bezúplatného práva věcného břemene 
dani dědické. 

Pokud by však bylo věcné břemeno bezúplatně zřízeno sice 
v rámci dědického řízení, ale samostatnou smlouvou mimo 
pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo 
skončeno řízení o dědictví, bude toto bezúplatné zřízení 
věcného břemene podléhat dani darovací.

Příklad č. 3

Manželé bydleli společně v rodinném domku, který nebyl sou-
částí společného jmění manželů, ale byl ve vlastnictví manželky. 
Manželka zemřela a v rámci dědického řízení se stal nabyvate-
lem rodinného domku syn zesnulé, který však v rodinném dom-
ku nebydlí. V rámci dědického zřízení je zřízeno pro manžela 
zesnulé manželky věcné břemeno k doživotnímu užívání rodin-
ného domku.

Řešení:

Nabytí rodinného domku synem podléhá dani dědické, přičemž 
je od této daně osvobozeno, protože jde o nabytí majetku dědě-
ním mezi osobami zařazenými do I. skupiny. Rovněž tak bude 
osvobozeno od daně dědické zřízení věcného břemene pro 
otce.

5. ÚPLATNĚ ZŘÍZENÉ PRÁVO VĚCNÉHO BŘEMENE

5.1  Osvobození příjmů z úplatně zřízeného práva věcné-

ho břemene

Příjem z úplatně zřízeného práva věcného břemene pod-

léhá zdanění daní z příjmů, přičemž může dojít k osvobo-
zení těchto příjmů od daně z příjmů.

 �  Osvobození příjmů z úplatně zřízeného práva 

věcného břemene od daně z příjmů fyzických osob

Příjmy plynoucí poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob 
jako náhrada za věcné břemeno, vzniklé ze zákona nebo 
rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního 
předpisu, jsou dle § 4 odst. 1 písm. zc) ZDP osvobozeny 

od daně z příjmů fyzických osob. 

 �  Osvobození příjmů z úplatně zřízeného práva 

věcného břemene od daně z příjmů právnických 

osob

Příjmy plynoucí poplatníkovi daně z příjmů právnických 
osob jako náhrada za věcné břemeno, vzniklé ze zákona 
nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právní-
ho předpisu, jsou dle § 19 odst. 1 písm. zn) ZDP osvoboze-

ny od daně z příjmů právnických osob. 

V obou případech půjde např. o úplatné zřízení věcného 
břemene podle energetického zákona, podle zákona o tele-
komunikacích nebo podle zákona o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu.

Příklad č. 4 

Společnost s r. o. vlastní pozemek, přes který realizuje vodá-
renská společnost kanalizaci s umístěním kanalizační šachty 
na tomto pozemku. Na základě zákona o vodovodech a kana-
lizacích bylo zřízeno právo věcného břemene spočívající 
v omezení obvyklého užívání pozemku způsobené vlastníku 
nemovitosti. Toto věcné břemeno je ve smlouvě oceněno sou-
hrnnou částkou 32 000 Kč a tato částka je vyplacena vodá-
renskou společností jednorázově jako náhrada za omezení 
užívání nemovitosti.
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Řešení:

Jedná se o náhradu za věcné břemeno vzniklé ze zákona, kte-
rá je poskytnuta právnické osobě. Přijatá částka 32 000 Kč je 
u vlastníka nemovitosti (povinné osoby) osvobozena od daně 
z příjmů. Z toho důvodu bude v daňovém přiznání k dani z pří-
jmů právnických osob tato částka odečtena z výsledku hospo-
daření při jeho úpravě na základ daně.

5.2  Zdanění příjmů z úplatně zřízeného práva věcného 

břemene

Příjmy za úplatně zřízené věcné břemeno, které nejsou od 
daně z příjmů osvobozeny podle znění § 4 odst. 1 písm. zc) 
ZDP a podle znění § 19 odst. 1 písm. zn) ZDP, ovlivní základ 

daně z příjmů u povinného subjektu, který získává pří-

jem od oprávněného subjektu za úplatně zřízené věcné 

břemeno. 

Při stanovení ceny za úplatné zřízení práva věcného břeme-
ne mezi spojenými osobami je nutno postupovat podle zně-
ní § 23 odst. 7 ZDP.  Toto ustanovení stanoví, že liší-li se ceny 
sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly 
sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních 
vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li 
tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ 
daně poplatníka o zjištěný rozdíl; nelze-li určit cenu, která 
by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných 
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmí-
nek, použije se cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb. 

 � povinným subjektem je fyzická osoba – 

nepodnikatel

Pokud je povinným subjektem fyzická osoba – nepodnikatel, 
podléhá příjem získaný z úplatně zřízeného práva věcného 
břemene u povinného subjektu dani z příjmů fyzických osob 
dle § 10 ZDP jako tzv. ostatní příjem, a to v tom zdaňovacím 
období, kdy příjem fyzická osoba obdržela. 

Příklad č. 5 

Starobní důchodce, který nemá kromě starobního důchodu 
žádné jiné zdanitelné příjmy, umožní přejezd vozidlům země-
dělského podnikatele přes jeho soukromý pozemek. Na základě 
uzavřené smlouvy o zřízení úplatného práva věcného břemene 
obdrží fyzická osoba po dobu čtyř let částku 4000 Kč ročně. 

Řešení:

Fyzická osoba bude zdaňovat každoroční úhradu ve výši 4000 
Kč jako ostatní příjem zahrnutý pod ustanovení § 10 ZDP. 
Pokud však jiné příjmy poplatník mít nebude, nebude dle § 38g 
odst. 1 ZDP podávat daňové přiznání, protože daňové přizná-
ní není povinen podat poplatník daně z příjmů fyzických osob, 
pokud roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzic-
kých osob, nepřesáhly 15 000 Kč. Každoroční příjem ze zřízení 
úplatného práva věcného břemene tudíž nebude zdaňován 
daní z příjmů.

Příklad č. 6 

Fyzická osoba má pouze příjmy ze závislé činnosti od jednoho 
zaměstnavatele, jiné příjmy fyzická osoba nemá. Fyzická osoba 
vlastní soukromý pozemek, přes který umožní sousedící fi rmě 
přejezd jejím vozidlům. Na základě uzavřené smlouvy o zřízení 
úplatného práva věcného břemene obdrží fyzická osoba každý 
rok od fi rmy částku 5990 Kč. 

ČLÁNKY
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Řešení:

Příjem fyzické osoby v částce 5990 Kč podléhá zdanění jako 
ostatní příjem dle § 10 ZDP. Protože však fyzická osoba má pou-
ze příjmy ze závislé činnosti od jednoho plátce a ostatní příjmy 
nepřevyšují částku 6000 Kč, nemusí fyzická osoba podle § 38g 
odst. 2 ZDP podávat daňové přiznání. Každoroční příjem ze zří-
zení úplatného práva věcného břemene tudíž nebude zdaňo-
ván daní z příjmů.

 �  povinným subjektem je fyzická osoba – podnikatel

Pokud je povinným subjektem fyzická osoba – podnikatel 
a nemovitost, ke které je úplatně zřízeno právo věcného 
břemene je součástí obchodního majetku podnikatele, 
bude tento příjem podléhat dani z příjmů dle § 7 ZDP.  V pří-
padě, že fyzická osoba – podnikatel vede účetnictví, je nut-
no jednorázové nebo nerovnoměrné přijaté platby za zří-
zení věcného břemene časově rozlišit v souladu s účetními 
předpisy.

Příklad č. 7

Fyzická osoba – podnikatel má umístěnu svou provozovnu 
na vlastním pozemku, který má vložen v obchodním majetku. 
Podnikatel umožní přejezd sousednímu podnikateli přes jeho 
pozemek. Na základě uzavřené smlouvy o zřízení úplatného 
práva věcného břemene obdrží podnikatel každý rok částku pět 
tisíc Kč.

Řešení:

Jedná se o zřízení věcného břemene k majetku zahrnutého 
v obchodním majetku, a proto zahrne podnikatel příjem ze 
zřízení věcného břemene do zdanitelných příjmů dle § 7 ZDP. 

 �  povinným subjektem je právnická osoba

Pokud je povinným subjektem poplatník daně z příjmů 
právnických osob, zahrne poplatník příjem z úplatně zříze-
ného věcného břemene do svého výsledku hospodaření 
jako výnos podléhající zdanění. Jednorázové nebo nerov-
noměrné přijaté platby za zřízení věcného břemene je nut-
no u právnické osoby, která vede účetnictví, časově rozlišit 
v souladu s účetními předpisy.

5.3 Daňové výdaje u oprávněné osoby

Oprávněná osoba může hrazené výdaje povinné osobě 
v souvislosti se zřízením úplatného věcného břemene uplat-
nit jako daňově uznatelné výdaje následujícími způsoby:

 a)  úplatné zřízení věcného břemene v souvislosti 

s realizací stavby

Ze znění § 47 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 500/2002 Sb. vyplý-
vá, že při úplatném zřízení věcného břemene ve prospěch 
oprávněné osoby v souvislosti s realizací stavby investora jsou 
náhrady za omezení vlastnických práv a náhrady majetkové 
újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo náhrady za 
omezení v obvyklém užívání součástí ocenění dlouhodobé-
ho hmotného majetku. Úhrada za úplatné zřízení věcného 

břemene zvýší vstupní cenu hmotného majetku (realizo-

vané stavby) investora a do nákladů se dostává postupně 
prostřednictvím odpisů z hmotného majetku. 

b)   úplatné zřízení věcného břemene jako nehmotný 

majetek (oprávněná fyzická nebo právnická osoba 

vede účetnictví)

Pokud půjde o jednorázovou úhradu úplatně zřízeného 

věcného břemene a tato není součástí ocenění hmot-

ného majetku (součástí jeho vstupní ceny), pak se jedná 

u fyzické nebo právnické osoby, která vede účetnictví, 

o nehmotný majetek vymezený z daňového hlediska v § 
32a, ZDP a to za podmínky, že:
 �  hodnota věcného břemene je vyšší než 60 000 Kč 
  a doba použitelnosti je delší než jeden rok. 
Daňové odpisování je rovnoměrné po dobu 72 měsíců. 

Pokud stanovená hranice 60 000 Kč nebude překročena, 
anebo bude překročena, ale věcné břemeno je zřízeno na 
dobu maximálně 1 roku, půjde u fyzické nebo právnické oso-
by, která vede účetnictví, o daňově uznatelný náklad.

Pokud je za úplatně zřízené věcné břemeno sjednána 

pravidelná úhrada po určitou dobu, půjde u fyzické nebo 
právnické osoby, která vede účetnictví, o daňový náklad; 
v případě nerovnoměrných plateb nutno uvažovat časové 
rozlišení nákladů.

 c)  úplatné zřízení věcného břemene jako daňový 

výdaj (fyzická osoba vede daňovou evidenci)

U fyzické osoby – podnikatele, který není účetní jednotkou 
a vede daňovou evidenci, jsou výdaje spojené s úhradou 

za úplatně zřízené věcné břemeno u oprávněné osoby 

daňově uznatelné při jejich zaplacení, a to i v případě, že 
převýší částku 60 000 Kč. Podle § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP 
jsou totiž výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo 
jeho technického zhodnocení u poplatníků s příjmy podle § 
7 nebo § 9 zákona, pokud nevedou účetnictví, daňově uzna-
telnými výdaji, a to v tom zdaňovacím období, kdy je platba 
uskutečněna.

6.  ÚPLATNĚ ZŘÍZENÉ PRÁVO VĚCNÉHO BŘEMENE 

A DPH

Podle § 14 odst. 1 písm. c) ZDPH je vznik a zánik věcného 
břemene z hlediska DPH považován za poskytnutí služby. 
Předmětem DPH je podle § 2 odst. 1 písm. b) ZDPH poskyt-
nutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci usku-
tečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. 
Z výše uvedeného vyplývá, že zřízení úplatného věcného 

břemene je zdanitelným plněním. �

Tento článek byl již uveřejněn v Bulletinu 

Komory daňových poradců ČR, č. 3/2010. 

Publikováno s laskavým svolením autora.

ČLÁNKY
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Exekuce a dědické řízení

ČLÁNKY

Mgr. Jiří Bartoš

S
e zvyšujícím se zadlužením domácností a zejmé-
na pak zhoršující se platební morálkou dochází 
v posledních letech k nárůstu počtu dědictví, 
u kterých je majetek zůstavitele postižen exekucí 

prováděnou soudním exekutorem podle zákona č. 120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen  „exekuční řád“). V těchto pří-
padech je proto třeba uvažovat, jaký je vztah dědického 
a exekučního řízení a jak nejvhodněji postupovat, pokud 
dojde k jejich souběhu.

Smyslem tohoto článku je především pokus o vyjasně-
ní postupu soudu (soudního komisaře) v případě, že na 
majetek zůstavitele byla nařízena exekuce, jakož i postupu 
soudního exekutora v těchto případech, tj. při úmrtí povin-
ného během exekučního řízení. Z důvodu transparentnosti 
je v tomto článku uvažována toliko exekuce k vymožení 
peněžité částky, ačkoliv se lze setkat i s exekucemi pro 
vymožení jiných povinností (většinou povinnosti k vyklize-
ní).

Tento článek vychází současně v pátém čísle Komorních 
listů, časopise vydávaném Exekutorskou komorou České 
republiky, a to spolu s dalšími dvěma články věnujícími se 
této problematice, a to od M. Makaria (Ustanovení § 107 o. s. 
ř. ve vztahu k exekučnímu řádu, aneb smrt v exekučním říze-
ní) a J. Tvrdkové (Exekuční a dědické řízení v souběhu).

1   Pomineme-li spíše teoretický případ dědického řízení zastaveného 
podle ustanovení § 175h odst. 1 občanského soudního řádu, 
ve kterém žádný vypravitel pohřbu nefi guruje, protože kvůli 
okolnostem úmrtí nebo z jiných důvodů nezbyly po zůstaviteli 
žádné ostatky, které by vyžadovaly pohřbení.

VÝCHODISKA

Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (§ 460 občanského záko-
níku), a proto je třeba posuzovat okolnosti podstatné pro roz-
hodnutí soudu (soudního komisaře) v řízení o dědictví zásad-
ně ke dni zůstavitelova úmrtí. Smyslem dědického řízení je 
v první řadě určení dědiců, tj. právních nástupců zůstavitele. 
Účastníky dědického řízení jsou především ti, o nichž lze mít 
důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici (§ 175b věta 
první občanského soudního řádu), a protože řízení o dědictví 
může být zahájeno (jak vyplývá z logiky věci i z ustanovení 
§ 175a odst. 2 věta první občanského soudního řádu) až po 
zůstavitelově smrti, je pojmově vyloučeno, aby účastníkem 
dědického řízení byl i zůstavitel. V konkrétním dědickém říze-
ní může vystupovat i jediný účastník,1 horní hranice počtu 
účastníků řízení o dědictví není omezena.

Naproti tomu v exekučním řízení, jehož smyslem je nucený 
výkon exekučního titulu, vždy vystupují dva účastníci, tj. 
oprávněný a povinný (resp. účastníci na dvou stranách, na 
straně oprávněné a na straně povinné) a bez jejich účasten-
ství v řízení není exekuce myslitelná. Exekuční řízení je samo-
statným druhem řízení podle zvláštního zákona (tj. exekuční-
ho řádu), avšak pro řešení otázek exekučním řádem výslovně 
neupravených se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
soudního řádu (§ 52 odst. 1 exekučního řádu). To platí i pro 
případy ztráty způsobilosti být účastníkem řízení ve smyslu 
ustanovení § 107 občanského soudního řádu.

POSTUP V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

Skutečnost, že na majetek zůstavitele byla v době jeho úmrtí 
nařízena exekuce, nemá žádný vliv na způsob určení okruhu 
zůstavitelových dědiců, může však ovlivnit stanovisko osob 
přicházejících v úvahu jako dědici po zůstaviteli při jejich 
rozhodování o tom, zda využijí svého práva dědictví odmít-
nout. Do pasiv dědictví (popřípadě společného jmění) však 
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je nutné zařadit dluh zůstavitele včetně příslušenství, jehož 
výše se v průběhu času zpravidla mění (úroky, úroky z pro-
dlení apod.), a to na základě usnesení o nařízení exekuce 
a po odečtení částek vymožených do dne úmrtí zůstavitele. 
Výši dluhu zůstavitele ke dni jeho úmrtí by měl vyčíslit pří-
slušný soudní exekutor.

V zásadě není vyloučeno, aby se k výši dluhu ke dni úmrtí 
zůstavitele vyjádřil i věřitel, avšak zpravidla nebude třeba si 
od něj takové vyjádření vyžádat, protože rozsah věřitelovy 
pohledávky je dostatečně vymezen v usnesení o nařízení 
exekuce vydaném na návrh věřitele. Nejvíc informací o výši 
dluhu by však měl mít soudní pověřený exekutor, protože 
pokud je věřitelova pohledávka vymáhána exekučně, sou-
střeďuje se výtěžek exekuce právě u soudního exekutora, 
byť samozřejmě nelze vyloučit přímé platby oprávněné-
mu.

Došlo-li například na základě exekučního příkazu, který 
se stal pravomocným ještě za života zůstavitele, ke stržení 
nějaké částky ze zůstavitelova účtu až po jeho smrti, nelze 
k takové platební operaci přihlížet při určení výše dluhu ke 
dni úmrtí zůstavitele, ani při určení hodnoty práv spoje-
ných se zůstavitelovým účtem v závislosti na výši zůstatku 
na tomto účtu ke dni úmrtí zůstavitele. Stržením částky ze 
zůstavitelova účtu by v takovém případě ve skutečnosti 
nebyl postižen účet zůstavitele, nýbrž jeho dědice (některé-
ho z jeho dědiců), a to vlastně už nikoliv pro dluh zůstavitele, 
nýbrž pro dluh jeho dědiců.

Principiálně je možné do pasiv dědictví či společného jmě-
ní zařadit dluh i ve větším rozsahu, než v jakém byla na 
majetek zůstavitele nařízena exekuce, typicky byl-li návrh 
oprávněného na nařízení exekuce exekučním soudem zčás-
ti zamítnut. Soud (soudní komisař) v dědickém řízení totiž 
není vázán rozhodnutím exekučního soudu o návrhu věři-
tele na nařízení exekuce, musí však z něho vycházet (§ 135 
odst. 2 občanského soudního řádu); při svém rozhodování 
by měl přihlédnout také ke stanovisku účastníků dědického 
řízení a ke skutečnostem uvedeným v jejich vyjádření. Rov-
něž nelze opomenout skutečnost, že exekuce jakožto svým 
charakterem řízení vykonávací je do značné míry závislá na 
výsledku řízení nalézacího, takže pokud byla zůstaviteli pra-
vomocně uložena povinnost autoritativním výrokem soudu, 
těžko bude možné se od něho odchýlit, nepůjde-li samozřej-
mě například o řešení námitky započtení nebo jiného způ-
sobu zániku práva přiznaného pravomocným rozhodnutím 
soudu.

Pravomocné usnesení o nařízení exekuce opravňuje pově-
řeného soudního exekutora rovněž k vymáhání nákladů 
exekuce a nákladů oprávněného v exekučním řízení, které 
jdou k tíži povinného. Mezi náklady exekuce (§ 87 odst. 1 
exekučního řádu) patří zejména odměna exekutora a jeho 
hotové výdaje. Náklady oprávněného v exekučním řízení 
(§ 87 odst. 2 exekučního řádu) představují obdobu nákladů 
řízení úspěšného účastníka nalézacího řízení, jejichž náhra-
da je soudem uložena neúspěšnému účastníku, a jsou tedy 
tvořeny – je-li oprávněný v exekučním řízení zastoupen 

advokátem – v první řadě odměnou advokáta, jejíž výše 
se stanoví podle ustanovení § 12 vyhlášky č. 484/2000 Sb., 
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupo-
vání účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování 
o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Pro úplnost připomínám, že mezi 
náklady oprávněného nepatří soudní poplatek, protože 
řízení ve věcech nařízení exekuce soudem jsou od soud-
ního poplatku osvobozena [§ 11 odst. 1 písm. o) zákona 
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů] a případně zaplacený soudní poplatek by musel 
být soudem vrácen (§ 10 odst. 1 věta první citovaného 
zákona).

Jak výši nákladů exekuce, tak výši nákladů oprávněného 
v exekučním řízení určí soudní exekutor v příkazu k úhradě 
nákladů exekuce (PÚNE), což je specifi cká forma rozhodnutí 
soudního exekutora. Proti příkazu k úhradě nákladů exeku-
ce je přípustný opravný prostředek označený jako námitky 
(§ 88 odst. 3 exekučního řádu), o nichž – nevyhoví-li námit-
kám v plném rozsahu pověřený soudní exekutor – rozhoduje 
příslušný exekuční soud (proti jeho rozhodnutí není opravný 
prostředek přípustný).

Nejasnou je otázka zahrnutí nákladů exekuce a nákladů 
oprávněného do pasiv dědictví. Vzhledem k tomu, že dědic-
tví se nabývá úmrtím zůstavitele a až do právní moci pří-
kazu k úhradě nákladů exekuce není postaveno na jisto, 
v jaké výši budou náklady stanoveny, mám za to, že náklady 
exekuce a náklady oprávněného v exekučním řízení lze do 
pasiv dědictví (popřípadě společného jmění) zařadit jen 
tehdy, pokud byla jejich výše pravomocně stanovena do 
dne úmrtí zůstavitele. Výši těchto nákladů lze sice do znač-
né míry předpokládat i předem (standardně jsou oba druhy 
nákladů z větší části dány příslušnou vyhláškou v závislosti 
na výši vymáhané, resp. vymožené částky), nikdy však nelze 
vyloučit, že exekuční řízení bude zastaveno (soudní exeku-
tor by pak měl nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů 
maximálně v paušální výši stanovené vyhláškou č. 330/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, u hotových výdajů pak 
popřípadě náhradu prokázaných výdajů přesahujících pau-
šální částku). Zůstavitelovi dědici, tj. právní nástupci původ-
ního povinného v exekučním řízení, však musejí přijmout 
stav řízení, jaký tu je v době jejich nástupu do řízení (§ 107 
odst. 4 občanského soudního řádu ve spojení s ustanove-
ním § 52 odst. 1 exekučního řádu), takže náklady exekuce 
a náklady oprávněného v exekučním řízení budou nejspíš 
stejně muset zaplatit; tato skutečnost může nepochybně 
ovlivnit rozhodnutí osob přicházejících v úvahu jako dědi-
ci při rozhodování o tom, zda využijí svého práva dědictví 
odmítnout, protože pokud dědictví neodmítnou, mohou na 
dědictví v podstatě doplatit, i když třeba dědictví nebude 
předlužené.

Pokud tedy soudní komisař zjistí, že majetek zůstavitele byl 
postižen exekucí, je třeba dotazem u pověřeného soudního 
exekutora zjistit:
 �  na základě jakého exekučního titulu byla exekuce 

nařízena
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 �  zda bylo usnesení o nařízení exekuce doručeno 
zůstaviteli, popřípadě kdy se tak stalo

 �  zda usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci, 
popřípadě kdy se tak stalo

 �  pro pohledávku kterého věřitele byla exekuce nařízena
 �  jaká byla neuhrazená výše vymáhané pohledávky 

včetně příslušenství ke dni úmrtí zůstavitele
 �  jaký majetek zůstavitele byl soudním exekutorem 

v exekučním řízení zjištěn
 �  zda byl vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce, 

popřípadě zda byl doručen zůstaviteli (a kdy se tak 
stalo), zda nabyl právní moci (a kdy se tak stalo), v jaké 
výši byla v příkazu k úhradě nákladů exekuce 

Jestliže je však v konkrétním případě zřejmé, že dědické 
řízení bude pravděpodobně zastaveno podle ustanovení 
§ 175h občanského soudního řádu, je třeba zvážit, zda není 
vhodnější rozsah informací požadovaných po soudním exe-
kutorovi omezit či od dotazu zcela upustit. Není-li soudnímu 
exekutorovi zasílán dotaz, mělo by mu být alespoň dáno na 
vědomí (přinejmenším neformálně, například telefonicky), 
že došlo k úmrtí povinného (spolu s uvedením spisové znač-

ky, pod kterou je dědické řízení vedeno), zejména pokud 
nelze v blízkém časovém horizontu předpokládat skončení 
dědického řízení nebo pokud od úmrtí povinného uplynula 
jen krátká doba.

Informace o doručení usnesení o nařízení exekuce zůstavi-
teli je podstatná z toho důvodu, že po jeho doručení nesmí 
povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitos-
tí a majetku patřícího do společného jmění manželů, a to 
s výjimkami stanovenými zákonem (tzv. generální inhibito-
rium – § 44a odst. 1 exekučního řádu). Porušení této povin-
nosti ze strany povinného způsobuje neplatnost takového 
úkonu, a to neplatnost relativní. Po právní moci usnesení 
o nařízení exekuce lze provést exekuci podle všech dosud 
vydaných exekučních příkazů.

Protože soudní exekutor zjišťuje rozsah majetku povinného 
(zůstavitele), i když z jiného důvodu než soud (soudní komi-
sař) v řízení o dědictví, je velmi vhodné, aby o svých zjiště-
ních v tomto směru informoval soudního komisaře, který 
byl soudem pověřen k provedení úkonů v řízení o dědictví 
po povinném. Informace exekutora o rozsahu zůstavitelova 
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majetku je pro soudního exekutora důležitým podkladem 
pro zjištění aktiv dědictví (§ 175m občanského soudního 
řádu). Jak správně upozorňuje M. Makarius, soudní exekutor 
má možnost iniciovat zahájení tzv. dodatečného projednání 
dědictví (§ 175x občanského soudního řádu), zjistí-li po práv-
ní moci usnesení, jímž bylo dědické řízení skončeno, že zde 
existuje ještě další zůstavitelem zanechaný majetek, avšak 
z praktického hlediska je samozřejmě vhodnější, pokud 
o jemu známém majetku povinného (zůstavitele) informuje 
příslušného soudního komisaře už v průběhu (původního) 
dědického řízení.

Do dědictví je třeba zařadit i movité věci sepsané soudním 
exekutorem v bytě zůstavitele (povinného) či na jiném místě 
(ledaže by byly exekutorem prodány ještě za života zůstavi-
tele), a to i v případě, že jsou soudním exekutorem zajiště-
ny a nacházejí se například v exekučním skladu. Mezi aktiva 
dědictví patří i „obstavené“ nemovitosti zůstavitele, ledaže 
byly vydraženy, usnesení o příklepu bylo vydáno ještě za 
života povinného a nabylo právní moci a vydražitel zaplatil 
nejvyšší podání (§ 336l odst. 2 občanského soudního řádu).

S ohledem na provázanost dědického a exekučního řízení je 
vždy třeba o výsledku dědického řízení po jeho pravomoc-
ném skončení soudního exekutora vyrozumět.

POSTUP V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ

Dozví-li se soudní exekutor, že povinný zemřel, musí podle 
ustanovení § 107 odst. 1 věta třetí občanského soudního 
řádu ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 exekučního 
řádu usnesením rozhodnout o tom, s kým bude v exe-
kučním řízení pokračováno na straně povinného. Úmrtí 
povinného není samo o sobě důvodem pro zastavení exe-
kuce (§ 268 občanského soudního řádu). Z důvodu úmr-
tí povinného nelze exekuční řízení přerušit (§ 35 odst. 5 
věta první exekučního řádu), není však vyloučeno podání 
návrhu na odklad exekuce (§ 54 exekučního řádu), o němž 
rozhoduje pověřený soudní exekutor nebo příslušný exe-
kuční soud.

V případě, že dojde k zastavení řízení o dědictví po povin-
ném podle ustanovení § 175h občanského soudního řádu, 
není určen okruh dědiců povinného2 a exekuční řízení tedy 
musí být podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) občan-
ského soudního řádu ve spojení s ustanovením § 52 odst. 
1 exekučního řádu zastaveno, neboť je tu jiný důvod, pro 
který nelze exekuované rozhodnutí vykonat, a exekuce je 
proto nepřípustná; usnesení o zastavení exekuce v tomto 
případě bude doručováno toliko oprávněnému (na straně 
povinného není nikdo, komu by bylo možné doručit). Na 
rozdíl od M. Makaria mám za to, že exekuční řízení nelze 

2   Ledaže by šlo o zastavení řízení o dodatečném projednání 
dědictví podle ustanovení § 175h odst. 1 občanského soudního 
řádu a okruh dědiců byl určen v původním dědickém řízení, resp. 
v některém z předchozích dědických řízení.

3    Přesněji informačního systému evidence obyvatel (§ 3 a násl. 
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve 
znění pozdějších předpisů).

zastavit podle ustanovení § 107 odst. 5 občanského soud-
ního řádu, a to proto, že právní úprava zastavení řízení při 
výkonu rozhodnutí (aplikovatelná na základě ustanovení 
§ 52 odst. 1 exekučního řádu i v exekučním řízení) je vůči 
úpravě ve třetí části občanského soudního řádu úpravou 
speciální, takže aplikace ustanovení § 107 odst. 5 občan-
ského soudního řádu je v exekučním řízení vyloučena, a to 
i s ohledem k ustanovení § 254 odst. 1 občanského soudní-
ho řádu; pokud je mi známo, exekuci lze zastavit z důvodů 
uvedených v ustanovení § 268 odst. 1 i v případě, že usnese-
ní o nařízení exekuce dosud nenabylo právní moci.

Nastanou-li však jiné důvody pro zastavení exekuce, napří-
klad návrh oprávněného na zastavení exekuce, a povinnému 
bylo již doručeno usnesení o nařízení exekuce, bylo by nut-
né nejprve rozhodnout o procesním nástupnictví a teprve 
následně vydat usnesení o zastavení exekuce, které by však 
nebylo možné doručit (zejména novým účastníkům na stra-
ně povinného) dříve než usnesení o procesním nástupnictví. 
Nebylo-li povinnému usnesení o nařízení exekuce (za jeho 
života) účinně doručeno, není třeba o procesním nástup-
nictví rozhodovat a usnesení o zastavení exekuce se doručí 
pouze oprávněnému.

Úmrtí povinného samozřejmě brání tomu, aby povinnému 
bylo účinně doručeno. To platí i pro případy fi kce doručení 
(přitom je nutné vzít v potaz skutečnost, že údaj o úmrtí 
bývá zadán do centrální evidence obyvatel3 až s časovým 
odstupem v řádu týdnů) a zastoupení (plná moc podle 
ustanovení § 28 odst. 5 občanského soudního řádu zani-
ká, ztratí-li zastoupený způsobilost být účastníkem říze-
ní). Jestliže tedy nedošlo k doručení příslušné písemnosti 
povinnému před jeho úmrtím, nelze říci, že by mu bylo 
účinně doručeno, a bude tedy zpravidla nutné dotyčnou 
písemnost doručit právním nástupcům (dědicům) povin-
ného, a to nejdříve současně s usnesením podle ustanovení 
§ 107 odst. 1 občanského soudního řádu. Lze usuzovat, že 
po úmrtí povinného nelze až do pravomocného určení pro-
cesních nástupců provést v exekučním řízení ani úkony, při 
nichž by mohl povinný využít svá procesní oprávnění, tedy 
například uskutečnit dražební jednání, neboť při něm je 
povinný podle ustanovení § 336j odst. 2 občanského soud-
ního řádu oprávněn vznášet námitky proti příklepu. Není 
však důvod pro to, aby soudní exekutor například nevy-
dal exekuční příkaz, účinky odvíjející se od jeho doručení 
povinnému však mohou nastat až poté, co bude pravo-
mocně rozhodnuto o procesním nástupnictví a předmětný 
exekuční příkaz bude účinně doručen novým účastníkům 
na straně povinného.

Procesním nástupcem účastníka exekučního řízení, který 
je fyzickou osobou, jsou jeho dědici, popřípadě ti z nich, 
kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo 
povinnost, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 2 občanského 
soudního řádu ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 exe-
kučního řádu). Otázkou zůstává, kdy má soudní exekutor 
o právním nástupnictví rozhodnout. Zjednodušeně lze říci, 
že soud (soudní komisař) v dědickém řízení nejprve pro-
vede předběžné šetření (tj. opatří si podklady pro zjištění 
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dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů), 
poté určí okruh dědiců (tj. vyrozumí osoby přicházející 
v úvahu jako dědici po zůstaviteli a přijme jejich vyjádření 
o neodmítnutí či odmítnutí dědictví), následně určí rozsah 
zůstavitelova majetku a jeho dluhů (byť víceméně pouze 
v rozsahu mezi účastníky nesporném a bez závaznosti pro 
třetí osoby) a nakonec o dědictví rozhodne. Nabízí se tedy 
otázka, zda má být o procesním nástupnictví rozhodnu-
to už na základě určení okruhu dědiců soudem (soudním 
komisařem), tj. po neodmítnutí dědictví, nebo až po práv-
ní moci usnesení o dědictví, jímž bude (s výhradou využití 
institutu ochrany oprávněného dědice) postaven okruh 
dědiců po povinném na jisto.

Ustanovení § 36 odst. 3 a 4 exekučního řádu se podle 
mého názoru vztahuje jen na případy, kdy k převodu či 
přechodu práva či povinnosti z exekučního titulu došlo 
ještě před zahájením exekučního řízení. Naproti tomu 
ustanovení § 36 odst. 5 exekučního řádu se týká období 
po zahájení exekučního řízení, avšak řeší jen problema-
tiku převodu či přechodu na straně oprávněného. Pro 
řešení procesního nástupnictví na straně povinného za 
trvání exekučního řízení se tedy ve smyslu ustanovení 
§ 52 odst. 1 exekučního řádu použije obecná úprava pro-
cesního nástupnictví v občanském soudním řádu (§ 107), 
která však otázku, zda může být o procesních nástupcích 
povinného rozhodnuto ještě před skončením dědického 
řízení, výslovně neřeší.

Jednoznačnou odpověď v tomto směru nedává ani judi-
katura. K závěru, že je třeba vyčkat právní moci usnesení 
o dědictví, se Nejvyšší soud České republiky přiklonil v pří-
padech rozhodnutí o právním nástupnictví státu po povin-
ném v řízení o výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí4 
a v případě řízení o excindační žalobě v souvislosti s kon-
kurzem,5 bývalý Nejvyšší soud České socialistické republi-

  4   Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 
1053/2006 ze dne 22. 11. 2006, usnesení Nejvyššího soudu 
České republiky sp. zn. 20 Cdo 3126/2006 ze dne 24. 10. 2007 
a usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 
1741/2007 ze dne 20. 10. 2008.

  5   Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 
441/2007 ze dne 11. 12. 2007.

  6   Rrozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky sp. zn. 
3 Cz 15/81 ze dne 27. 2. 1981.

  7   Rozsudek Najvyššího súdu Slovenskej socialistickej republiky 
sp. zn. 1 Cz 139/76 ze dne 26. 1. 1977.

  8   Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 
3233/2008 ze dne 29. 10. 2008.

  9   Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 
2817/2004 ze dne 15. 12. 2005 – dovolací soud zde opomněl 
skutečnost, že dědici se mohou o dědictví vypořádat dohodou 
i v rozporu se závětí, která byla v dědickém řízení všemi 
uznána za pravou a platnou, a na základě dědické dohody 
dokonce může zákonný dědic nabýt majetek, který má podle 
závěti vztahující se jen na část majetku zůstavitele připadnout 
závětnímu dědici, nebo naopak.

10   K tomu blíže například v článku Správce dědictví – persona 
grata či non grata?, Ad notam 2/2005.

11   „Před přijetím od dědice hledí se na pozůstalost tak, jako kdyby 
dosud byla državou zemřelého.“ (§ 547 věta třetí obecného 
zákoníku občanského).

ky tak učinil v případě řízení o vypořádání bezpodílového 
spoluvlastnictví6 a bývalý Nejvyšší soud Slovenské socialis-
tické republiky v případě řízení o vypořádání podílového 
spoluvlastnictví.7 Opačné stanovisko zaujal Nejvyšší soud 
České republiky ohledně právního nástupnictví po dědi-
ci jiného zůstavitele.8 Šalamounsky se pak Nejvyšší soud 
České republiky postavil k problému v řízení o neplatnosti 
kupní smlouvy, kde judikoval, že „má-li zůstavitel jediného 
dědice nebo patří-li do dědictví dostatečný majetek, je-li 
předmětem řízení nepeněžité plnění (např. vydání věci), 
nebo je-li zřejmé, který z více dědiců právo převezme (např. 
podle závěti, která nebyla v dědickém řízení napadena), lze 
v řízení v těchto a v jim podobných případech pokračovat 
již před skončením dědického řízení, pokud to nevylučuje 
povaha věci“.9

V této otázce zastává M. Makarius názor, že je pro rozhodnutí 
o procesním nástupnictví postačující, pokud je v dědickém 
řízení znám okruh dědiců, kteří dědictví neodmítli. Proces-
ními nástupci účastníka exekučního řízení jsou jeho právní 
nástupci, a proto nelze v žádném případě přijmout názor 
M. Makaria, že pokud by byl „v rámci dědického řízení usta-
noven správce dědictví“, má být v řízení pokračováno se 
správcem dědictví (nemluvě o tom, že správcem dědictví 
může být buď osoba ustanovená soudem v dědickém říze-
ní, nebo osoba ustanovená zůstavitelem v listině o ustano-
vení správce dědictví, tedy mimo dědické řízení).10 Podle 
ustanovení § 480a odst. 2 občanského zákoníku správce 
dědictví (a to „hmotněprávní“ i, „procesní“) při výkonu své 
funkce vykonává práva a plní povinnosti, které ke svě-
řenému majetku příslušely zůstaviteli. Správce dědictví 
tedy není nositelem práv ani povinností, náležejících dříve 
zůstaviteli, nýbrž jeho postavení je do určité míry podobné 
například postavení insolvenčního správce. Hmotněprávní 
institut správce dědictví, který má určité prvky dřívějšího 
institutu ležící pozůstalosti,11 byl v českém právním řádu 
zaveden v účinností od 1. 1. 2005. Domnívám se tedy, že 
pokud správu majetku náležejícího do dědictví po účastní-
ku exekučního řízení vykonává správce dědictví, není mož-
né o procesním nástupnictví rozhodnout přinejmenším 
tak dlouho, dokud správa trvá (tj. zpravidla do právní moci 
usnesení o dědictví).

ZÁVĚR

Dědické a exekuční řízení, ač se liší svým předmětem, 
smyslem i okruhem účastníků, spolu v mnoha směrech 
souvisí, jde-li o dědictví po zůstaviteli, jehož majetek 
byl postižen exekucí. Je proto nanejvýš žádoucí, aby se 
v těchto případech pověřený soudní komisař a pověře-
ný soudní exekutor vzájemně informovali a svůj postup 
vzájemně koordinovali. Jsem přesvědčen, že by tento pří-
spěvek mohl napomoci notářům i exekutorům k lepšímu 
pochopení situace i k většímu porozumění pohledu druhé 
strany, a umožnit jim tak zvolení nejvhodnějšího postupu 
k naplnění účelu obou řízení při maximálním respektování 
procesních pravidel. �

Autor je právník
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JUDr. Jan Krůta

BYL JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE O PROBLEMATICE ROZ-

HODOVÁNÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA V PŮSOBNOSTI 

VALNÉ HROMADY BYLO JIŽ VŠE PODSTATNÉ NAPSÁ-

NO. NEDÁVNÁ JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU 

MNE VŠAK NUTÍ SE K TOMUTO TÉMATU VRÁTIT.

Diskusi ohledně právní povahy rozhodnutí jediného společ-
níka v působnosti valné hromady vyvolal před časem Nejvyš-
ší soud. Jeho rozsudek ze dne 17. 6. 2003, 
sp. zn. 29 Odo 882/2002,1 ještě žádné 
zděšení nevzbudil. Poprask ale způsobi-
lo usnesení ze dne 3. 10. 2007, sp. zn. 29 
Cdo 1193/2007. Sjednocovatel judikatu-
ry v něm dospěl k názoru, že rozhodová-
ní v působnosti valné hromady není jednáním společnosti 
ve vztahu ke třetím osobám (právním úkonem), a proto je 
nemohou činit osoby oprávněné jednat jménem společnos-
ti (v projednávané věci společně předseda a místopředse-
da představenstva společnosti), ale musí je přijmout orgán 
k tomu oprávněný, tj. představenstvo společnosti.

I. Štenglová, předsedkyně rozhodnuvšího senátu Nejvyššího 
soudu, a P. Čech se v článku publikovaném v Právním rádci2 
pokusili rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 1193/2007 blíže vysvětlit 
a poskytnout návod, jak dosavadní praxi „ohnout“, abychom 
judikátu vyhověli.

Jinak bylo rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 1193/2007 prakticky 
jednohlasně odmítnuto. Sám jsem se mu věnoval poměr-
ně důkladně.3 Právní praxe se mu přizpůsobila většinou 
tak, že kromě pořizování rozhodnutí jako právního úko-
nu jediného společníka začala z opatrnosti vyhotovovat 
i zápisy o rozhodnutí statutárních orgánů tohoto společ-
níka.

Senát 29 Cdo si dál zarputile vede svou – naposledy v roz-
sudku ze dne 28. 1. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008. 4

Jednou se ale k problému vyjádřil Nejvyšší soud poměrně 
nečekaně. Učinil tak totiž nikoli devětadvacátý, nýbrž pět-
advacátý senát v rozhodnutí ze dne 17. 12. 2009, sp. zn 25 
Cdo 176/2008,5 které bylo dokonce navrženo k publikaci ve 
Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. S právní 
větou, s níž nutno souhlasit: „Za škodu způsobenou vadami 
notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby stát 
neodpovídá.“ Odůvodnění rozhodnutí je však již značně dis-
kutabilní.

Ze skutkových okolností posuzova-
ného případu, jak je lze z odůvodnění 
vyčíst, je podstatné, že statutární orgán 
společnosti s ručením omezeným 
učinil rozhodnutí jediného akcionáře 

1  Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní judikatura, 2003, 
č. 8 pod číslem 141 a též v časopise Právní rozhledy, 2004, č. 4, s. 
152 –153.

2  Štenglová, I., Čech, P.: K rozhodování jediného společníka. Právní 
rádce, 2008, č. 9, s. 4-11.

3  Srov. Krůta, J.: Právní povaha rozhodnutí jediného společníka 
a nová judikatura. Ad Notam 6/2008, s. 200 an; dále též zejména 
Pihera, V.: Opět k valné hromadě a rozhodování společníků. 
Obchodněprávní revue, 2009, č. 3, s. 67 an. K právní povaze 
rozhodnutí jediného společníka se vyslovil též J. Dědič 
v poznámce k rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 
27. 1. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008, Obchodněprávní revue, 
2010, č. 8, s. 246.

4  Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Soudní judikatura, 
2010, č. 9 pod číslem 136, s. 710 an. a v časopise Obchodněprávní 
revue, 2010, č. 8, s. 243 an. Nejvyšší soud v něm jde dokonce 
ještě dál a závěry, které dovodil ohledně tvorby vůle jediného 
společníka (akcionáře) vztahuje i na tvorbu vůle akcionářů na 
valné hromadě.

5  Rozhodnutí bylo publikováno v časopise Právní rozhledy, 2010, 
č. 15, s. 560.

Znovu 
k rozhodování 
jediného 
společníka 
v působnosti 
valné hromady

DISKUSE

JUDr. Jan Krůta

�  notářský kandidát

�  zástupce JUDr. Svatopluka 

Procházky, notáře v Praze
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v působnosti valné hromady akciové společnosti. O tomto 
rozhodnutí byl v roce 1999 pořízen notářský zápis.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že obsahem tohoto notář-
ského zápisu je rozhodnutí orgánu právnické osoby, a že 
se nejedná o notářský zápis o právním úkonu, nýbrž že jde 
o notářský zápis obsahově odpovídající současnému (tehdy 
ještě v notářském řádu neupravenému) notářskému zápisu 
podle § 80a a násl. notářského řádu. Nejvyšší soud tak v pod-
statě konstatoval, že rozhodnutí jediného akcionáře není 
právním úkonem, nýbrž rozhodnutím orgánu společnosti.

Když v odůvodnění soud uvádí, že před účinností zvláštní 
právní úpravy osvědčování rozhodnutí orgánu právnické 
osoby (§ 80a a násl. notářského řádu) „se obdobné zápisy 
považovaly za formu osvědčování právně významných sku-
tečností a prohlášení, nikoliv za notářské zápisy o právních 
úkonech podle § 62 a násl. notářského řádu“, mýlí se. Jak 
vyplývá mj. i z výkladových stanovisek prezidia Notářské 
komory České republiky, a to z usnesení č. P2/97-II ze dne 
14. 1. 1997 a z usnesení P9/2001 ze dne 14. 3. 20016, byl náh-

6   Obě publikována v Bílek, P., Fiala, R., Jindřich, M., Wawerka, K. 
a kol. Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář. 4. vydání, 
str. 615 a násl.

led na rozhodnutí jediného akcionáře i před účinností právní 
úpravy § 80a a násl. notářského řádu zcela opačný, než se 
domnívá senát 25 Cdo.

Rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 176/2008 tedy vychází z obec-
ně nepřijímaného právního názoru, aniž by obsahovalo 
dostatečně přesvědčivé zdůvodnění. Za důkladné odů-
vodnění stála otázka povahy rozhodnutí jediného akci-
onáře (a potažmo povahy je osvědčujícího notářského 
zápisu) již proto, že kdyby se Nejvyšší soud přiklonil k pře-
važujícímu názoru o povaze rozhodnutí jediného akcio-
náře (a potažmo příslušného notářského zápisu), musel 
by být jeho závěr o odpovědnosti státu za škodu v posu-
zované kauze buď úplně opačný, anebo podepřený zcela 
jinými důvody.

Zdá se, že konec nešťastnému výkladu rozhodnutí Nej-
vyššího soudu bude muset učinit až legislativa (ať již 
v novém zákoně o obchodních korporacích, anebo dří-
ve v některé z novel obchodního zákoníku). Snad jedině 
tak skončí jedna podivná kapitola české obchodněprávní 
judikatury. �

DISKUSE
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(ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO 

SOUDU ČR ZE DNE 24. 3. 2010, 

SP. ZN. 21 CDO 2674/2008)

Z odůvodnění: Ing. M. Š. návrhem 
podaným dne 8. 6. 2006 u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrál-
ní pracoviště v Benešově, navrhl vklad 
vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí na základě darovací smlouvy, 
kterou uzavřel dne 20. 1. 2004 se svou 
matkou M. Š. (dárkyní); předmětem 
smlouvy byla „stavební parcela č. 54, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
558 m2; pozemková parcela č. 49/1, trva-
lý travní porost o výměře 471 m2; dům č. 
p. 26, objekt bydlení v části obce Hořeti-
ce na stavební parcele č. 54, zastavená 
plocha a nádvoří o výměře 558 m2, vše 
v katastrálním území Hořetice, obci Kře-
čovice a vše zapsané v katastru nemovi-
tostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Benešov, pro katastrální území Hořetice 
na listu vlastnictví č. 5“.

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště v Benešově, roz-
hodnutím ze dne 11. 9. 2006, sp. zn. 
V-2600/2006-201, tento návrh Ing. M. 
Š. zamítl.

Žalobou podanou u Krajského soudu 
v Praze dne 9. 11. 2006 se Ing.  M. Š. (dále 
též jen „žalobce“) domáhal opětného 
projednání svého návrhu na vklad ze 
dne 8. 6. 2006 a povolení vkladu vlast-
nického práva do katastru nemovitostí 
„v rozsahu ideálních dvou třetin dosud 
náležejících M. B. a V. C. ke stavební 
parcele parc. č. 54, zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 558 m2; pozemko-
vé parcele parc. č. 49/1, trvalý travní 
porost o výměře 471 m2; domu čp. 26, 
objekt bydlení v části obce Hořetice 
na stavební parcele parc. č. 54, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 558 
m2, vše v katastrálním území Hořetice, 
obci Křečovice a vše zapsané v katast-
ru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrál-
ní pracoviště Benešov, pro katastrální 
území Hořetice na listu vlastnictví č. 5“.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze 
dne 16. 4. 2007, č. j. 36 C 102/2006-
48, žalobu zamítl a současně žalobci 

uložil povinnost zaplatit „žalovaným“ 
na náhradě nákladů řízení 7378 Kč 
k rukám jejich zástupce. Vycházel ze 
závěru, že „M. Š. (matka žalobce) uza-
vřela se žalobcem darovací smlouvu 
na předmětné nemovitosti dne 20. 1. 
2004“; že „ostatní účastnice řízení o té-
to darovací smlouvě nevěděly“; že „M. 
Š. zemřela dne 9. 2. 2005, aniž by byl 
podán návrh na vklad zmíněné darova-
cí smlouvy“; že „bylo zahájeno dědické 
řízení u Obvodního soudu pro Prahu 3“; 
že teprve poté  „žalobce podal návrh na 
vklad vlastnictví podle darovací smlou-
vy, čemuž Katastrální úřad vyhověl 
pod sp. zn. V-1630/2005“; že  „Obvodní 

ÚČINKY ZÁPISU VLASTNICKÉHO PRÁVA DĚDICŮ K NEMOVITOSTEM, PŮVODNĚ (KE DNI SMRTI), 

NÁLEŽEJÍCÍM ZŮSTAVITELI, DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČINĚNÉHO KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM 

ZÁZNAMEM PODLE USNESENÍ SOUDU O DĚDICTVÍ, SE VZTAHUJÍ KE DNI SMRTI ZŮSTAVITELE 

(§ 7 ODST. 1 VĚTA PRVNÍ ZÁKONA Č. 265/1992 SB.)

Zápis vlastnického práva dědiců 
k nemovitostem zůstavitele 
do katastru nemovitostí
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soud pro Prahu 3 rozhodl o dědictví 
po M. Š. usnesením ze dne 29. 6. 2005, 
č. j. 13 D 212/2005-59, tak, že stanovil 
podíly všech tří účastníků tohoto říze-
ní rovným dílem“; že „v katastru vznikl 
duplicitní zápis, kde žalobce vlastní cel-
kem 4/3 nemovitostí a žalované každá 
1/3“; že „katastrální úřad ve věci pod 
sp. zn. Z-6071/2006 vyzval účastníky 
k dohodě“; že „k dohodě však nedošlo“; 
že „žalobce proto podal k Okresnímu 
soudu v Benešově žalobu na určení, 
že je výlučným vlastníkem nemovitos-
tí“; že „Okresní soud v Benešově tuto 
žalobu rozsudkem ze dne 29. 3. 2006 
zamítl“; že „žalobce se proti uvedené-
mu rozsudku neodvolal a rozsudek 
nabyl právní moci“; že „žalobce podal 
dne 23. 5. 2006 další návrh na vklad 
z téže darovací smlouvy“; že  „katast-
rální úřad návrh na vklad s odvoláním 
na pravomocný rozsudek Okresního 
soudu v Benešově zamítl“; že  „za situ-
ace, kdy jsou účastníci zjevně ve sporu, 
není úlohou katastrálního úřadu tyto 
spory arbitrárním způsobem řešit“; 
že  „v pravomoci katastrálního úřadu 
je pouze vyzvat účastníky k doho-
dě, a při posouzení vkladu vycházet 
z předložených listin“; že  „rozhodnutí 
Obvodního soudu pro Prahu 3, č. j. 13 D 
212/2005-59, a rozhodnutí Okresního 
soudu v Benešově, č. j. 12 C 15/2006-
25, nejsou v rozporu, naopak se dopl-
ňují“; že  „katastrální úřad postupoval 
naprosto správně, když z těchto dvou 
rozhodnutí vycházel a zjistil, že vklad 
vlastnictví ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) 
katastrálního zákona nevyplývá z před-
ložených listin“; že „nešlo očekávat, že 
by žalobce, jakožto navrhovatel vkladu, 
předložil v přiměřené lhůtě rozsudek 
v opačném smyslu“. 

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze 
rozsudkem ze dne 31. 10. 2007, č. j. 11 
Cmo 194/2007-71, rozsudek soudu prv-
ního stupně potvrdil a rozhodl, že žád-
ný z účastníků nemá právo na náhra-
du nákladů odvolacího řízení. Dospěl 
k závěru, že „v projednávané věci byl 
podán návrh na vklad vlastnického 
práva podle darovací smlouvy, jejímiž 
účastníky byli žalobce a jeho matka“; 
že „v době podání tohoto návrhu však 
byli v katastru nemovitostí jako spo-
luvlastníci předmětných nemovitostí 
uvedeni všichni tři pozůstalí dědicové 
po zemřelé matce žalobce“; že „daro-

vací smlouva nesouhlasila se stavem 
zápisu v katastru nemovitostí a nesou-
hlasila ani s tím, že v ní jsou uvedeni 
pouze žalobce a jeho matka jako dár-
kyně, když v návrhu na vklad již žalob-
ce správně uvedl sebe jako navrhova-
tele právního úkonu a další účastnice 
řízení (své sestry)“; že „v době podání 
tohoto návrhu na vklad tedy nebyly 
splněny dvě podmínky“; že „navrhova-
nému vkladu byl na překážku stav zápi-
sů v katastru podle § 5 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 265/1992 Sb. (jako dosavadní 
vlastník již v katastru nebyla uvedena 
dárkyně)“; že „navrhovaný vklad nebyl 
odůvodněn obsahem předložených 
listin podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 265/1992 Sb. (navrhován byl vklad 
podle darovací smlouvy, ale účastnice 
tohoto vkladového řízení nebyly dár-
kyněmi podle předložené smlouvy)“; 
že „námitky žalobce, že soud prvního 
stupně se měl zabývat všemi před-
loženými listinami, nejsou důvodné“ 
a že „katastrální úřad zkoumá splnění 
podmínek pro povolení vkladu ke dni 
podání návrhu na vklad a tyto podmín-
ky splněny nebyly“.

 Proti tomuto rozsudku dovolacího 
soudu podal žalobce dovolání. Namí-
tá, že rozhodnutí soudu má po právní 
stránce zásadní význam, protože „soud 
posoudil jako správné rozhodnutí kata-
strálního úřadu, kterým tento, navzdo-
ry existenci pravomocného usnesení 
soudu o dědictví a navzdory ustanove-
ní § 579 obč. zák., zamítl návrh na vklad 
vlastnického práva dle darovací smlou-
vy s tím, že se dědičky dárkyně vyjád-
řily ke své vázanosti právním úkonem 
dárkyně jako zůstavitelky odmítavě“, 
protože „soud deklaroval, že při posu-
zování podmínek uvedených v usta-
novení § 5 odst. 1 písm. a) a b) záko-
na č. 265/1992 Sb. je nutno pro určení 
okruhu účastníků vycházet pouze 
z údajů výslovně uvedených v katastru 
nemovitostí, v návrhu a listině o práv-
ním úkonu, na jehož podkladě má být 
zapsáno právo do katastru, a nepřipus-
til, že je třeba bez dalšího zohlednit 
i právní nástupnictví z titulu univerzál-
ní sukcese“, a protože „soud považuje 
za správný postup katastrálního úřadu, 
který v průběhu řízení o vkladu vlast-
nického práva dospěl k závěru, že mezi 
účastníky existuje soukromoprávní 
spor, aniž by účastníky vyzval k zaháje-

ní řízení, kterým by byla daná předběž-
ná otázka vyřešena a aniž by si o věci 
udělal vlastní úsudek, s poukazem na 
existenci sporu provedení vkladu zamí-
tl“. Dále namítá, že „katastrální úřad je 
vázán tím, že podle hmotného práva 
účastníkem řízení není jen osoba spe-
cifi kovaná výslovně v katastru, návrhu 
či listině o právním úkonu, nýbrž i je-
jí právní nástupce“; že „univerzálním 
právním nástupcem zůstavitele je 
dědic uvedený v pravomocném roz-
hodnutí soudu o dědictví“; že „pokud 
jde o majetková práva, jsou právní úko-
ny zůstavitele pro dědice závazné“; že 
„pouhý nesouhlas žalovaných s vlastní 
vázaností darovací smlouvou bylo tře-
ba hodnotit jako irelevantní“; že „bylo 
na místě postupovat dle ustanovení 
§ 57 správního řádu, a to vyzvat účast-
níky k podání příslušné žaloby a řízení 
na dobu do rozhodnutí soudu přeru-
šit“; že „přezkumná činnost odvolací-
ho soudu nebyla provedena v rozsahu 
vyžadovaném zákonem“, a že proto 
„řízení trpí vadou, která mohla mít za 
následek nesprávné rozhodnutí ve 
věci“. Navrhuje, aby Nejvyšší soud zrušil 
rozsudky soudů obou stupňů a aby věc 
vrátil soudu prvního stupně k dalšímu 
řízení. 

Nejvyšší soud České republiky jako 
soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjiště-
ní, že dovolání proti pravomocnému 
rozsudku odvolacího soudu bylo podá-
no oprávněnou osobou (účastníkem 
řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení 
§ 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval 
otázkou přípustnosti dovolání. 

Dovoláním lze napadnout pravomocná 
rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to 
zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

 Podmínky přípustnosti dovolání pro-
ti rozsudku odvolacího soudu jsou 
obsaženy v ustanovení § 237 o. s. ř.

 Dovolání je přípustné proti rozsudku 
odvolacího soudu, jímž bylo změněno 
rozhodnutí soudu prvního stupně ve 
věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. 
ř.] nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnu-
tí soudu prvního stupně, kterým soud 
prvního stupně rozhodl ve věci samé 
jinak než v dřívějším rozsudku (usne-
sení) proto, že byl vázán právním názo-
rem odvolacího soudu, který dřívější 
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rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. 
b) o. s. ř.], anebo jímž bylo potvrzeno 
rozhodnutí soudu prvního stupně, 
jestliže dovolání není přípustné podle 
ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. 
ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že 
napadené rozhodnutí má ve věci samé 
po právní stránce zásadní význam 
[§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Dovolatel napadá rozsudek odvolací-
ho soudu, jímž byl potvrzen rozsudek 
soudu prvního stupně ve věci samé. 
Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. 
b) o. s. ř. dovolání není přípustné, a to 
již proto, že ve věci samé nebylo sou-
dem prvního stupně vydáno rozhod-
nutí, které by bylo odvolacím soudem 
zrušeno. Dovolání proti rozsudku od-
volacího soudu tedy může být pří-
pustné jen při splnění předpokladů 
uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 
písm. c) o. s. ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má 
po právní stránce zásadní význam ve 
smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. 
c) o. s. ř. zejména tehdy, řeší-li právní 
otázku, která v rozhodování dovola-
cího soudu dosud nebyla vyřešena 
nebo která je odvolacími soudy nebo 
dovolacím soudem rozhodována roz-
dílně, nebo řeší-li právní otázku v roz-
poru s hmotným právem [§ 237 odst. 3 
o. s. ř.].

Dovolací soud je při přezkoumání roz-
hodnutí odvolacího soudu zásadně 
vázán uplatněnými dovolacími důvo-
dy (srov. § 242 odst. 3 o. s. ř.); vyplývá 
z toho mimo jiné, že při zkoumání, 
zda napadené rozhodnutí odvolacího 
soudu má ve smyslu ustanovení § 237 
odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní 
stránce zásadní právní význam, může 
posuzovat jen takové právní otázky, 
které dovolatel v dovolání označil.

Přípustnost dovolání podle ustano-
vení § 237 odst. 1 písm.c) o. s. ř. není 
založena již tím, že dovolatel tvrdí, že 
napadené rozhodnutí odvolacího sou-
du má ve věci samé po právní stránce 
zásadní význam. Přípustnost dovo-
lání nastává tehdy, jestliže dovolací 
soud za použití hledisek, příkladmo 
uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 
o. s. ř., dospěje k závěru, že napade-
né rozhodnutí odvolacího soudu ve 

věci samé po právní stránce zásadní 
význam skutečně má.

V projednávané věci soudy řešily otáz-
ku opětovného projednání a rozhod-
nutí o návrhu na povolení vkladu vlast-
nického práva do katastru nemovitostí 
podle právního úkonu (darovací smlou-
vy), podle něhož již jednou vklad práva 
do katastru nemovitostí byl povolen. 
Uvedenou právní otázku posoudil 
odvolací soud v rozporu s ustálenou 
judikaturou soudů. Vzhledem k tomu, 
že její posouzení bylo pro rozhodnutí 
projednávané věci významné (určující), 
představuje napadený rozsudek odvo-
lacího soudu rozhodnutí, které má ve 
věci samé po právní stránce zásadní 
význam. Dovolací soud proto dospěl 
k závěru, že dovolání žalobce proti roz-
sudku odvolacího soudu je přípustné 
podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. 
c) o. s. ř.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího 
soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. 
s. ř., které provedl bez jednání (§ 243a 

odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud 
ČR dospěl k závěru, že dovolání je 
opodstatněné.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobce 
uzavřel se svou matkou M. Š. dne 20.1. 
2004 darovací smlouvu, kterou mu 
jmenovaná darovala shora popsané 
nemovitosti; že M. Š. dne 9. 2. 2005 
zemřela (dále též jen „zůstavitelka“); 
že na základě návrhu žalobce ze dne 
20. 4. 2005 Katastrální úřad pro Stře-
dočeský kraj, Katastrální pracoviště 
v Benešově, rozhodnutím ze dne 12. 5. 
2005, sp. zn. V-1630/2005-201, povolil 
vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí podle předmětné daro-
vací smlouvy (účinky vkladu ke dni 
20. 4. 2005); že usnesením Obvodního 
soudu pro Prahu 3 ze dne 29. 6. 2005, 
č. j. 13 D 212/2005-59, bylo potvrzeno, 
že dědictví po M. Š., jehož součástí byly 
i předmětné nemovitosti, nabyly rov-
ným dílem, jako dědici ze zákona, děti 
zůstavitelky Ing. M. Š. (žalobce), M. B. 
a V. C.; že podle usnesení Obvodního 
soudu pro Prahu 3 ze dne 29. 6. 2005, 

AD_6k.indd 17 13.12.2010 10:14:14



18 www.nkcr.cz

Ad Notam 6/2010JUDIKATURA

č. j. 13 D 212/2005-59, bylo záznamem 
zapsáno do katastru nemovitostí vlast-
nické právo dědiců zůstavitelky k před-
mětným nemovitostem.

Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona 
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnic-
kých a jiných věcných práv k nemovi-
tostem, ve znění pozdějších předpisů 
(dále již jen „zákon č. 265/1992 Sb.“), 
k nemovitostem evidovaným v katas-
tru nemovitostí České republiky (dále 
jen „katastr“) se zapisuje vlastnické prá-
vo, zástavní právo, právo odpovídající 
věcnému břemeni a předkupní právo 
s účinky věcného práva.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č. 265/1992 Sb. práva uvedená v § 1 
odst. 1 se zapisují do katastru nemo-
vitostí zápisem vkladu práva nebo 
výmazu vkladu práva (dále jen „vklad“), 
pokud tento zákon nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona 
č. 265/1992 Sb. práva uvedená v § 1 
odst. 1 vznikají, mění se nebo zani-
kají dnem vkladu do katastru, pokud 
občanský zákoník nebo jiný zákon 
nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 záko-
na č. 265/1992 Sb., katastrální úřad 
v řízení o povolení vkladu před svým 
rozhodnutím zkoumá, zda a) navrho-
vanému vkladu není na překážku stav 
zápisů v katastru, b) navrhovaný vklad 
je odůvodněn obsahem předložených 

listin, c) právní úkon týkající se převodu 
vlastnického práva nebo zřízení nebo 
zániku jiného práva je určitý a sro-
zumitelný, d) právní úkon je učiněn 
v předepsané formě, e) účastníci řízení 
jsou oprávněni nakládat s předmětem 
právního úkonu, f ) účastník řízení není 
omezen právními předpisy, rozhodnu-
tím soudu nebo rozhodnutím státního 
orgánu ve smluvní volnosti týkající se 
věci, která je předmětem právního úko-
nu, g) k právnímu úkonu účastníka říze-
ní byl udělen souhlas podle zvláštního 
předpisu. Katastrální úřad tyto skuteč-
nosti zkoumá ke dni podání návrhu na 
vklad. 

Podle § 5 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb. 
jestliže jsou podmínky vkladu splněny, 
katastrální úřad rozhodne, že se vklad 
povoluje; v opačném případě, jakož 
i tehdy, ztratil-li návrh podle zvláštního 
zákona své právní účinky, návrh zamít-
ne. 

Podle § 7 odst. 1 věta první zákona 
č. 265/1992 Sb. práva uvedená v § 1 
odst. 1, která vznikla, změnila se nebo 
zanikla ze zákona, rozhodnutím stát-
ního orgánu, příklepem licitátora na 
veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem 
a zpracováním, se zapisují záznamem 
(dále jen „záznam“) údajů na základě 
listin vyhotovených státními orgány 
a jiných listin, které podle zvláštních 
předpisů potvrzují nebo osvědčují 
právní vztahy, do katastru. 

Katastrální úřad v řízení o povolení 
vkladu nezkoumá platnost smlouvy, ale 
zkoumá listinu, na základě které má být 
vklad povolen, pouze z hledisek v záko-
ně taxativně vymezených. Z jiných 
důvodů není oprávněn v žádném  pří-
padě listinu zkoumat. Podmínky taxa-
tivně vymezené ustanovením § 5 odst. 1 
zákona č. 265/1992 Sb., jejichž splnění 
je předpokladem povolení vkladu (§ 5 
odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb.), zkoumá 
katastrální úřad ke dni podání návrhu 
na vklad (§ 5 odst. 1 věta druhá zákona 
č. 265/1992 Sb.); k tomuto dni se pak 
také váží účinky vkladu (§ 2 odst. 3 věta 
první zákona č. 265/1992 Sb.) [srov. sta-
novisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 
6. 2000, sp. zn. Cpjn 38/98, uveřejněné 
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stano-
visek pod č. 44, ročník 2000]. 

Dědictví se podle § 460 obč. zák. nabý-
vá smrtí fyzické osoby, tj. zůstavite-
le. K nabytí dědictví zůstavitelovým 
dědicem však nedochází jen na zákla-
dě smrti zůstavitele. Právní úprava 
dědického práva vychází z principu 
ingerence státu při nabývání dědictví; 
předpokládá mimo jiné, že dědictví po 
každém zůstaviteli musí být soudem 
projednáno a rozhodnuto.

Řízení o dědictví, jehož smyslem 
a účelem je zjištění okruhu zůstavite-
lových dědiců a rozsahu aktiv a pasiv 
dědictví zůstavitelem zanechaného, 
končí usnesením o dědictví (srov. 
§ 175s odst. 1 o. s. ř.). Bez ohledu na 
to, jaká uplynula od smrti zůstavite-
le do vydání usnesení doba, se jím 
deklarují právní vztahy s účinností ke 
dni smrti zůstavitele.

I účinky zápisu vlastnického práva 
dědiců k nemovitostem původně (ke 
dni smrti) náležejícím zůstaviteli do 
katastru nemovitostí činěného katast-
rálním úřadem záznamem podle usne-
sení soudu o dědictví se samozřejmě 
vztahují jen a pouze ke dni smrti zůsta-
vitele (§ 7 odst. 1 věta první zákona 
č. 265/1992 Sb.).

Jakmile bylo o věci pravomocně rozhod-
nuto, nemůže být v rozsahu závaznosti 
výroku rozsudku, usnesení nebo plateb-
ního rozkazu pro účastníky a popřípa-
dě jiné osoby, vyplývající z ustanovení 
§ 159a odst.1, 2 a 3 o. s. ř., věc projedná-
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vána znovu (srov. § 159a odst. 5, § 167 
odst. 2 a § 174 odst. 1 o. s. ř.).

Překážka věci pravomocně rozhod-
nuté nastává v první řadě tehdy, jde-
li v novém řízení o projednání stejné 
věci. O stejnou věc se jedná tehdy, jde-
li v novém řízení o tentýž nárok nebo 
stav, o němž již bylo pravomocně roz-
hodnuto, a týká-li se stejného před-
mětu řízení a týchž osob. Není samo 
o sobě významné, mají-li stejné osoby 
v novém řízení rozdílné procesní posta-
vení (např. vystupovaly-li v původním 
řízení jako žalovaní a v novém jako 
žalobci). Tentýž předmět řízení je dán 
tehdy, jestliže tentýž nárok nebo stav 
vymezený žalobním petitem vyplývá ze 
stejných skutkových tvrzení, jimiž byl 
uplatněn (ze stejného skutku). Řízení 
se týká těchže osob rovněž v případě, 
jestliže v novém řízení vystupují právní 
nástupci (z důvodu univerzální nebo 
singulární sukcese) osob, které byly 
účastníky pravomocně skončeného 
řízení. I když se nejedná o stejnou věc, 
překážka věci pravomocně rozhodnu-
té nastává také tehdy, jde-li v novém 
řízení o tentýž nárok nebo stav, o němž 
již bylo pravomocně rozhodnuto, 
a týká-li se stejného předmětu řízení, 
jestliže výrok pravomocného rozsud-
ku, platebního rozkazu nebo usnesení 
ve věci samé je závazný pro každého 
nebo jestliže zákon (ve věcech uvede-
ných v ustanovení § 83 odst. 2 o. s. ř. 
nebo v dalších případech stanovených 
zvláštními právními předpisy) rozšiřu-
je subjektivní závaznost rozhodnutí 
na další osoby, které nebyly účastníky 
řízení. V těchto případech totiž působí 
materiální účinky právní moci rovněž 
proti každému nebo vůči osobám, na 
něž byla subjektivní závaznost roz-
hodnutí zákonem rozšířena. V rozsa-
hu závaznosti výroku pravomocného 
rozsudku, platebního rozkazu nebo 
usnesení ve věci samé se na tyto osoby 
vztahuje překážka věci pravomocně 
rozhodnuté, i když nebyly účastníky 
původního řízení. Pro posouzení, zda 
je dána překážka věci pravomocně 
rozhodnuté, není významné, jak byl 
soudem skutek (skutkový děj), kte-
rý byl předmětem původního řízení, 
posouzen po právní stránce. Překážka 
věci pravomocně rozhodnuté nastává 
i tehdy, jestliže skutek (skutkový děj) 
byl soudem v původním řízení posou-

zen po právní stránce nesprávně nebo 
neúplně. O stejný předmět řízení jde 
také tehdy, jestliže byl stejný skutek 
(skutkový děj) v novém řízení právně 
kvalifi kován jinak než v řízení původ-
ním (srov. např. usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 5. 12. 2006, sp. zn. 21 
Cdo 2091/2005, uveřejněné ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek pod 
č. 84, ročník 2007; rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 5. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 
906/2000, uveřejněný v časopise Soud-
ní judikatura pod č. 113, ročník 2001).

Podle ustanovení § 48 odst. 2 správní-
ho řádu lze přiznat totéž právo nebo 
uložit tutéž povinnost z téhož důvodu 
téže osobě pouze jednou.

Také v řízení před správními orgány 
platí – jak uznává doktrína i soudní 
praxe – obecná procesní zásada „ne 
bis in idem“, a to bez ohledu na to, zda 
procesní předpis zákaz dvojího pro-
jednání téže věci, včetně požadavku 
na zastavení řízení v případě existence 
překážky věci již rozhodnuté, explicit-
ně stanoví (např. § 104 odst. 1 a § 159 
odst. 3 o. s. ř.), nebo nikoli (např. správ-
ní řád požadavek zastavení řízení v pří-
padě překážky res iudicata výslovně 
neformuluje)[srov. např. rozsudek Vrch-
ního soudu v Praze ze dne 30. 12. 1998, 
sp. zn. 6 A 85/95, uveřejněný v časopise 
Soudní judikatura ve věcech správních 
pod č. 816, ročník 2001].

V posuzovaném případě byl – jak sho-
ra uvedeno – již jednou vklad vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí 
podle darovací smlouvy ze dne 20. 1. 
2004 povolen. Opětovnému projednání 
a rozhodnutí o návrhu na vklad podle 
této smlouvy tak brání – jak z výše uve-
deného vyplývá – překážka věci již roz-
hodnuté (§ 48 odst. 2 správního řádu).

Z uvedeného je zřejmé, že odvolací 
soud, i soud prvního stupně a katastrál-
ní úřad, v daném případě nepostupova-
ly správně, když se návrhem žalobce na 
opětovný vklad podle darovací smlou-
vy ze dne 20. 1. 2004 zabývaly věcně; 
na místě totiž bylo, aby řízení bez dal-
šího pro překážku věci již pravomocně 
rozhodnuté zastavily. 

Na tomto závěru samozřejmě nemůže 
nic měnit ani okolnost, že účastníky 

řízení o návrhu na vklad jsou (a měly 
jím být i v původním řízení), na mís-
tě zemřelé dárkyně M. Š., její právní 
nástupci, tj. její dědici (§ 4 odst. 1 záko-
na č. 265/1992 Sb.), kteří jsou též práv-
ním úkonem své právní předchůdkyně 
vázáni (k tomu srov. např. rozhodnutí 
bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 
11. 10. 1968, sp. zn. 4 Cz 91/68, uveřej-
něné ve Sbírce soudních rozhodnutí 
a stanovisek pod č. 60, ročník 1969).

Vhodné je současně dodat, že – jak 
z obsahu spisu vyplývá – katastrál-
ní úřad při zápisu vlastnického práva 
dědiců M. Š. do katastru nemovitostí 
podle usnesení Obvodního soudu pro 
Prahu 3 ze dne 29. 6. 2005, č. j. 13 D 
212/2005-59, nerespektoval – jak sho-
ra vysvětleno –, že účinky tohoto zápi-
su (záznamu) se vztahují ke dni smrti 
zůstavitelky (tj. 9. 2. 2005), tedy ke dni 
předcházejícímu dni, ke kterému se 
vztahují účinky zápisu (vkladu) vlast-
nického práva do katastru nemovitostí 
podle darovací smlouvy ze dne 20. 1. 
2004 (tj. 20. 4. 2005). Důsledkem této 
nesprávnosti pak byl vznik „duplicitní-
ho zápisu vlastnictví“ v katastru nemo-
vitostí. Rozhodnutí o vlastnickém právu 
žalobce k předmětným nemovitostem 
v soudním řízení nicméně v současnos-
ti brání překážka věci již pravomocně 
rozhodnuté (srov. rozsudek Okresního 
soudu v Benešově ze dne 29. 3. 2006, č. 
j. 12 C 15/2006-25).

Z uvedeného je zřejmé, že rozsudek 
odvolacího soudu není správný. Nej-
vyšší soud České republiky proto roz-
sudek odvolacího soudu zrušil (§ 243b 
odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.). 
Jelikož důvody, pro které bylo zrušeno 
rozhodnutí odvolacího soudu, platí 
i pro rozhodnutí soudu prvního stup-
ně, zrušil dovolací soud i toto rozhod-
nutí a věc vrátil soudu prvního stupně 
k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta 
druhá o. s. ř.). 

Právní názory vyslovené v tomto roz-
sudku jsou závazné; v novém rozhodnu-
tí o věci rozhodne soud nejen o náhra-
dě nákladů nového řízení a dovolacího 
řízení, ale znovu i o nákladech původní-
ho řízení (§ 243d odst. 1 o. s. ř.). �

Zpracoval JUDr. Roman Fiala, 

soudce Nejvyššího soudu ČR

Ad Notam 6/2010
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PŘEDKUPNÍ PRÁVO.

Jestliže podílový spoluvlastník prohlásil, že 
byl seznámen s úmyslem nabyvatele kou-
pit spoluvlastnický podíl od druhého spo-
luvlastníka za uvedenou cenu a že s tímto 
prodejem souhlasí a nebude ve vztahu 
k tomuto převodu uplatňovat předkupní 
právo, pak po následném prodeji tohoto 
podílu v souladu se skutečnostmi uvedený-
mi v prohlášení nelze jeho uplatnění před-
kupního práva podle § 140 ObčZ považo-
vat za relevantní. Pro posouzení věci není 
významné, zda prodávající spoluvlastník 
o prohlášení věděl. 
Rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 9. 2. 2010, sp. zn. 22 

Cdo 419/2008. Publikováno v časopise 

Soudní rozhledy 10/2010.

VYDRŽENÍ NEMOVITOSTÍ.

Jestliže ve smlouvě o převodu nemovitos-
tí, která vyžaduje písemnou formu, není 
mezi převáděnými nemovitostmi uvede-
na nemovitost, ohledně níž si strany přály, 
aby byla převedena, nemůže být nabyva-
tel se zřetelem ke všem okolnostem v dob-
ré víře, že takovou nemovitost nabyl. 
Rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 1. 10. 2009, sp. zn. 22 

Cdo 4911/2007. Publikováno v časopi-

se Soudní rozhledy 4/2010.

PROKURA. PŘEVOD 

OBCHODNÍHO PODÍLU.

1. Otázka, zda konkrétní právní úkon 
svou povahou spadá do provozu podni-
ku, záleží na povaze podniku podnika-
tele a jeho provozu, nikoli na tom, jak je 
vymezen předmět podnikání podnikatele 
v obchodním rejstříku. 
2. K provozu podniku nepatří zejména 
mimořádné dispozice, které se sice týkají 
podniku, ale jeho další provoz podnika-
telem znemožní (prodej nebo pronájem 
podniku), nebo ho alespoň podstatně 
negativně ovlivní (zřízení zástavního prá-
va k podniku), popř. s provozem podniku 

nijak nesouvisejí. Za úkony související 
s provozem podniku však nelze považovat 
jenom okruh úkonů odpovídající dispozi-
cím v rámci obvyklého (běžného) hospo-
daření, neboť k provozu podniku budou 
patřit i některé úkony mimo obvyklé hos-
podaření (např. uzavření smlouvy o úvěru 
nebo nakládání s volnými zdroji podniku). 
3. Nelze paušálně vyloučit, aby podnikatel 
uskutečňoval svůj podnikatelský záměr 
prostřednictvím nabývání majetkových 
účastí v (jiných) obchodních společnos-
tech; v takových případech půjde beze 
sporu o právní úkon, k němuž dochází při 
provozu podniku a k němuž je tedy pro-
kurista v souladu s ustanovením § 14 odst. 
1 ObchZ oprávněn. Nebude-li však nabytí 
obchodního podílu souviset s provozová-
ním podniku, není prokurista zmocněn 
příslušnou smlouvu uzavřít. 
Usnesení Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 29 

Cdo 2720/2009. Publikováno v časopi-

se Obchodněprávní revue 10/2010.

BEZPODÍLOVÉ SPOLUVLAST-

NICTVÍ MANŽELŮ.

Jestliže manželé uzavřeli s třetí osobou 
smlouvu, podle které nabyli nemovitost do 
BSM, stala se tato věc součástí jejich bez-
podílového spoluvlastnictví, i když se na ni 
jinak vztahovala zákonná výluka z BSM.
Rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 1. 7. 2009, sp. zn. 22 

Cdo 680/2009. Publikováno v časopi-

se Právní rozhledy 10/2010.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTU.

Finanční prostředky vložené na účet 
v peněžním ústavu nemohou být v podí-
lovém spoluvlastnictví. Z ukládání peněz 
více osobami z jejich odděleného vlast-
nictví, na vkladový účet některého z nich, 
nemůže vzniknout spoluvlastnictví ke 
vkládaným penězům. Osoba, jejíž pení-
ze byly vloženy na vkladní knížku vkla-
datele, pak má právo, aby jí vkladatel na 

požádání (nebylo-li mezi nimi dohodnu-
to něco jiného) uložené peníze vyplatil. 
Předpokladem splnění závazku vkladatele 
v uvedeném případě není, aby šlo o pení-
ze uložené na vkladovém účtu; může jít 
o jakékoli peníze vkladatele. 
Rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 22 

Cdo 5174/2007. Publikováno v časopi-

se Soudní rozhledy 9/2010.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ 

SPOLEČNOST. ZMĚNA 

ZAKLADATELSKÉ LISTINY.

Právo měnit zakladatelskou listinu má 
správní rada (v rozsahu stanoveném záko-
nem č. 248/1995 Sb.) i zakladatel obecně 
prospěšné společnosti.
Usnesení Vrchního soudu v Praze 

ze dne 10. 3. 2010, sp. zn. 7 Cmo 

281/2009. Publikováno v časopise 

Právní rozhledy 14/2010.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO K AKCIÍM.

Smluvní strany jsou oprávněny zřídit 
předkupní právo k akciím. Nabyvatel akcií 
zatížených předkupním právem není povi-
nen tyto akcie převést na osobu, v jejíž 
prospěch bylo předkupní právo zřízeno. 
Rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 24. 2. 2010, sp. zn. 29 

Cdo 1633/2008. Publikováno v časopi-

se Právní rozhledy 19/2010.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ.

Jestliže manželé postupem podle § 143a 
ObčZ zúžili své společné jmění manželů, 
nemůže dojít k rozšíření společného jmě-
ní manželů do předchozího rozsahu na 
základě rozhodnutí soudu.
Rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 22 

Cdo 3942/2008. �

Zpracoval JUDr. Svatopluk Procházka, 

notář v Praze
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Vážená paní poslankyně, blahopřejeme k funkci před-

sedkyně ústavně-právního výboru Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu ČR. Mohla byste nám popsat svoji cestu 

k takto významnému postavení? 

Jsem velmi hrdá na to, že jsem se stala předsedkyní ústavně-
právního výboru. Uvědomuji si, že moje cesta na tuto pozi-
ci byla v první fázi spíše výsledkem koaličních vyjednávání 
než nějakých mých velkých zásluh na poli ústavně-práv-
ním, ale doufám, že budu moci přesvědčit o tom, že jsem 
osobou na svém místě. Myslím si, že jsem velmi otevřená 
názorům jak opozičních poslanců, tak jakýmkoliv plánům 
vlády v oblasti justice. Účastnila jsem se vyjednávání pra-
covní skupiny z oblasti justice veřejné správy, což bylo velmi 
zajímavým úvodem právě do mé práce ve výboru. Čeká nás 
toho poměrně hodně. Myslím si, že není mnoho volebních 
období, ve kterých by se plánovaly tak velké změny v rámci 
Ústavy České republiky, takže se na tu práci velmi těším. Za 
naprosto základní považuji taky práci, kterou ústavně-práv-
ní výbor bude vykonávat při rekodifi kaci občanského práva 
a zákona o obchodních společnostech. Je to pro mě velmi 
zajímavé.

Jak vnímáte právě tento konkrétní návrh změny občan-

ského zákoníku, který předchozí vláda zpracovávala? 

Vnímáte to jako dobrý základ?

Určitě to dobrý základ je. Jsem velmi ráda, že ministerstvo 
spravedlnosti přistoupilo i na mou prosbu, aby se úplně 
neuzavřela diskuse jak nad tím návrhem občanského záko-
níku, tak zákona o obchodních společnostech. Já se v dis-
kusích nad těmito korekty necítím být ani tak právníkem 
jako spíše politikem, a je pro mne velmi důležité účastnit 
se pracovních komisí skupin, které tyto zákoníky vytváří, 
slyšet názory jak tvůrců, tak jejich oponentů a snažit se 
pomoci jim dojít k nějakému konsenzu, ale také pomoci 
k tomu, aby potom legislativní proces byl v rámci sněmov-
ny co možná nejhladší. Mám totiž hrůzu z toho, že by tak 
zásadní zákoníky, které by tady měly platit další desítky 
let, mohly procházet tím nechvalně známým legislativním 
procesem, kdy se na cáry papíru píší různé pozměňovací 
návrhy a na poslední chvíli se do zákonů dostávají věci, kte-
ré jejich původní záměr zcela staví na hlavu. Myslím si, že 
je velmi důležité, a doufám, že k tomu dojde brzy, aby byl 
novelizován zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 

Ad Notam 6/2010 ROZHOVOR

„V ústavně-právním výboru 
Poslanecké sněmovny
nás čeká mnoho práce“
ŘÍKÁ V EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU PRO AD NOTAM PŘEDSEDKYNĚ ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍHO 

VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR MGR. KAROLÍNA PEAKE.
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Je to nakonec i v koaliční dohodě. Teď jsem se stala členkou 
podvýboru organizačního výboru pro změny jednacího 
řádu a doufám, že právě poslanecká kreativita bude v rámci 
novely zákona omezena. 

Myslíte si, že by měl být dán prostor také jednotlivým 

profesním skupinám, které pracují například s určitou 

částí občanského práva a mají praktické zkušenosti, aby 

se k tvorbě zásadních kodexů vyjadřovaly? 

Určitě ano. Koneckonců ten návrh, jak nyní leží na stole, 
je veřejně přístupný. Myslím, že nějakou dobu ne všich-
ni považovali ten návrh za skutečný, nepředpokládali, že 
opravdu dojde ke změně jak u občanského zákoníku, tak 
u obchodních společností, a nevyjadřovali se k němu dosta-
tečně hlasitě. Nyní je jasně deklarováno, že v tomto volebním 
období mají být oba tyto zákoníky přijaty. Pravděpodobně 
nevejdou v účinnost, ale budou přijaty a myslím tedy, že 
experti a všichni, kteří budou těmito zákony dotčeni a zajímá 
je jejich tvorba, si určitě najdou čas a vyjádří se k nim.

Občanský zákoník se týká každého občana. Jak si mys-

líte, že by se nejlépe měl propagovat, aby si každý mohl 

domyslet důsledky pro každodenní život? Jakou cestou 

doporučujete přiblížit tento návrh občanům, aby se 

mohli vyjádřit? Celá řada otázek totiž není právních, ale 

například sociálních nebo společenských. Domnívám se, 

že například diskuse z oblasti dědického práva, zda má 

být povinný díl neopomenutelného dědice ve výši jedné 

poloviny, nebo tří čtvrtin, není zdaleka právní otázkou. 

Určitě literaturou, publikační činností. Nicméně se obávám, 
že, jako vždycky, lidé začnou křičet až ve chvíli, kdy se jich 
ty věci dotýkají opravdu osobně. Na teoretické úrovni se 
málokdy běžný občan ozve. Spíše jsou to experti. Já tedy 
považuji za velmi důležitou legisvakanční lhůtu, jak bude 
dohodnutá, v tuto chvíli není ještě jasně dohodnutá, stej-
ně tak jako přechodná ustanovení. Jsem přesvědčena, že 
by v tomto volebním období zákoníky měly být přijaty, ale 
neměly by ještě vyjít v účinnost a měla by se dát dostateč-
ně dlouhá doba na to, aby se odborná veřejnost, speciálně 
soudy, seznámily s jejich zněním. Aby ve světle těchto nově 
přijatých zákoníků soudily a nějak v praxi osvědčovaly, 
jestli to tak fungovat bude nebo nebude, a aby případně 
ještě před tím vejitím v účinnost mohly být nějaké mouchy 
vychytány. 

Jak vůbec vnímáte stav justice jako celek? Zkusíte na to 

odpovědět? Je to složitá otázka.

Ano, je to složitá otázka. Myslím si, že justice, tak, jak je tady 
nastavena, teď myslím soudy jako takové, že zkrátka příliš 
nefunguje. Já jsem byla ta, která do koaliční dohody pro-
sadila větu, která se sice tváří okrajově, nicméně nad ní byl 
velký boj, a to že se otevře v tomto volebním období otázka 
organizace justice, soudnictví, soudů, otázka zrušení vrch-
ních soudů a otázka samosprávy nebo organizace v soudní 
moci. Byl nad tím opravdu velký boj a já si myslím, že poli-
ticky k tomu velká vůle zřejmě není, speciálně v otázkách 
soudní samosprávy. Nicméně bych byla velmi ráda, kdyby 
se v tomto volebním období podařilo tuto věc podrobně 
prodiskutovat a nějakým způsobem naznačit, kam by se 
soudní samospráva, nebo organizace soudní moci, měla 
ubírat dál.

Domnívám se, že je velkým problémem, že veřejnost, 

novináři, ani politici nemají u soudců žádného konkrét-

ního odpovědného partnera, s výjimkou Soudcovské 

unie. Soudcovská samospráva by si jistě zasloužila, aby 

byla vytvořena. Modelů a příkladů z Evropy či z celého 

světa, myslím, může být dost. 

Není příliš jednoduché tuto věc „píárově“ takříkajíc pro-
dat, protože když se řekne soudcovská samospráva, každý 
z toho cítí, že soudcům se má dát více nezávislosti, a soudci, 
přiznejme si to, nemají zrovna dobrou pověst. Bohužel. Já 
sama mám spíše negativní osobní zkušenosti se soudními 
řízeními. A ne proto, jak to soudní řízení dopadlo, vždycky 
je jeden spokojený, jeden nespokojený. To je úplně v pořád-
ku. Ale spíš s tím, jak ta soudní řízení byla vedena v oblasti 
důkazní, v oblasti nařizování termínů, odkládání termínů 
a tak dále. Já tu obecnou frustraci ze soudní moci ve veřej-
nosti cítím. Zásadní problém vidím ve skutečném odděle-
ní soudní moci od exekuce, což tady nefunguje, není, ne-
existuje. Podmínky pro souzení, podmínky pro fungování 
soudu nastavuje čistě exekutiva a, jak jste sám řekl, jakkoliv 
exekutiva má svou vládu jako vrcholný orgán, zákonodár-
ná moc Poslaneckou sněmovnu, Senát, tak soudci nemají 
nic. Mají Soudcovskou unii, která je dobrovolnou organi-
zací, shromažďuje možná čtyřicet procent soudců, ale je 

ROZHOVOR

Rozhovor s předsedkyní ústavně-právního výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. 
Karolínou Peake vedl prezident Notářské komory ČR 
JUDr. Martin Foukal
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to naprosto neformální a neofi ciální partner pro jednání 
s organizací soudců.

A co ostatní složky justice? Například advokacie, exeku-

toři, notáři, státní zástupci a tak dále. Vnímáte tyto jed-

notlivé profese odděleně nebo vnímáte jako jeden velký 

obraz justice?

Obávám se, že veřejnost za justici považuje spíše sou-
dy a soudnictví obecně. Ostatní složky já vnímám spíše 
odděleně. Myslím si, že koneckonců každá složka má svůj 
vlastní zákon. V poslední době se nejvíce mluví o státním 
zastupitelství, i v souvislosti s případným odvoláním nej-
vyšší státní zástupkyně, které si myslím, že je nepochybně 
na místě. Tady se chystá nový zákon o státním zastupitel-
ství, se kterým ministerstvo spravedlnosti přijde. Považu-
ji za velmi důležité, aby exekutoři zlepšili svůj obraz ve 
společnosti. Jejich práce je určitě velmi těžká na nějakou 
pozitivní prezentaci. Tady vidím velký posun v osobě 
prezidentky Exekutorské komory, paní Tvrdkové, která 
by, myslím,  tomu novému a lepšímu obrazu exekutorů 
mohla pomoci.

A advokacie?

Já jsem dva roky po skončení právnické fakulty uvažovala 
o advokacii, byla jsem advokátní koncipientkou. Potom pro 
mě bylo silnější volání hormonů a pořídila jsem si rodinu. 
Teď jsem docela ráda, že jsem se dala do politiky a jsem 
schopná právničinu spojit s politikou, která mě velmi baví. 
Advokacii považuji za obor mimořádně zajímavý, který mě 
možná ještě časem přitáhne, až mě přestane bavit politi-
ka. Ale myslím si, advokáti – stejně tak jako notáři – mají 
tu výhodu, že zkrátka fungují a není potřeba do nich nějak 
zasahovat.

Jak vnímáte notářství? Dnes je to svobodné povolání, 

jehož obnova začala prvním lednem roku 1993. Co si 

myslíte, že by se na činnosti notářů mělo změnit? Jak by 

se podle Vás dalo případně využít potenciálu notářství? 

Musím říct, že to je pro mě otázka, na kterou nejsem úpl-
ně schopná odpovědět. Jak jsem říkala, notáři podle mého 
názoru fungují, nejsou kolem nich žádné skandály, necítím 
žádnou potřebu, ani ve veřejné diskusi, nějakým způsobem 
více právně upravovat jejich postavení a to je dobře. Je vidět, 
že je to složka justice, která funguje. Určitě bude otestová-
na právě tím novým občanským zákoníkem a uvidíme, jak 
se notáři vyrovnají třeba s novým dědickým řízením. Ale 
doufám, že právě na tvorbě občanského zákoníku se budou 
notáři podílet a zúčastní se třeba i některých diskusních 
zasedání ústavně-právního výboru k občanskému a obchod-
nímu zákoníku. 

To je výborná myšlenka. Myslím si, že by se mohly 

v neformální diskusi některé otázky předem vyjasnit. 

Považuji za důležité vytvořit podmínky k tomu, aby měli 

tvůrci zákona příležitost poznat zkušenosti z praktické 

aplikace práva. Dostaneme-li příležitost, rádi takové 

nabídky využijeme. 

Budu s vámi počítat.

Nedávno jsem přijel z kongresu Světového notářství 

v Marrákeši a přivezl jsem si několik zajímavých pod-

nětů k zamyšlení nad dalším využitím notářství. Byla 

byste ochotna případně s námi o nových podnětech 

diskutovat? 

Samozřejmě. Mě velmi zajímají jakékoliv nové podněty. 
Myslím si, že jednou z mých výhod je, že mě ještě nepo-

ROZHOVOR
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stihla profesionální slepota některých politiků, kteří už 
jsou v politice tak dlouho, že jakékoliv vyjetí ze starých 
kolejí považují za vyrušení ze své činnosti. Já naopak 
jakékoliv nové myšlenky vítám. Ráda se s vašimi podněty 
seznámím.

Jedním z příkladů je sociální téma, tzv. handicapovaných 

osob. Otázkou je, jak preventivně ošetřit práva těch lidí, 

u nichž se neodvratně zhoršuje zdravotní stav. V různých 

evropských zemích je to již právně vyřešeno. Například 

plnou mocí pro případ ztráty způsobilosti k právním 

úkonům, nebo určením opatrovníka pro tento případ. 

Domnívám, že to je téma velmi citlivé a potřebné, ale 

bohužel asi nikterak politicky zajímavé. Notáři jsou při-

praveni nabídnout svoji pomoc. 

Tak to je určitě velmi zajímavé. Jako politik bych si chtěla 
vyslechnout vaše názory, vaše podněty k tomu, jak by to 
fungovalo a jak by samozřejmě potom případná sdružení, 
zastupující tyto osoby, podobnou pomoc mohla využívat 
a jak by jim pomohla..

Pokusím se odlehčit náš rozhovor otázkou: Jaké máte 

záliby, co Vás baví? Čemu se věnujete, když máte volný 

čas, pokud ho vůbec máte?

Mám dvě ještě relativně malé děti, kluky, devět a sedm let, 
takže v podstatě dělím svůj čas mezi práci a je. Že bych 
měla příliš času ještě mimo to, to se říct nedá, ale pokud 
tedy mohu, tak trávím čas s nimi a s rodinou. Snažím se je 
přinutit, aby se vyvíjeli ve škole. Musím říct, že přinutit dva 
kluky, aby dělali domácí úkoly každý den..., už jsem opravdu 
přemýšlela, že požádám Radka Johna z ministerstva vnitra, 
aby mi poskytl někoho z URNA, tak uvidíme. Tak to mě baví 

nejvíc, pochopitelně. Baví mě to teď tím víc, že jsem rozdělila 
svůj čas mezi práci a rodinu. Když jsem byla jenom doma, 
tak pochopitelně, asi jako každá matka, nebo každý rodič, 
který se jenom stará o děti a o domácnost, za nějaký čas už 
touží po nějaké změně. Takže teď si užívám obojí, právě tím, 
že jsem částečně v práci a částečně doma. Jinak taková moje 
neřest, pokud mám nějakou volnou chvíli, je, že hrozně ráda 
nakupuji oblečení. S tím tedy bojuji. Snažím se šetřit, ale... to 
mě baví. Pokud se chci uvolnit a chci být skutečně sama, tak 
si jdu koupit něco na sebe.

A stačí Vám na to skříně? 

No, musím občas vyřazovat, nedá se nic dělat. Zas tak hrozné 
to není, že bych nosila domů vaky nového oblečení.

Preferujete nějaký módní styl? Nebo to máte rozděle-

né, že tohle je pro volný čas, tohle je pro práci, tohle pro 

sport? 

Snažím se o takovou ležérní eleganci, ale teď právě tím, že už 
chodím i do práce, můžu si dovolit kupovat i něco, na čem 
se neobjeví fl ekance od dětí a otřené, otlačené ručičky od 
čokolády, takže si nakupování užívám trošku víc, než když to 
byly jenom džíny a trička. 

Musela jste asi změnit charakter oblékání v okamžiku, 

kdy jste se stala předsedkyní ústavně-právního výbo-

ru?

Ano, ano, začala jsem hlavně nosit podpatky, to jsem dříve 
nenosila. Dneska je zrovna nemám, ale normálně nosím 
poměrně vysoké podpatky, což velmi nerad vidí můj orto-
ped, protože mě bolí záda, se kterými bojuji. 

Vážená paní předsedkyně, moc Vám 

děkuji za rozhovor a přeji Vám co 

možná nejvíc volného času pro svoji 

rodinu, děti, pro své koníčky a záli-

by. Také se těším se na příležitosti se 

s Vámi setkávat a spolupracovat.

 
Dobře, budu velmi ráda. Budeme mít 
ještě v průběhu podzimu, pravděpo-
dobně někdy v listopadu, prezenta-
ci nového občanského zákoníku na 
ústavně-právním výboru tady ve sně-
movně. Předpokládám, že to bude jed-
nodenní seminář společně s minister-
stvem spravedlnosti. Budu ráda, pokud 
Vás tam budu moci pozvat, případně 
potom na výjezdní zasedání v průbě-
hu ledna. Děkuji Vám za návštěvu. �

Redakce Ad Notam
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V SOULADU S JIŽ DLOUHODOBĚ VYTVOŘENOU 

TRADICÍ PROBĚHLO DNE 12. LISTOPADU 2010 

VE VLASTENECKÉM SÁLE STAROSLAVNÉHO 

KAROLINA V PRAZE UDÍLENÍ MEDAILÍ JEDNOTY 

ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ ZA ROK 2010. 

T éto události předcházela změna ve vedení Jed-
noty českých právníků. Ta následovala poté, co 
dlouholetý předseda Jednoty českých právníků 
a ochránce práv (tzv. ombudsman) dr. Otakar 

Motejl v letošním roce zemřel. Novým předsedou Jed-
noty českých právníků byl zvolen dr. Pavel Rychetský, 
předseda Ústavního soudu, který byl blízkým přítelem dr. 
Motejla.

Dr. Rychetský se ujal předávání medailí Jednoty českých 
právníků. Zamyšlení nad problematikou etiky v právnické 
i soudcovské práci přednesl předseda Městského soudu 
v Praze dr. Jan Sváček. 

Pro naši notářskou obec je významná zejména skutečnost, 
že bronzovou medaili Antonína rytíře Randy za rok 2010 
obdržel také dlouholetý notář a předseda dědického odvo-
lacího senátu Městského soudu v Praze dr. Ladislav Muzikář. 
Byla tak zejména oceněna jeho významná právní a pedago-
gická praxe v oboru občanského práva a jeho aktivní spolu-
práce s Jednotou českých právníků. Dr. Muzikář rozhoduje 
též ve věcech týkajících se opravných prostředků v záležitos-
tech nemovitostních smluv. Je autorem řady teoretických 
publikací (zejména komentáře k občanskému zákoníku či 
právní úpravě dědického práva). Jeho přednášková činnost, 
která se v současné době týká zejména problematiky likvida-
ce dědictví, se těší značné pozornosti právnické – a zejména 
notářské – veřejnosti. 

Dalšími nositeli bronzových medailí Antonína rytíře Ran-
dy se mimo jiné stali děkanka Právnické fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci prof. JUDr. Milana Hrušáková, 
CSc., která působí zejména v oboru rodinného práva, dále 
pak místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Jaro-
mír Jirsa zejména jako ocenění jeho dlouhodobé práce 
v Soudcovské unii či vedoucí oddělení legislativy České-
ho úřadu zeměměřického a katastrálního JUDr. Eva Bare-
šová. 

Stříbrné medaile Antonína rytíře Randy byly uděleny před-
sedovi senátu Nejvyššího soudu JUDr. Antonínu Draštíkovi 
a věhlasnému specialistovi v oboru pracovního práva JUDr. 
Ladislavu Jouzovi. �

JUDr. Karel Wawerka,

notář v Praze

Udělení medailí Antonína 
rytíře Randy v roce 2010

Jednu z bronzových medailí Antonína rytíře Randy obdržela 
advokátka a děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, profesorka Milana Hrušáková.

Nový předseda JČP Pavel Rychetský vzpomíná na svého 
předchůdce doktora Motejla. Vedle něj vlevo proděkan Právnické 
fakulty UK docent Josef Salač, zprava I. místopředseda Prezidia 
JČP Pavel Tuma, dále veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský 
a předseda pražského městského soudu Jan Sváček.
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V ČÍSLE PĚT ČASOPISU AD NOTAM BYL 

PUBLIKOVÁN ČLÁNEK INFORMUJÍCÍ O KONÁNÍ 

26. MEZINÁRODNÍHO NOTÁŘSKÉHO KONGRESU 

UINL V MAROKU, PROJEDNÁVANÝCH TÉMATECH 

A JEDNÁNÍCH MEZINÁRODNÍ UNIE NOTÁŘSTVÍ, 

KTERÁ KONGRESU PŘEDCHÁZELA.1 VYUŽÍVÁM 

TÉTO PŘÍLEŽITOSTI K TOMU, ABYCH V ÚVODU 

MÉHO ČLÁNKU POPSALA, JAK ZPRAVIDLA 

PROBÍHÁ MEZINÁRODNÍ NOTÁŘSKÝ KONGRES, CO 

MU PŘEDCHÁZÍ, A POTÉ SE PODROBNĚJI VRÁTILA 

K OBSAHU JEDNOTLIVÝCH TÉMAT KONGRESU. 

UINL pořádá od svého vzniku v roce 1948 každé tři roky, na 
konci funkčního období volených orgánů, mezinárodní notář-
ský kongres, jehož cílem je probrat na akademické úrovni 
zajímavá právnická témata, spjatá buď přímo 
nebo nepřímo s notářstvím. V jejich rámci 
notáři diskutují, vyměňují si zkušenosti a záro-
veň informují společnost o obsahu role notáře 
v jednotlivých zemích. Probíraná témata bývají 
spjata s aktuálním světovým děním a mohou 
být podnětem k legislativním změnám v jed-
notlivých zemích, nebo alespoň mohou vést 
k zamyšlení nad projednávanou problemati-
kou. Pro přípravu kongresů je vždy vytvořena 
komise, která v předstihu několika let zvolí 
vědecké téma, kterému se jednání věnuje. Pro 
každé téma je určen mezinárodní koordinátor, 
kterému národní zpravodajové kongresu zpravidla ve lhůtě 
půl roku před začátkem kongresu zašlou své práce. Meziná-
rodní koordinátor všechny tyto práce přečte, a poté na jejich 
základě a na základě svých zkušeností zpracuje souhrnnou 
zprávu. Na kongresu probíhají diskuse moderované meziná-
rodním koordinátorem k vědeckému tématu. V nich může 
vystoupit kdokoli, kdo se písemně do diskuse přihlásí, přičemž 
přednost mají národní zpravodajové. Aby byl dodržen časový 
harmonogram, je délka jednotlivých vystoupení omezena. 
Po proběhlé diskusi a na jejím základě přednese mezinárod-
ní koordinátor závěrečnou zprávu. Mezinárodní koordinátor 
má k dispozici pracovní skupinu složenou z několika dalších 
notářů. Výsledkem jejich práce je závěrečná zpráva. Po dobu 
konání kongresu jsou v předsálí k dispozici jednotlivé národní 

1  Ad Notam 5/2010, str. 31.

zprávy, buď v knižní podobě nebo v digitální podobě na CD, 
popřípadě obojí. Jednotlivá notářství tak mohou propagovat 
svou zemi a svá stanoviska prostřednictvím vědeckých prací.  

Ačkoli první téma „Účast notářství při přípravě státních 

opatření čelících novým společenským výzvám: prů-

hlednost fi nančních trhů, praní špinavých peněz, urba-

nismus, životní prostředí“ může působit velmi neuchopi-
telně a abstraktně, bylo k němu zpracováno dvacet jedna 
národních prací. 

Na základě těchto prací byly vyvozeny závěry, že notář latin-
ského typu, jako veřejný činitel nebo osoba, na kterou byly 
přeneseny pravomoci státu, aby sepisoval veřejné listiny, je 
nezávislou třetí osobou požívající zvláštní důvěry, a jako takový 
spoluprací se státem pomáhá čelit novým výzvám společnosti, 
napomáhá udržitelnému rozvoji a pracuje pro obecné blaho. 

Co se týče průhlednosti fi nančních trhů, notář 
není hlavním hybatelem na fi nančních trzích. 
Finanční trhy by měly být regulovány a měly by 
podléhat účinné kontrole. Regulace není tržní 
překážkou. Bylo naopak zaujato stanovisko, 
že neexistence pravidel a kontroly podporuje 
oportunistické chování zaměřené na dosažení 
sobeckých výhod a poškozuje poctivé jednot-
livce, jejich obecné zájmy a udržitelný hospo-
dářský rozvoj a rovnováhu. Dále bylo konsta-
továno, že fi nanční trhy musí podléhat pravi-
dlům zajišťujícím jejich průhlednost a že stát 
má povinnost přezkumu fi nančních činností. 

Proto notářské organizace spolupracují se státem v oblasti 
bezpečnosti transakcí. Notáři svou činností pomáhají odstra-
ňovat chyby a omyly v nabývacích titulech, pomáhají před-
cházet nedostatku znalostí obsahu smluv na straně účastníků, 
nedostatečné ochraně spotřebitelů, zmatečným a složitým 
smlouvám. V této souvislosti bylo konstatováno, že nové tech-
nologie jsou vhodným nástrojem pro výkon notářské činnosti. 
Notářství s ohledem na svou tradiční funkci nabízí umění číst 
v dokumentech, v záznamech ve veřejných rejstřících a rekon-
struovat tak na základě listin průběh obchodu. 

UINL by měla zintenzivnit své vztahy s mezinárodními orgá-
ny odpovědnými za boj proti praní špinavých peněz. Notář-
ství nicméně nemůže být nuceno vykonávat v oblasti praní 
špinavých peněz a boje proti fi nancování terorismu vyšet-
řovací činnost, což je oblast vyhrazená pro pořádkové síly 
a soudnictví, role musí být jasně rozděleny a funkce notáře 

XXVI. mezinárodní notářský 
kongres UINL v Maroku 
(3. – 6. října 2010, Marrákeš, Marocké království)
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by měla být omezena výhradně na práci s dokumenty, to je 
zkoumání a interpretaci veřejných listin, dokumentů a zázna-
mů ve veřejných rejstřících. Ze strany státu by měl být vypra-
cován pokud možno co nejpřesnější a konkrétní seznam 
okolností ukazujících na anomálie a podezření, a měl by být 
pravidelně aktualizován. Mělo by být zobecněno povědomí 
o povinnosti mlčenlivosti a skutečnost, že zveřejnění určité-
ho typu informací není s ohledem na převahu společného 
blaha porušením povinnosti mlčenlivosti. V tomto kontextu 
by vnitrostátní právní předpisy měly zajistit anonymitu notá-
ře, jeho zaměstnanců a jim blízkých osob, pokud je to nevy-
hnutelné k zajištění jejich fyzické bezpečnosti v souvislosti 
s trestnou nebo teroristickou činností, o níž se dozví. 

Co se urbanismu a životního prostředí týče, čelí každý stát 
v rámci svého vývoje řadě překážek, zejména demografi ckých, 
souvisejících s rostoucí populací, změnami rovnováhy, zhušťo-
vání osídlení či požadavkům na vlastnictví. Mnoho států se pro-
to v normách, které samy vydávají, orientuje na politiku „trvale 
udržitelného rozvoje“. Tento pojem je defi nován jako „rozvoj, 
který uspokojuje současné potřeby, aniž by byla ohrožena 
schopnost budoucích generací uspokojit jejich potřeby“. Notá-
ři z podstaty své funkce a obecného poslání svěřeného jim stá-
tem jsou významnými hráči při realizaci různých politik rozvoje 
měst a životního prostředí. V oblasti urbanismu a životního 
prostředí dělá z notáře jeho znalost práva a znalost místních 
poměrů třetí osobu, důvěryhodnou pro všechny zúčastněné 
strany, které díky notáři mají jistotu ohledně zákonnosti stavby, 
zastavitelnosti pozemků nebo použitelných právních předpisů 
vztahujících se k životnímu prostředí. 

UINL nabízí mimo jiné všem státům, ať už jsou nebo nejsou čle-
ny UINL, zavedení „stejných ekologických zásad“. Podle těchto 
zásad by měli jednotlivci, společnosti nebo jiné subjekty, kte-
ré vykonávají hospodářskou, průmyslovou nebo jinou činnost 
v zemi, respektovat minimální environmentální požadavky sta-
novené v jejich vlastní zemi, týkající se  úpravy vody, vzduchu 
a půdy a nakládání s odpady. Tyto požadavky předejdou tomu, 
aby  návratnost investic byla založena na politikách nechrání-
cích životní prostředí a lidské zdraví. V této souvislosti je potře-
ba zdůraznit, že všechny politiky v oblasti životního prostředí 
se mohou uplatnit pouze tehdy, pokud tito jednotlivci nebo 
společnosti disponují nezpochybnitelným nabývacím titulem, 
který jim umožní bezpečně provést nezbytné investice.

Druhé téma „Veřejná listina ve formě notářského zápisu 

ve službách bezpečnosti investic, zejména její užitečnost 

při zápisu do veřejných rejstříků a její vykonatelnost“ 

navazovalo a prohlubovalo téma 25. mezinárodního kongre-
su roku 2007 v Madridu „Notářský zápis jako nástroj rozvoje 
ve společnosti“, analýzy se však tentokrát soustředily výlučně 
na investice. Proto některé z národních zpráv začínaly otáz-
kami, co znamená investovat, co přesně hledá investor, ať už 
je ze soukromého či veřejného sektoru, když se rozhoduje, 
kam umístí svou investici, a proč by takového investora měly 
zajímat investice, při kterých je užíváno veřejné listiny. Inves-
tovat znamená užívat kapitál tak, aby došlo k vytvoření zisku. 
Investor hledá co největší rovnováhu mezi riskem a ziskem, 
a notářský zápis jako veřejná listina ze své podstaty (je nadán 

vykonatelností a posiluje důvěru v zápisy ve veřejných rejstří-
cích)  umožňuje řídit právní rizika a omezit je, čímž se usnadní 
ochrana práv při současném zajištění bezpečnosti a přecho-
du těchto práv, vlastnictví nemovitostí a zřizování hypoték.

Při sepisu notářského zápisu poskytne notář stranám 
nestrannou radu, tato nestrannost není pasivní, jako je tomu 
například u soudců, ale jedná se o nestrannost spíše aktivní 
až informační, zároveň však notář předchází tomu, aby strany 
byly zahlceny informacemi. V této souvislosti je důležitý lidský 
a empatický rozměr role notáře pro občany jakožto spotřebi-
tele. Notář poskytuje klientům vysvětlení, rady a návrhy řeše-
ní nejen z pohledu čistě ekonomického, ale zároveň z pohle-
du rodinného a z pohledu smíru ve společnosti.2 Notář je pro 
občany nositelem důvěry, která se vytvářela po generace. 
Právě na základě důvěry probíhá mnoho fi nančních převodů 
prostřednictvím notáře, který přijímá v souvislosti s uzavíra-
nými smlouvami fi nanční prostředky za účelem jejich výpla-
ty oprávněné osobě, zároveň je tak zajištěna sledovatelnost 
původu peněz.  Notář provádí kontrolu zákonnosti transakce, 
tedy jakousi due diligence3 předložených podkladů, na roz-
díl od systému common law však neposkytuje záruky pouze 
jedné ze zúčastněných stran, ale odpovídá za hladký průběh 
celé transakce pro všechny zúčastněné.

Dá se říci, že užitečnost veřejného rejstříku je přímo úměrná 
spolehlivosti v něm zveřejněných údajů. Zejména na ano-
nymních trzích je velmi důležité mít možnost spolehnout se 
na identifi kaci a dohledatelnost údajů o osobách a majetku, 
stejně jako na spolehlivost nabývacích titulů nebo prohlá-
šení, která mohou mít právní význam ve vztahu ke třetím 
osobám. To platí zejména v případě trhu s bydlením, kde je 
k dosažení výše uvedených cílů zapotřebí zveřejnit nabývací 
titul ve veřejném rejstříku na základě postupu, který zajistí 
shodnost tam uvedených informací s informacemi uvedený-
mi v nabývacích titulech nebo dřívějších zápisech, tak, aby je 
mohl držitel práva uplatňovat vůči třetím osobám. 

Rejstříky v zemích common law jsou charakterizovány ne-
existencí preventivní odborné kontroly v nich zapsaných 
listin a neexistencí kontroly ze strany orgánů veřejné moci. 
Údaje v těchto rejstřících obsažené tak neposkytují dosta-
tečné záruky úplnosti a spolehlivosti a často dochází k pod-
vodům. Tyto důvody vedou k používání pojištění nabývací-
ho titulu, což přináší zvýšené fi nanční nároky na účastníky. 
V zemích latinského práva jsou záznamy v rejstřících charak-
terizovány preventivní právní kontrolou prováděnou před 
zápisem listiny do rejstříku zástupcem státu pověřeným 
vedením rejstříku. Jedině systém veřejné víry v zápis v rejst-
říku založený na úkonech, které zajistí absolutní spolehlivost 
zanesených údajů, zejména jistotu ohledně data sepsání lis-
tiny, totožnosti účastníků, existenci jejich vlastní a svobod-
né vůle, jejich oprávnění nemovitostí disponovat a legality 

2   Zpravodaj z Toga označil notáře v této souvislosti jako 
„uchovatele paměti rodin“, marocký zpravodaj jej označil jako 
„hasiče požárů“, „rodinného lékaře“ a „toho, kdo situaci analyzuje 
psychologickým skenerem“.

3  Anglicky náležitá pečlivost nebo náležitá opatrnost.
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obsahu, poskytuje záruky existence práv, předchází sporům 
o majetek a eliminuje potřebu nabývací titul pojistit. Spo-
lehlivost veřejného rejstříku je základní ekonomickou hod-
notou. Například v oblasti nemovitostí tato spolehlivost 
podporuje bezpečnost převodů vlastnictví k nemovitostem 
a využívání bankovních úvěrů zajištěných zástavním právem 
k nemovitostem, vylučuje riziko podvodu, a tím odstraňuje 
nutnost pojištění nabývacího titulu. 

Instituce notářství chrání občany a veřejný zájem, zároveň 
představuje úsporu nákladů pro stát, přímo přispívá k posou-
zení investičního rizika, má pozitivní vliv na očekávání inves-
torů, čímž je podporuje v investování, a to i v dlouhodobém 
horizontu, a přispívá tak k hospodářskému rozvoji. V zájmu 
zajištění spolehlivosti zadaných údajů by každý systém latin-
ského práva měl omezit zápisy do veřejných rejstříků pouze 
na zápisy prováděné na základě veřejných listin a na základě 
listin vydaných soudy. 

V oblasti exekučních titulů přijal kongres závěr, že by měla 
být uznána jejich vykonatelnost také v zemích, kde tomu tak 
dnes není, že vykonatelnost titulů by se neměla vztahovat 
pouze na fi nanční závazky, ale mohla by být rozšířena o další 
druhy závazků a že  systém zavedený Společenstvím v naří-

4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 
21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro 
nesporné nároky.    

zení o zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné 
nároky4 by bylo dobré za účelem podpory přeshraničních 
investic rozšířit i mimo Evropskou unii uzavřením přísluš-
ných mezinárodních úmluv s ostatními státy.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a zejména s ohle-
dem na nedávnou fi nanční krizi došel kongres k závěru, 
že veřejná listina napomáhá ochraně občanů a veřejného 
zájmu, vytváří důvěru v ekonomický a právní systém kon-
krétního státu a dává tak investorům záruky bezpečnosti.  

Za Českou republiku zpracovaly velmi kvalitní práci k druhé-
mu tématu Jana Večerníková, notářka v Praze, a Alexandra 
Červová, notářská kandidátka a zástupkyně notářky.

26. mezinárodní notářský kongres UINL byl mimořádný hned 
v několika směrech: poprvé se konal v arabské, navíc muslim-
ské, zemi, a poprvé se konal na africkém kontinentu (dosa-
vadní mezinárodní kongresy UINL probíhaly střídavě v Evropě 
a Americe). Výběr Maroka jako pořádající země nebyl náhod-
ný, Maroko je velmi otevřená a tolerantní země, kde vedle sebe 
koexistuje a je používáno v naprostém vzájemném respektu 
muslimské právo vycházející z Koránu, kodifi kované občanské 
právo a hebrejské právo. V kuloárech byl kongres účastníky 
hodnocen jako jeden z nejlepších za poslední léta. �

Zpracovala: Mgr. Šárka Tlášková, notářská kandidátka 

a zástupkyně JUDr. Marie Tláškové, notářky v Praze 

Slavnostní večer věnovaný 
Dr. Woschnakovi 
Dne 10. listopadu 2010 ve večerních hodinách se v prosto-
rách vídeňského Hofburgu uskutečnilo slavnostní rozlou-
čení s Dr. Klausem Woschnakem, dlouholetým preziden-
tem Ra kous ké notářské komory (RNK), který v polovině 
tohoto roku odešel do důchodu a ukončil tak své působe-
ní ve všech funkcích v rámci notářství. Tohoto přátelské-
ho setkání, které pořádala Rakouská notářská komora, se 
účastnilo na 200 pozvaných hostů z řad zástupců justice, 
akademických kruhů, politiků, novinářů a státní správy, 
přítomna bylo rovněž řada rakouských notářů a zahranič-
ních delegací. Pozvání k účasti přijal i JUDr. Martin Foukal, 
prezident NK ČR, který Dr. Woschnakovi upřímně poděko-
val za jeho mnohaletou a nesmírně významnou spoluprá-
ci s českým notářstvím.

Při této příležitosti byla rovněž ofi ciálně prezentována 
pamětní kniha věnovaná bohaté a dlouholeté činnosti 
Dr. Klause Woschnaka jak v Rakousku, tak na mezinárodní 
úrovni. Tato kniha obsahuje rovněž příspěvek od českého 
notářství, na jehož návrh bylo Dr. Woschnakovi v letošním 

roce uděleno vyznamenání UINL za zásluhy o notářství. 
Za všechny přítomné vystoupili na tomto slavnostním 
setkání doc. Ludwig Bittner, prezident RNK, Dr. Werner 
Schoderböck, viceprezident RNK a jménem zahraničních 
hostů Dr. Tilman Götte, prezident Německé spolkové 
notářské komory. �

Redakce Ad Notam

Dr. Klaus Woschnak s manželkou a doc. Ludwig Bittner.
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Na pozvání italské notářské komory se v Římě ve 
dnech čtvrtého a pátého listopadu konalo 6. zase-
dání „mluvčích“ Evropské notářské sítě (ENS).1 

Schůze se účastnilo téměř 50 účastníků, mezi nimi i Rober-
to Barone, prezident Rady notářství Evropské unie (CNUE), 
Mgr. Stephan Matyk, koordinátor ENS a prof. Rainer Schröder 
z Humboldtovy univerzity v Berlíně.

Tomuto zasedání předcházela konference na téma Evrop-

ský exekuční titul vycházející z Nařízení evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kte-
rým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky. 
Tento dvouhodinový seminář byl zaměřen na zkušenosti 
s jeho aplikací v praxi notářů jednotlivých zemí EU. Použí-
vání výše uvedeného právního institutu je nejrozšířenější 
ve Francii a Španělsku, kde je celý systém velmi fl exibilní, 
neboť doložka, osvědčující evropský exekuční titul, je vydá-
vána notářem samotným a spočívá pouze v připojení další 
krátké listiny k notářskému zápisu o přímé exekuční vyko-
natelnosti. Evropský exekuční titul je ve výše uvedených 
zemích vyžadován především věřiteli – v zásadě bankami 
jako pojistka pro případ, že dlužník změní své bydliště či 
sídlo společnosti. V ostatních členských zemích je vydávání 
evropského exekučního titulu sporadické. 

Po semináři se zasedání již věnovalo otázkám spojeným 
s notářskou sítí. V červnu tohoto roku Rada notářství 
Evropské unie za podpory Evropské komise úspěšně spus-
tila webové stránky o dědictví v Evropě: www.successi-

ons-europe.eu. Tyto webové stránky jsou dostupné ve 23 
jazycích a poskytují občanům Evropské unie a Chorvatska 
podrobné vysvětlení nejdůležitějších otázek týkajících se 
dědického řízení v členských státech, informace o průběhu 
dědického řízení, o právním řádu, okruhu dědiců, poučení 
o formách a náležitostech závětí apod. Nutnost poskyt-
nout občanům výše uvedené informace je podložena úda-
ji Evropské komise, kdy více než 9 milionů obyvatel v EU 
využívá vnitroevropskou mobilitu a žije mimo svůj domov-
ský stát. Každoročně se v EU řeší okolo 450 000 případů 
dědických řízení s mezinárodním prvkem, což v majetko-
vém souhrnu představuje více než 120 miliard eur ročně. 
Spuštění webového portálu bylo Evropskou komisí i obča-
ny EU velmi kladně přijato. S internetovými statistikami byli 
účastníci seznámeni během zasedání (měřené období od 
20. 6. do 28. 9. 2010), kdy stránky www.successions-euro-
pe.eu navštívilo téměř 70 000 uživatelů ze 153 zemí světa. 
Mgr. Stephan Matyk, koordinátor ENS, vyslovil poděkování 
českým a slovenským notářským komorám za jejich úsilí 
o zviditelnění tohoto webového portálu u široké veřejnosti 
a za aktivní roli při vytváření Evropského právního prostoru. 
V roce 2010 CNUE vytvořila v rámci ENS pracovní skupinu 

„vzdělávání“, jež je stálého charakteru a jejímž cílem je 

6. zasedání Evropské notářské sítě v Římě

1   K otázkám spojeným se založením a fungováním Evropské 
notářské sítě viz článek Lokayová, Magdalena: Evropská notářská 
síť, Ad Notam, ročník 2008, výtisk č. 4, str. 137.
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I.  ZASEDÁNÍ PREZIDENTŮ NOTÁŘSTVÍ 

HEXAGONÁLY

Dne 13. října 2010 v odpoledních hodi-
nách se v sídle zastoupení Rakouské 
notářské komory v Bruselu konalo pod 
slovinským předsednictvím pravidelné 
zasedání prezidentů notářství Hexa-
gonály (ČR, Chorvatsko, Maďarsko, 

Rakousko, Slovensko, Slovinsko), které se zabývalo řadou 
aktuálních otázek, jako např. reakcí na spuštění evropské-
ho portálu pro dědictví v EU (www.successions-europe.
eu), a to především bilancí ohlasu v médiích jednotlivých 
států Hexagonály; probíhajícím slovinským projektem 
evropského notářského seznamu; představením návrhu 
nových webových stránek Hexagonály; maďarským před-
sednictvím v Radě EU v r. 2011 a situací notářství v Srb-
sku. Prezidentem Hexagonály na nadcházející rok 2011 byl 
zvolen prezident Rakouské notářské komory, doc. Ludwig 
Bittner.

II.  ZASEDÁNÍ GENERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ CNUE

Dne 14. října 2010 se uskutečnilo za předsednictví preziden-
ta CNUE, Dr. Roberta Barone z Itálie, řádné podzimní zasedá-
ní GS CNUE, jehož se účastnili zástupci všech 21 členských 
notářství i Chorvatska jako pozorovatelské země.

PROJEDNÁVANÝMI TÉMATY BYLY:

A) VEŘEJNÁ LISTINA – NAŘÍZENÍ BRUSEL I.

Předseda pracovní skupiny CNUE „Evropská notářská lis-
tina“, Dr. Sagaut z Francie, informoval o aktuální situaci 
v souvislosti s připravovanou revizí Nařízení Brusel I. a o ini-
ciativách europoslanců p. Zwiefky a pí Wallisové.

B) EVROPSKÉ SMLUVNÍ PRÁVO

V současnosti je připravována zelená kniha Evropské komise, 
jejíž text by měl být k dispozici v lednu 2011. 

Zpráva z pracovní cesty 
JUDr. M. Foukala na zasedání prezidentů notářství 
států Hexagonály a na Generální shromáždění 
CNUE v termínu 13. – 14. 10. 2010 v Bruselu

spuštění programu pro vzdělávání notářů v oblasti komuni-
tárního práva. Program je určen všem členským notářstvím. 
Úkolem této skupiny je pořádání školení a seminářů mezi 
sousedícími zeměmi se zaměřením na problematiku 
acquis communautaire. Profesor Rainer Schröder předsta-
vil na zasedání této skupiny studii Humboldtovy univerzi-
ty v Berlíně, která doporučila, aby vzdělávání notářů bylo 
orientováno na dvě oblasti pro notářskou profesi klíčové, 
a to dědictví s přeshraničním prvkem a právo obchodních 
společností. Tato studie vychází ze statistik ohledně migra-
ce obyvatel v rámci EU (např. v Lucembursku 20 % popu-
lace je jiné národnosti, v Německu žije kolem 1,8 milionu 
obyvatel z jiného členského státu), kdy vlastnictví nemovi-
tostí v zahraničí vzrůstá a tím i četnost dědických řízení se 
zahraničním prvkem. Obdobně u obchodních společností 
dochází k častým přeshraničním fúzím a tzv. forum shopping 
z daňových důvodů (např. na Maltě je až 70 % společností se 
zahraniční majetkovou účastí). 

Během schůze byla představena třetí fáze vývoje ENS – spuš-
tění internetového diskusního fóra určeného skupině 
„vzdělávání“(viz výše). Tato internetová síť byla založena 

v úzké spolupráci s Evropskou komisí. Na webových strán-
kách Evropské notářské sítě byla vytvořena sekce vzdělává-
ní, kde členové vzdělávací skupiny mohou společně sdílet 
přednášky a články v oblasti komunitárního práva a dále se 
aktivně podílet na diskusích. Tímto by měl být zajištěn trvalý 
zdroj informací umožňující vzdělávací skupině zachovat si 
dynamiku a efektivně pracovat v období mezi jednotlivými 
schůzemi, které jsou dvakrát do roka. Přístup do vzdělávací 
sekce by měli pouze právníci – odborníci určeni notářskými 
komorami jednotlivých zemí CNUE.

Příští, a to 7. zasedání Evropské notářské sítě se bude konat 
v květnu příštího roku v Budapešti na pozvání Maďarské 
notářské komory a se zaměřením na manželské majetkové 
režimy v Evropě. Výsledkem by mělo být vytvoření obdobné-
ho portálu jako pro oblast dědictví v Evropě. �

Zpracovala: JUDr. Andrea Štěpánová, 

MBA, členka Mezinárodní komise 

prezidia Notářské komory ČR
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C) DĚDICKÉ PRÁVO

GS se zabývalo otázkou návrhu budoucího Nařízení 
o dědictví, jehož text připravila pracovní skupina CNUE 
vedená francouzským notářem, Dr. Chassaingem. GS CNUE 
schválilo ofi ciální stanovisko CNUE, které bude následně 
zasláno evropským institucím v rámci projednávání tohoto 
budoucího Nařízení. Největší potíže zde z hlediska notář-
ství vyvolává tematika evropského dědického osvědčení, 
kdy bude nutné ještě upravit některé jednotlivé aspekty. 
Tato kontroverzní otázka byla proto z textu stanoviska 
vyňata a bude předmětem jednání příštího zasedání CNUE 
v prosinci 2010.

D) EVROPSKÝ NOTÁŘSKÝ KONGRES V R. 2011

Prezident 3. evropského notářského kongresu, Dr. Delabre, 
informoval o přípravách na budoucí kongres evropských 
notářů, který se má uskutečnit koncem r. 2011 v Bruselu. 
Tato významná akce bude příležitostí prezentovat před 
evropskými institucemi odborné kompetence a know-how 
notářů především v oblasti zakládání, fungování a převodů 
obchodních společností.

E) EVROPSKÁ NOTÁŘSKÁ SÍŤ

Mgr. Matyk z Rakouska informoval o záměru požádat Evrop-
skou komisi o spolufi nancování (v rámci programu „Opera-
ting grants 2011“) některých aktivit Evropské notářské sítě 

v r. 2011, jako např. pořádání pilotních seminářů či aktuali-
zaci infolistů v oblasti dědického práva v EU. Toto partner-
ství s EU má své nepochybné pozitivní účinky, neboť touto 
cestou by CNUE mohlo evropským institucím prokázat, že 
notářství je schopno dosahovat na evropské úrovni kon-
krétních výsledků.

F)  VOLBA PREZIDENTA A VICEPREZIDENTA CNUE 

NA R. 2011

V souladu se stanovami přistoupilo GS k volbě prezidenta 
CNUE na r. 2011, do této funkce byl na návrh slovinského 
notářství jednomyslně zvolen rakouský notář Dr. Rudolf 
Kaindl, který v r. 2010 zastával funkci viceprezidenta CNUE. 
Následně byl na základě návrhu německého notářství zvo-
len rovněž viceprezident CNUE pro r. 2011, a to Dr. Tilman 
Götte, který již řadu let stojí v čele Spolkové notářské komory 
v Německu. �

redakce Ad Notam

Zleva Dr. Denis Krajcar, předseda Mezinárodní komise Chorvatské 
notářské komory, doc. Ludwig Bittner, prezident Rakouské 
notářské komory, JUDr. Martin Foukal, prezident Notářské 
komory ČR, Dr. Marjana Tičar Bešter, prezidentka Slovinské 
notářské komory, JUDr. Miroslav Duriš, Ph.D., prezident Notářské 
komory Slovenské republiky, Dr. Tamás Párti, viceprezident 
Maďarské NK, Dr. Ádám Tóth, prezident Maďarské NK
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VIZE SPOLEČNÉ EVROPY S SEBOU PŘINÁŠÍ 

I SNAHU UMOŽNIT OBČANŮM STÁTŮ EVROPSKÉ 

UNIE DOHLEDAT ZÁVĚŤ PO SMRTI ZŮSTAVITELE 

V KTERÉKOLIV ČLENSKÉ ZEMI.

V roce 2005 byla proto z podnětu Rady notářství Evropské 
unie (CNUE) o propojení národních registrů závětí vytvořena 
Asociace Evropské sítě rejstříků závětí (ARERT jako zkratka 
francouzského názvu „L´Association du Réseau Européen 
des Registres Testamentaires“, nebo ENRWA jako zkratka 
anglického názvu „European Network of Registers of Wills 
Association“),  nezisková organizace, jejímiž zakládajícími 
členy jsou notářství Belgie, Francie a Slovinska.

V současné době ARERT/ENRWA sdružuje 14 evropských 
notářství, kterými jsou: Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Por-
tugalsko, Rumunsko a Slovinsko se statutem řadových členů, 
Chorvatsko, Španělsko, Lotyšsko, Nizozemí a Polsko se statu-
tem pozorovatelů a dále Švýcarsko a v Rusku oblast spadající 
pod Notářskou komoru v Petrohradu se statutem spolupra-
covníků. Tato organizace byla založena s cílem umožnit spo-
lupráci mezi evropskými zeměmi, která se týká poskytování 
elektronických informací o existenci závětí, resp. pořízení 
pro případ smrti. Základní principy tohoto projektu vycháze-
jí především z Basilejské úmluvy o zřízení systému evidence 
závětí ze dne 16. 5. 1972, z Washingtonské úmluvy ze dne 26. 
10. 1973, jejichž smluvním státem se Česká republika dopo-
sud nestala, a z Haagské úmluvy ze dne 5. 10. 1961, jejímž 
smluvním státem Česká republika je. 

Cílem organizace ARERT/ENRWA je především vytvoření 
elektronické sítě, která by propojila registry závětí, jež exis-
tují v jednotlivých členských zemích tak, aby notář jednoho 
členského státu mohl zjistit elektronickým dotazem pro-
střednictvím svého národního registru závětí, zda existuje 
pořízení pro případ smrti v jiném členském státě. Národní 
registr závětí dotazujícího notáře by se tak propojil s národ-
ním registrem závětí dotazovaného státu a měl by automa-
ticky odpovědět dotazujícímu se notáři prostřednictvím jeho 
národního registru. Vzhledem k tomu, že existují technické 
i právní překážky tohoto propojení mezi jednotlivými státy 
EU, byla vytvořena zjednodušená aplikace tohoto systé-
mu, která spočívá v podstatě ve vytvoření kontaktních míst 
u každého národního registru závětí. Jediný rozdíl je v tom, 
že odpovědi jsou vypracovány manuálně, tj. za pomoci lid-
ského faktoru, a odesílány elektronicky.

Organizace ARERT/ENRWA dále iniciovala projekt „Evropa 
a závěti“, který spolufi nancovala Evropská komise v rámci 

speciálního programu „Civilní justice“ 2007-2013, přičemž 
ofi ciálním partnerem ARERT/ERNWA vůči Evropské komisi je 
právě CNUE.

V rámci tohoto projektu došlo ke shromáždění příslušných 
informací o registrech závětí, které existují v jednotlivých 
členských zemích Evropy. Výsledkem je přehled o tom, 
jak funguje způsob evidence, zápisy a vyhledávání závě-
tí v jednotlivých státech EU včetně subjektu, který registr 
vede, a praktický návod pro evropské občany v jejich jazyce 
(a vždycky však ve francouzštině a v angličtině), který je mož-
no najít na stránkách www.arert.eu. Tyto stránky v případě 
potřeby takových informací doporučuji vaší pozornosti.

Situace v jednotlivých evropských zemích byla shrnuta 
též v rámci podrobné Závěrečné zprávy programu „Evropa 
a závěti“, která obsahuje kromě podrobného vysvětlení prin-
cipů fungování propojení registrů závětí na bázi technické 
i legislativní též porovnání právních úprav jednotlivých člen-
ských států a rozebírá překážky, které propojení jednotlivých 
registrů brání. Jedním ze zásadních argumentů, proč se Čes-
ká ani Slovenská republika (a též např. Rakousko) projektu 
propojení registrů závětí neúčastní je především skutečnost, 
že princip propojení nevyžaduje, aby národní registr, jehož 
prostřednictvím se dotazující notář připojuje, zkoumal jeho 
oprávnění tento dotaz provést, neboť informace o existenci 
závěti, resp. posledního pořízení po smrti zůstavitele, nejsou 
považovány ve většině států Evropy, na rozdíl od jmenova-
ných států, za informace neveřejné. Za neveřejný je považo-
ván až jejich obsah. �

JUDr. Martina Herzánová, 

notářka v Praze a členka 

Mezinárodní komise NK ČR

Informace o snaze propojit 
registry závětí v Evropě
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V maďarském městě Visegrád1 ve dnech 11. – 13. 11. 2010 
proběhlo pod záštitou Dr. Tibora Navracsicse, maďarského 
ministra veřejné správy a spravedlnosti, již 22. středoev-
ropské notářské kolokvium. Témata této konference byla 
vybrána s ohledem na nové kompetence notářů v Maďarsku 
v oblasti vydávání platebních rozkazů a jejich vymáhání,2 
s důrazem na porovnání s jinými státy Evropské unie. Místo 
konání, město Visegrád, které se nachází nedaleko Budapešti, 
má pro Maďary velkou historickou hodnotu, sloužilo jako 
hlavní město říše i venkovská rezidence uherských panovní-
ků až do ovládnutí dolních Uher Turky v 16. století. 

Po uvítacích proslovech prezidenta pořádající Budapešťské 
notářské komory Tamáse Parti, prezidenta Maďarské notářské 
komory Adama Tótha a zástupce ministerstva spravedlnosti 
Róberta Répássy se ujal slova a úvodní přednášku „Hlavní mezi-
národní trendy ve vymáhání pohledávek v rámci soukromého 
práva“ přednesl István Varga, vysokoškolský pedagog, vedoucí 
katedry, proděkan pro výzkum Právnické fakulty ELTE v Buda-
pešti. Oblast vymáhání pohledávek je v současnosti charak-
terizována překotným vývojem a nově vznikajícími prameny 
práva. Poslední vývoj míří ke sjednocování práva (například 
tzv. nařízení o výživném3), problémem tohoto vývoje může 
být „europafanatismus“, který zakládá dogma důvěry spočíva-
jící na myšlence, že dvacet sedm členských států představuje 
dvacet sedm stejných právních systémů, že ve všech státech 
probíhá občanské soudní řízení stejně a se stejnými účinky. 

Začíná se projevovat snaha o sjednocení procesních pravidel, 
snahou evropského zákonodárce už není jen koordinovat 
postup, ale zavést stejný typ řízení ve všech členských stá-
tech, včetně výše nákladů, s myšlenkou, že nezáleží na tom, 
z kterého členského státu exekuční titul je, protože pokud 
splní určitá kritéria na něj kladená, je vykonatelný v každém 
členském státě. Tato tendence snažící se o ochranu spotřebi-
telů a snížení nákladů na soudní řízení může však být velmi 
nebezpečná. 

István Varga si položil otázku, jaké potíže přinese, pokud by 
žalobce byl z prostoru mimo Evropskou unii, ze třetího státu 
(např. z Ameriky, Afriky). Pak by totiž byla možná alternativa, 
kdy bude na výběr ze dvou typů řízení – buď podle národ-
ní úpravy anebo podle evropské úpravy (evropské řízení 
o drobných nárocích), 4 tato řízení se ale od sebe značně odli-
šují. Existuje tedy tendence přecházet od národních systémů 
na sjednocené řízení, což s sebou nese nutnost správné apli-
kace jak norem domovského státu, tak norem evropských 
včetně nutné znalosti mechanismů, které se používají před 
soudy v zahraničí. Navíc cizozemští žalobci nemají důvěru 

v soudy státu, z něhož pochází žalovaný, proto spíše inklinují 
k mezinárodní arbitráži. 

Na Istvána Vargu navázal Burkhard Hess, univerzitní profesor 
z Ruprecht-Karls Universität Heidelberg svou přednáškou 
„Aktuální směry vývoje mezinárodního a evropského exe-
kučního práva, se zvláštním ohledem na systémy obstavení 
bankovních účtů.“ Svůj příspěvek uvedl kacířskou otázkou, 
proč by Evropská unie měla přijímat nařízení ohledně vyko-
natelných titulů, zda je to potřebné. Zaujal kladné stano-
visko, neboť ve dvaceti sedmi členských státech existuje 
dvacet osm systémů výkonu rozhodnutí (Anglie a Skotsko 
mají odlišné systémy). V Evropě dosud neexistuje přeshra-
niční výměna informací o majitelích bankovních účtů a jejich 
zůstatcích, ačkoli článek 81 Konsolidovaného znění Smlouvy 
o fungování Evropské unie (bývalý článek 65 Smlouvy o ES) 
dává Unii výlučnou pravomoc takové opatření zavést.5 
V rámci stávajících nástrojů Společenství není možné vynést 
rozhodnutí o bankovním obstavení, které by bylo vykonatel-
né v celé Evropské unii. Zejména nařízení 44/2001 o přísluš-
nosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských 
a obchodních věcech  (Brusel I)6 nezajistí to, aby ochranný 
opravný prostředek, jakým je například bankovní zabavení 
vynesené ex parte, byl uznán a vykonán v jiném členském 
státě než ve státě, v němž byl vydán.7

Podle článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech8, vyloženo 
extenzivně,9 má věřitel právo domoci se svých práv, nejen 

1  Česky Vyšehrad.

2    Podrobněji Neubauer, R.: Nové kompetence notářů v Maďarsku 
in Ad Notam 4/2010, strany 50 a 51, Notářská komora České 
republiky, Praha 2010.

3   Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, 
rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve 
věcech vyživovacích povinností (tzv. nařízení o výživném), nařízení 
zatím není účinné (vstup v účinnost 18. 6. 2011).

4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 
11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných 
nárocích, CELEX 32007R0861.

5   Článek 81 odstavec 1 „Unie rozvíjí justiční spolupráci v občanských 
věcech s mezinárodním prvkem založenou na zásadě vzájemného 
uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí. Tato spolupráce 
může zahrnovat přijímání opatření pro sbližování právních předpisů 
členských států.“ C 83/78 Úřední věstník Evropské unie 30. 3. 2010.

6   Nařízení (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, Úř. věst. 
L 12,16. 1. 2001, s. 1.

7   Rozhodnutí ESD ze dne 21. 5. 1980, C-125/79 (Denilauer).

8   Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění 
protokolů číslo 11 a 14 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/
82E3CE7F-5D3D-46EB-8C13-4F3262F9E20B/0/CZE_CONV.pdf

AD_6k.indd 33 13.12.2010 10:16:20



ZE ZAHRANIČÍ Ad Notam 6/2010

34 www.nkcr.cz

právo mít vykonatelný rozsudek. Důležitá je transparentnost 
majetku, možnost rychlého vymožení pohledávky před  tím, 
než dlužník přijme opatření k jeho ochraně, resp. zatajení. 
Prozatím existuje Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu 
soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních 
účtů10 a Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních 
rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových 
aktiv11. V brzké době se očekává předložení návrhu novely 
nařízení 44/2001 (Brusel I), podle které by spolu měly komu-
nikovat soudy mezi jednotlivými státy a soud by byl odpo-
vědný za přístup k účtu dlužníka v cizím státě. Možným řeše-
ním podle Burkharda Hesse by bylo standardizovat – zavést 
jednotné formuláře ve všech úředních řečech Evropské unie 
a křížkovat, zahraniční soud by jen vyplnil příslušné kolon-
ky a uznávající soud by jeho rozhodnutí porozuměl i bez 
znalosti jazyka. Jiným možným řešením by bylo dohodnout 
se na jedné či více komunikačních řečech, v nichž by orgá-
ny Evropské unie spolu komunikovaly. Poslední přednášku 
„Mezinárodní a evropské řízení o platebním rozkazu“ před-
nesl Georg E. Kodek, univerzitní profesor a vedoucí katedry 
(Wirtschaftsuniversität Wien). Věnoval se vývoji a obsahu 
nařízení 1896/2006 o evropském platebním rozkazu12, které 
zhodnotil jako důležitý krok k prohloubení integrace v oblas-
ti spolupráce při výkonu rozhodnutí, ale s tím, že  přetrvávají 
problémy, zejména s kvalitou překladu formulářů, kde jsou 
nejen jazykové, ale i pojmové rozdíly v použitých termínech.

Po informacemi nabitém dopoledni jsme si mohli odpočinout 
při mši a následném koncertu v dechberoucí ostřihomské 
bazilice svatého Štěpána, která je postavena v klasicistním 
stylu a je největší církevní stavbou v Maďarsku. Esztergom 
(Ostřihom) byla ve středověku po dobu celých tří set let hlav-
ním městem Uherského království a později se stala církevním 
centrem země. Odborný program pokračoval následující den 
dvěma zároveň probíhajícími bloky přednášek. První z nich 
měl podtitul „Řízení o výkonu rozhodnutí v občanském prá-
vu“, druhý byl věnován  „Řízení o platebním rozkazu“. 

Účastnila jsem se prvního bloku, který moderoval István 
Varga. Úvodní přednášku „Praktické problémy moderního 
výkonu práva“ přednesl Burkhard Hess. Hovořil o státech 
s centralizovanými a decentralizovanými systémy vymáhá-
ní pohledávek, o různých vymáhacích orgánech (svobodná 
povolání – exekutoři, soudy, jiné vymáhací úřady), o mecha-
nismu rozdělení výtěžku výkonu rozhodnutí mezi jednotlivé 
věřitele, o přednosti a principech rozdělení do jednotlivých 
skupin věřitelů, o ochraně dlužníka, která může být auto-
matická anebo na návrh. Zde detailně hovořil o novince 
v německém právu, zavedené od 1. 7. 2010, tzv. P – kontu 

   9   Existuje rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 
v Lucemburku, který stanoví, že Evropská úmluva o lidských 
právech se má vykládat extenzivně. 

10   KOM(2006) 618 v konečném znění, říjen 2006.

11   KOM(2008) 128 v konečném znění, březen 2008.

12   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze 
dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském 
platebním rozkazu.

13   Více informací na http://p-konto-2010.de/

(§ 850k ZPO), což je zvláštní forma běžného účtu, který je 
každá banka povinna zřídit na základě požadavku klien-
ta a na něm uložené prostředky jsou do výše 985,15 euro 
měsíčně chráněny před věřiteli, tyto prostředky nelze zasta-
vit ani jinak postihnout výkonem rozhodnutí.13 Za největší 
současný problém výkonu rozhodnutí označil Burkhard Hess 
nemožnost pro věřitele zjistit, kde má dlužník vedený účet. 

István Varga poté hovořil na téma „Výkon rozhodnutí – srovná-
ní v evropském kontextu“. Uvedl, že existují velké rozdíly mezi 
jednotlivými právními systémy co se předběžných opatření 
k rozdělení výtěžku výkonu rozhodnutí týče, nicméně většina 
zahraničních právních řádů obsahuje ustanovení, že výkon roz-
hodnutí s předběžnou vykonatelností je vysoce riskantní pro-
cedura s ohledem na možnou odpovědnost za vzniklou škodu. 

Na Istvána Vargu navázala zástupkyně maďarského minister-
stva veřejné správy a spravedlnosti Edit Juhász s přednáškou 
„Moderní výzvy kodifi kace výkonu práva“. Pojmenovala tři hlav-
ní výzvy v oblasti výkonu práva. První z nich je požadavek, aby 
výkon rozhodnutí byl rychlejší, levnější a lepší. Na to by ekono-
mové odpověděli, že tato tři kritéria nikdy nelze splnit zároveň. 
Podle Edit Juhász je nejdůležitější zkrátit administrativní proce-
duru spjatou s výkonem rozhodnutí, a právě to by mělo nastat 
se zavedením elektronického platebního rozkazu. Edit Juhász 
celkově velmi vyzdvihla důležitost elektronizace. Druhou 
výzvou je potom výkon rozhodnutí jako faktoru mezinárodních 
ekonomických vztahů a třetí výzvou je výkon rozhodnutí v kon-
textu současné ekonomické a peněžní krize. V takové situaci 
je zejména potřeba, aby výkon rozhodnutí byl efektivní. Edit 
Juhász zmínila, že v Maďarsku neexistuje centrální registr účtů 
ani tzv. osobní bankrot u fyzických osob. Maďarsko se v příštím 
roce chystá předsedat Evropské unii a oblast výkonu rozhodnu-
tí bude určitě jednou z jeho priorit. 

Na závěr konference proběhlo tradiční předávání cen za pří-
nos maďarskému notářství (jedním z oceněných byl Klaus 
Woschnak) a čestných uznání za přínos pro komoru (napří-
klad i za vynikající sportovní reprezentaci). Konference byla 
na velmi vysoké odborné úrovni, přítomní maďarští notáři si 
pochvalovali výběr témat, mne osobně velmi překvapilo, že 
ač většina účastníků konference byla z Maďarska, jednacím 
jazykem prvního dne byla němčina a jednacím jazykem dru-
hého dne byla angličtina. Ze zahraničních hostů se konferen-
ce zúčastnili mimo jiné bývalý prezident rakouské notářské 
komory Klaus Woschnak, prezident francouzské notářské 
komory Jean–Pierre Ferret spolu s dalšími francouzskými 
notáři, bývalý prezident UINL Helmut Fessler, prezident slo-
venské notářské komory Miroslav Duriš s dalšími slovenský-
mi notáři, penzionovaný belgický notář zabývající se deon-
tologií Eric Deckers a notáři z Makedonie a Rumunska.

Konference byla velmi inspirativní, neboť Maďarsko je zemí, 
která je nám podobná počtem obyvatel a v zásadě i počtem 
notářů a bylo zajímavé srovnat, kam dvacet let po pádu 
komunismu dospělo Maďarsko a kam Česká republika. �

Zpracovala: Mgr. Šárka Tlášková, notářská kandidátka 

a zástupkyně JUDr. Marie Tláškové, notářky v Praze
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Dne 15. 10. 2010 se v Bruselu konala konference 
o dědictví s mezinárodním prvkem organizo-
vaná Radou notářství Evropské unie (CNUE) 
ve spolupráci s Evropskou komisí. Konferenci 
svou účastí poctili i víceprezidentka Evropské 

komise paní Viviane Reding a belgický ministr spravedlnosti 
pan Stefaan De Clerck. Z českých notářů se konference účast-
nili prezident Notářské komory České republiky JUDr. Martin 
Foukal, JUDr. Jiří Svoboda, JUDr. Martina Herzánová a JUDr. 
Lenka Leszay, PhD., která na pozvání prezidenta CNUE pana 
Roberto Barone na konferenci vystoupila též veřejně v rámci 
panelové diskuse o budoucím Evropském dědickém osvěd-
čení. 
  
Konference byla uspořádána 
v souvislosti s návrhem nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o příslušnosti, rozhodném prá-
vu, uznávání a výkonu rozhod-
nutí a úředních listin ve věcech 
dědictví a vytvoření evropského 
dědického osvědčení, který byl 
zveřejněn dne 14. 10. 2010 pod 
č. KOM/2009/0154 v konečném 
znění – COD 2009/0157. Návrh 
nařízení má komplexně upravit 
kolizní pravidla použitelná v pří-
padech dědictví s mezinárod-
ním prvkem, pravidla pro určení 
soudní příslušnosti a pravidla pro 
uznávání a výkon rozhodnutí či 
veřejných listin v oblasti dědické-
ho práva. Na komunitární úrovni 
tato právní úprava zatím chybí. 
Pro určení rozhodného práva 
pro projednání dědictví, posouzení platnosti formy a obsa-
hu závěti, určení soudu příslušného k projednání dědictví 
či vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí vydaných 
v dědických věcech s cizím prvkem se stále aplikují vnit-
rostátní normy mezinárodního práva soukromého. To vede 
k malé právní  jistotě účastníků řízení, zdlouhavému a fi nanč-
ně nákladnému procesu a k dalším faktickým komplikacím 
např. při uznávání cizích dědických rozhodnutí. Podle Komi-
se se jedná o překážku, která ve svém důsledku narušuje vol-
ný pohyb osob v rámci Evropské unie, neboť roste mobilita 
evropských občanů, se kterou často souvisí rozptýlení movi-
tého a nemovitého majetku zůstavitele do více členských 
států. Podle statistik, uvedených i v pozvánce na konferenci, 

žije osm milionů Evropanů v jiném členském státě, než je stát 
jejich původu a dva a půl milionů Evropanů vlastní majetek 
v jiném členském státě, než ve kterém žije. Každý rok probíhá 
v Evropské unii čtyři sta padesát tisíc dědictví s mezinárod-
ním prvkem.

Hlavními tématy konference byly tedy otázky návrhu naří-
zení o dědictví, které si klade za cíl zjednodušení a urychlení 
řízení o dědictví. Předpokládá, že o celém majetku zůstavite-
le bude rozhodnuto v rámci jednoho dědického řízení, které 
bude probíhat podle jednoho právního řádu a výsledné roz-
hodnutí bude respektováno i v ostatních členských státech. 
V této souvislosti pan prof. Paul Lagarde ze sorbonnské uni-

versity v Paříži přednesl příspěvek na téma určení použitel-
ného práva na dědictví s mezinárodním prvkem. Hraničním 
určovatelem má být podle návrhu nařízení obvyklý pobyt 
zůstavitele. Pan prof. Dominico Damascelli z univerzity v ital-
ském Salentu přednesl příspěvek na téma volby použitel-
ného práva. Dále byly projednávány otázky rozsahu práva 
použitelného na dědictví a otázky uznávání soudních roz-
hodnutí a veřejných listin v této oblasti. Speciální pozornost 
byla věnována možnosti zavedení Evropského dědického 
osvědčení, které má představovat důkaz o postavení dědice, 
resp. správce dědictví či vykonavatele závěti, ve všech člen-
ských státech, aniž by k jeho účinkům v jiném členském státě 
byla zapotřebí speciální procedura. 

Konference o dědictví 
s mezinárodním prvkem 
v rámci Evropské unie 
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oslední, šesté zasedání Komise pro evropské 
záležitosti (CAE ) UINL v legislativním období 
2008 – 2010 se konalo ve dnech 28. – 30. říj-
na 2010 ve španělské Valencii. Úvodní den 
jednání byl zahájen v historických prostorách 

regionální Notářské komory pro Valencii, kde všech 22 dele-
gátů CAE nejdříve přivítal její prezident, pan César Belda. 
Ten ve své řeči mimo jiné vyzdvihl práci španělských notá-
řů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a daňovým 
únikům a vyslovil potěšení nad tím, že se španělský přístup 
stal vzorem i pro ostatní evropské země. Přítomné násled-
ně pozdravil prezident španělské Generální rady notářství, 
pan Antonio Ojeda, jakož i staronový viceprezident UINL 
pro Evropu, pan Rafael Gómez-Ferrer. Přítomen byl rovněž 
odstupující prezident UINL, pan Eduardo Gallino, který při 
této příležitosti převzal čestné ocenění za mimořádný pří-
nos pro světové notářství. 

Následně byla přítomným delegátům a zástupcům médií ofi -
ciálně představena Evropská notářská akademie UINL, která 
bude v budoucnu poskytovat další vzdělávání v oblastech 

práva, jimiž se evropští notáři zabývají. Slavnostní ceremonii 
předsedal prezident valencijské samosprávy, pan Francisco 
Camps, který do funkce prvního prezidenta akademie slav-
nostně jmenoval předsedu komise CAE, pana Maria Miccoli-
ho. Následně vystoupil pan Eduardo Gallino, který ve svém 
projevu zmínil, že si komise CAE uvědomuje důležitost, jakou 
má preventivní právní jistota poskytovaná notáři latinského 
typu v dnešním globalizovaném světě, a komise proto vznik 
Evropské notářské akademie podporuje. Kromě toho pan 
Gallino zmínil, proč byla vybrána právě Valencie, aby hosti-
la slavnostní obřad vzniku akademie. Je to dle jeho názoru 
město, které se na jedné straně stalo symbolem moderní 
doby a neustálého pokroku, na druhé straně však místní 
Notářská komora pro Valencii vznikla již v roce 1283 a jed-
ná se tak o jednu z nejstarších notářských institucí na světě. 
Považuje tak za logické, aby zde byl položen základ nejmo-
dernější notářské instituce, která si klade za cíl zlepšovat 
kvalitu evropského notářství. V tomto smyslu byla Evropská 
notářská akademie vytvořena jako otevřená skupina odbor-
níků, kteří se věnují výuce a aplikaci právní vědy. Pan Gal-
lino závěrem ve svém projevu uvedl, že si akademie klade 

Rada notářů Evropské unie (CNUE) na konferenci předsta-
vila především webovou stránku www.successions–euro-
pe.eu, kterou dne 28. 6. 2010 za podpory Evropské komise 
zpřístupnila veřejnosti a na které je možno nalézt přehled 
základních informací o dědictví ve dvaceti sedmi evropských 
zemích. Tyto informace jsou k dispozici ve dvaceti třech jazy-
cích členských zemí a mají evropským občanům pomoci 
v lepší orientaci v pravidlech o dědictví platných v jednotli-
vých členských státech. Evropská notářská síť (the European 
Notarial Network) prezentovala svůj nový projekt ohledně 
školení notářů o Evropském právu. Sdružení Evropské sítě 
registrů závětí (ARERT – L´Association du Réseau Européen des 
Registres Testamentaires, ENRWA – European Network of Regis-
ters of Wills Association) přestavilo svůj projekt podporova-
ný Evropskou komisí, který má umožnit propojení registrů 
závětí v Evropě. 

Na závěr je třeba dodat, že k předložení návrhu nařízení 
o dědictví byla Komise vyzvána již ve Vídeňském akčním 
plánu z roku 1998 a v Haagském programu k posílení svo-
body, bezpečnosti a práva v Evropské unii na období let 

2004-2009. V březnu 2005 Komise uveřejnila Zelenou knihu 
pro problematiku dědictví a závěti a v únoru 2006 vytvořila 
pracovní skupinu právních expertů pro otázky majetkových 
manželských režimů a pro otázky dědictví a závětí v Evrop-
ské unii (tzv. pracovní skupina PRM-IIII/ IV, jejíž členkou byla 
i JUDr. Lenka Leszay, Ph.D.). Návrh nařízení vychází z velké 
části z práce této pracovní skupiny. Poté, co byl návrh naří-
zení předložen Radě ministrů Evropské unie, jsou jeho jed-
notlivá ustanovení projednávána v průběhu jednacích dnů 
Výboru pro občanské právo Rady ministrů. Výsledky těchto 
jednání a písemné připomínky ze strany delegací jednotli-
vých členských států jsou zohledněny v revidovaném kon-
solidovaném textu nařízení, který dne 30. 6. 2010 předložilo 
společně španělské a belgické předsednictví Rady ministrů 
pod č. 11637/10 JUSTIV 129 CODEC 627. Právním základem 
pro přijetí nařízení je článek 81 Smlouvy o fungování Evrop-
ské unie (SFEU), přičemž přijetí návrhu podléhá proceduře 
spolurozhodování podle čl. 294 SFEU (dříve čl. 251 SES). �

       
JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M.,,

notářka v Praze

Zasedání Komise pro evropské 
záležitosti (CAE) UINL,
Valencie, 28. – 30. října 2010
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za cíl mimo jiné zdůrazňovat, že 
otázka praní špinavých peněz 
nebo daňových úniků je zcela 
neslučitelná s pojmem notářské 
listiny. Francisco Camps násled-
ně poděkoval panu Gallinovi 
za podrobný výklad o cílech 
notářské akademie. Tedy o pří-
tomnosti a budoucnosti nejen 
notářské činnosti, ale i práv-
ní jistoty, kterou považuje za 
základ svobody a prosperity 
občanů. Ve své řeči řeči Fran-
cisco Camps vyzdvihl, že tato 
akademie byla rovněž založena 
za účelem poskytnutí orientace 
v často komplikovaných práv-
ních otázkách. Zároveň pozna-
menal, že v současné době 
vyžaduje volný pohyb kapitálu 
a osob síť právních odborníků, 
která umožní ochranu legitim-
ních zájmů jednotlivců i práv-
nických osob, v čemž spatřuje 
smysl činnosti notářů. Následně 
byli slavnostně jmenováni první 
profesoři Evropské notářské akademie, mezi kterým byli též 
nový prezident UINL Jean-Paul Decorps, čestný prezident 
UINL Helmut Fessler či předseda nově založené akademie, 
pan Mario Miccoli. Kromě zástupců evropských zemí se aktu 
založení zúčastnili též zástupci jiných právních profesí, jako 
např. prezident Nejvyššího soudu ve Valencii pan Juan de la 
Rua, či akademičtí pracovníci Univerzity ve Valencii.

První den jednání byl zakončen zajímavou přednáškou pro-
fesora Michela Grimaldiho z Pařížské univerzity na téma 
„Oběh právního myšlení mimo jazykové hranice“, v níž se 
zabýval vztahem mezi právem a jazykem, a to z pohledu 
střetu jednotlivých právních kultur a s tím souvisejícími ter-
minologickými problémy. 

Druhý den jednání zahájil předseda komise Miccoli shr-
nutím významných událostí, k nimž došlo od posledního 
zasedání v Petrohradu. Aktivity UINL za posledních šest 
měsíců následně zhodnotil prezident Gallino, který vyzdvihl 
zejména činnost komise CAE při zpracovávání jednotlivých 
studií, jakož i při rozšiřování UINL o další země. V následném 
shrnutí legislativních novinek v členských notářstvích byly 
opakovaně vyzdvihnuty zejména nové kompetence notářů 
v Maďarsku při vydávání platebních rozkazů a exekučních 
výměrů, v Turecku při převodech vlastnictví k motorovým 
vozidlům či v Estonsku, jež notářům svěřilo vydávání apos-
til. 

Poslední den zasedání byl věnován převážně vyhodnoco-
vání studií, jimiž se komise v tomto legislativním období 
zabývala. Pan Pierre Becquet úvodem prezentoval výsled-
ky dotazníku na téma „Praní špinavých peněz“. Shrnul, že 
všechny země zastoupené v komisi CAE tzv. Třetí směrnici 

proti praní špinavých peněz č. 2005/60/ES z roku 2005 do 
svých právních řádů transponovaly, a to tak, že ji více či 
méně doslova převzaly. K tomu doplnil, že např. v Rumun-
sku a Bulharsku jsou notáři povinni hlásit veškeré transakce 
nad částku 10 tisíc eur, což se jeví jako zbytečně adminis-
trativně náročné a bez odpovídajícího výsledku. Dále mimo 
jiné zmínil, že ve Francii podají notáři ročně cca 100 hláše-
ní o podezřelých obchodech, přičemž zhruba 20 % z nich 
se ukáže jako opodstatněných. Francouzský notář Thierry 
Vachon poté shrnul výsledky studie na téma  „Přístup do pro-
fese notáře“. Uvedl, že základní kritéria jsou ve všech zemích 
podobná, tedy vysokoškolské vzdělání právnického směru, 
praxe, bezúhonnost a nemožnost vykonávat jinou výděleč-
nou činnost. V rámci návrhů na zlepšení praxe některé země 
navrhly poskytnout vzdělání v oblasti psychologie či mana-
gementu. Výsledky těchto a zbývajících dotazníků na téma 
nových notářských kompetencí, povinnosti mlčenlivosti, 
nabývání nemovitostí cizinci či nových technologií budou 
zveřejněny na internetových stránkách UINL1. Zde bude 
možné rovněž nalézt aktualizované dotazníky na téma roz-
vody manželství, manželské majetkové režimy či plné moci 
pro případ nezpůsobilosti k právním úkonům.

Závěrem delegáti navrhli témata nových dotazníků a studií 
pro nadcházející legislativní období, které začne na jaře roku 
2011 zasedáním v Amsterdamu. �

 
Mgr. Radim Neubauer, notářský kandidát 

JUDr. Ivy Šídové, notářky v Praze

1   http://uinl.net/estudiosytrabajos.asp?idioma=ing&codigo=03.06
.09&submenu=INICIO
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Z mezinárodního tisku 
aneb Novinky od zahraničních kolegů
Notar 7/8 2010
  

Rozhodnutí soudu v Mnichově 
– prohlášení svědků o existenci 
„ztracené“ závěti nestačí 

Vyšší zemský soud v Mnichově přijal rozhodnutí, které se 
týká prokazování existence ztracených závětí. Soud přijal 
závěr, že ústní svědectví svědků o prohlášení pořizovatele 
o pořízení závěti, kdy svědkové nikdy sami údajnou závěť 
neviděli, ale potvrdili ústní tvrzení pořizovatele závěti o tom, 
že závěť pořídil, za nedostatečné. Soud svůj závěr odůvod-
nil tím, že životním zkušenostem odpovídá, že pořizovatel 
často žádnou závěť nepořídí, i když o ní hovoří. Kromě toho 
nelze pouze ze svědectví dovodit, zda pořizovatel skuteč-
ně dodržel formální náležitosti závěti, i když v rozhovoru se 
svědky o správné formě závěti referoval. 

Německým notářům se 
doporučuje vkládat do závěti 
ustanovení o volbě dědického 
práva 
Nařízení o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výko-
nu rozhodnutí a veřejných listin v dědických věcech stejně 

jako zavedení evropského dědického osvědčení (v budouc-
nu tzv. Nařízení Řím IV.), který zveřejnila Evropská komise již 
14. 10. 2009, obsahuje zejména ustanovení o tom, že se pro 
dědické řízení použije v budoucnu právo podle obvyklého 
pobytu zůstavitele v době jeho smrti (nikoli podle jeho stát-
ní příslušnosti). Zůstavitel si však může zvolit dědické prá-
vo státu, jehož je státním příslušníkem, ale musí tak učinit 
výslovně v závěti. Tímto způsobem určený právní řád kon-
krétního státu bude platit pro dědění veškerého majetku 
zůstavitele. V současné době sice panují pochybnosti o tom, 
zda bude nařízení vůbec přijato nebo ztroskotá na odporu 
některých členských států, popř. v jaké podobě bude přijato, 
ale zároveň se německým notářům doporučuje již nyní při 
sepisování závětí zohlednit zamýšlenou právní úpravu (např. 
u německých občanů žijících v cizině nebo těch, kteří se hod-
lají přestěhovat do jiného státu, ale své dědictví chtějí pod-
řídit německému právu) a vložit do jimi sepisovaných závětí 
výslovné ustanovení o volbě použitelného práva. 

NOTA BENE 8/2010 

Asociace notářů evropských 
metropolí 
Asociace notářů metropolí Evropy (ANME) představuje 
sdružení notářů, resp. notářských komor hlavních měst, a to 
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Paříže, Berlína, Bruselu, Římu, Madridu, Vídně, Ženevy a Lau-
sanne. Věnuje se právnímu srovnávání otázek z různých, pro 
notářský stav relevantních právních oblastí. Delegáti, notáři 
z členských komor, se scházejí jednou za půl roku a vyměňu-
jí si cenné praktické informace. Poslední setkání bylo naplá-
nováno na konec října ve Vídni. Tématem tohoto setkání, 
vedle diskuse o aktuální situaci transpozice směrnice proti 
praní špinavých peněz v jednotlivých zemích, byly různé 
formy notářského osvědčení, zejména otázka, jaká forma 
je dostačující pro ten který podnikatelský rejstřík a která 
zahraniční notářská osvědčení mohou vést k provedení 
zápisu do tohoto rejstříku. Dále byla projednávána proble-
matika propojení podnikatelských rejstříků. Evropská komi-
se zahájila veřejnou konzultaci o tom, jak zlepšit spolupráci 
mezi podnikatelskými rejstříky různých států. Cílem je jed-
nodušší přístup k informacím o podnikatelských subjektech 
a vyšší právní jistota při hranice překračujících obchodech 
v rámci Evropské unie. Rakouská notářská komora zastává 
stanovisko, že zachování samostatných národních rejstříků 
udrží jejich vyšší standard.

Průtahy v projednávání 
evropského nařízení o dědictví 
Za španělského předsednictví v první polovině roku 2010 
byl v jednáních Rady Evropské unie k návrhu Evropské 

komise ohledně tzv. evropského dědického nařízení učiněn 
jen skromný pokrok. Z pohledu Rakouské notářské komo-
ry se jako problematická jeví jednání o otázkách použitel-
ného práva a mezinárodní příslušnosti týkající se přecho-
du vlastnického práva v případě pozůstalostí. Rakouským 
specifi kem v dědickém řízení je, že výsledek řízení konsti-
tutivně určuje, komu přísluší vlastnické právo. Ve většině 
členských států Evropské unie jsou rozhodnutí v dědickém 
řízení připisovány pouze deklaratorní účinky – dědictví se 
nabývá již zůstavitelovou smrtí. Rakouská notářská komo-
ra se zasazuje v rámci jednání o dědickém nařízení o získá-
ní prostoru pro možná specifi ka členských států. Rakousko 
chce dosáhnout toho, aby mohlo přinejmenším v případě 
nemovitostí v Rakousku provádět jednoduché předběžné 
řízení nebo tzv. mezi-řízení, které občanům zjednoduší 
domáhání se svého práva a zvýší právní jistotu. Toto řízení 
by mělo být mostem mezi zahraničním právním titulem 
a rakouským modem pro nabývání vlastnictví nemovitého 
majetku v Rakousku. Od počátku června pokračují jednání 
pod vedením belgického předsednictví s tím, že jednání 
by měla být ukončena během roku 2011. �

Zpracovaly: JUDr. Irena Bischofová, 

JUDr. Daniela Machová, Mgr. Jana Večerníková 

Česká advokátní komora a EPRAVO.CZ vyhlašují 

6. ročník prestižní celojustiční soutěže

Ceny sv. Yva může získat 

v jednotlivých kategoriích 

příslušník kterékoliv právnické 

profese, pokud v oblasti 

svého působení dosáhne 

mimořádných výsledků. 

V kategorii Právnická síň 

slávy jde o ocenění za 

celoživotní dílo. Nominovat 

kandidáta může veškerá 

odborná veřejnost.

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

• Notářská komora ČR
• Exekutorská komora ČR
• Soudcovská unie ČR
• Unie státních zástupců ČR
• Unie podnikových právníků ČR
• Jednota českých právníků
Záštitu nad soutěží tradičně přebírá 

Ministerstvo spravedlnosti ČR.
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Právní rádce 
9/2010:
Zajištění přístřeší a bytová náhrada

Otázka neplatnosti výpovědi z nájmu bytu jako hmotně- 
právního úkonu pro nesplnění některé z obligatorních 
náležitostí včetně závazku pronajímatele poskytnout pří-
střeší je pro výsledek soudního řízení o neplatnost výpo-
vědi z nájmu bytu anebo o přivolení k výpovědi z nájmu 
bytu prioritní.
Luboš Chalupa, advokát, Praha
člen redakční rady Právního rádce

Vzor s komentářem

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem 

Vladimír Zoufalý

Právní rozhledy 
14/2010:
Bytová družstva a převody jednotek do vlastnictví

JUDr. Adam Zítek, Praha

JUDIKATURA – SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky: K právu společníků zřídit 

zvláštní orgán společnosti s působností náležející obli-

gatornímu orgánu společnosti

§ 128, § 133, § 135 ObchZ

Společníci nemohou ujednáním ve společenské smlou-

vě odejmout obligatorně zřizovanému orgánu (jedna-

teli) část působnosti svěřené mu zákonem a svěřit ji do 

působnosti zákonem nepředvídaného orgánu společ-

nosti zřizovaného společenskou smlouvou.

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 11. 
2009, sp. zn. 29 Cdo 4563/2008

Nejvyšší soud České republiky: Závaznost rozsudku 

vydaného ve sporu podle § 705 odst. 2 věty druhé ObčZ 

pro řízení o vypořádání SJM

§ 705 odst. 2 ObčZ

Jestliže ve sporu vedeném podle § 705 odst. 2 věty dru-

hé ObčZ bylo návrhu jednoho z bývalých manželů na 

zrušení jejich společného členství v bytovém družstvu 

vyhověno, nelze v řízení o vypořádání jejich společného 

jmění dospět k závěru, že členský podíl v družstvu do 

tohoto jmění nikdy nepatřil.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 3. 
2010, sp. zn. 22 Cdo 782/2008

Právní rozhledy 
18/2010:
Právní následky porušení smluvní formy právních úkonů 

v civilním právu de lege lata a de lege ferenda

JUDr. Jiří Handlar, Ph.D., Brno

Soudní rozhledy 
9/2010:
84. Rozhodnutí o žalobě na vypořádání SJM, jestliže již 

nastala domněnka vypořádání – vzniklo podílové spo-

luvlastnictví

§ 153 odst. 2 OSŘ

§ 150 odst. 4 ObčZ

Jestliže účastník v rámci řízení o vypořádání společného 

jmění manželů uplatní právo na vypořádání společné 

majetkové hodnoty, přičemž by toto vypořádání mělo 

s ohledem na zákonnou domněnku uvedenou v § 150 

odst. 4 ObčZ proběhnout již v režimu vypořádání podí-

lového spoluvlastnictví, není to důvod pro zamítnutí 

žaloby. V uvedeném případě soud nemůže žalobu zamít-

nout jen proto, že se účastník domáhal vypořádání spo-

lečného jmění manželů a nikoli vypořádání podílového 

spoluvlastnictví (resp. společného majetkového práva 

v režimu podílového spoluvlastnictví).

Sama skutečnost, že žalobce nárok uplatněný žalo-

bou nesprávně právně kvalifikuje, k zamítnutí žaloby 

nestačí.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 
2010, sp. zn. 22 Cdo 824/2008

86. Spoluvlastnictví peněz vložených na bankovní účet

§ 136 odst. 1, § 778 ObčZ

Finanční prostředky vložené na účet v peněžním ústavu 

nemohou být v podílovém spoluvlastnictví. Z ukládání 

peněz více osobami z jejich odděleného vlastnictví, na 

vkladový účet některého z nich, nemůže vzniknout spo-

luvlastnictví ke vkládaným penězům. Osoba, jejíž pení-

ze byly vloženy na vkladní knížku vkladatele, pak má 

právo, aby jí vkladatel na požádání (nebylo-li mezi nimi 

dohodnuto něco jiného) uložené peníze vyplatil. Před-

pokladem splnění závazku vkladatele v uvedeném pří-

padě není, aby šlo o peníze uložené na vkladovém účtu; 

může jít o jakékoli peníze vkladatele.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 1. 
2010, sp. zn. 22 Cdo 5174/2007
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ZPRÁVY Z NK ČR

Výběr z judikatury
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2009, sp. zn. 25 Cdo 
1620/2007, podle nějž stát neodpovídá za škodu způsobe-
nou pochybením notáře či jeho pracovníka při ověření pod-
pisu na listině (publ. pod č. 32)
Pozn.: Odpovědnost státu za činnosti notáře je založena za 

předpokladu, že k pochybení notáře došlo při činnosti, jež 

je v zákoně č. 82/1998 Sb. vymezena. Nepatří sem ověře-

ní podpisu na listině (legalizace), neboť listina o právním 

úkonu sama a ověření pravosti podpisu na ní jsou dvě roz-

dílné listiny. První z nich obsahuje projev vůle, druhá pak 

prokazuje, že určitá osoba smlouvu podepsala. Legalizač-

ní doložka je listinou odlišnou od smlouvy, tedy od jaké-

hokoliv právního úkonu v písemné formě (srov. např. roz-

sudek NS ČR ze dne 24. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1190/2004, 

publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

pod RC 25/2006). K odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu činnosti notáře srovnej též rozsudek NS ČR ze 

dne 22. 10. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1384/2006 (Rc 99/2009), 

týkající se falzifi kátu plné moci předložené notáři, či roz-

sudek téhož soudu ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 25 Cdo 

176/2008, ohledně škody způsobené vadami notářského 

zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby. �

Mgr. Erik Mrzena, notář v Praze

Ad Notam 6/2010

NOTÁŘSKÁ  KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen „notářský řád“), v platném znění, a § 2 
odst. 1 předpisu o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení uvolněného 

notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu v Hradci Králové se sídlem 
v Hradci Králové na středu 2. března  2011.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do 

konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpoz-

ději do 2. února 2011.

Konkurz se koná ve shora uvedeném termínu od 10.00 

hod. v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, 

Apolinářská 12.

Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do kon-

kurzu činí 10 000 Kč a je třeba jej zaplatit nejpozději při 

podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem 

nebo složením na účet Notářské komory ČR u UniCredit 

Bank Czech Republik, a. s., č. ú. 45818009/2700, variabilní 

symbol rod né číslo uchazeče, převodem poštovní poukáz-

kou nebo v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, 

Apolinářská 12.

Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání při-
hlášky a předložení těchto dokladů:
a) Doklad o státním občanství.
b) Prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům.
c) Výpis z rejstříku trestů ne starší  tří měsíců.
d)  Doklad o získání vysokoškolského vzdělání v rámci magis-

terského studijního programu v oblasti práva na vyso-
ké škole v České republice, úplného vysokoškolského 
vzdělání na právnické fakultě vysoké školy podle dřívěj-
ších právních předpisů nebo vzdělání v oblasti práva na 
vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto 
vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů.

e)  Doklad o alespoň pětileté délce notářské praxe (defi nice 
notářské praxe v § 7 odst. 2 věta první notářského řádu) 
nebo jiné pra xe (výčet této praxe v § 7 odstavec 2 věta druhá 
notářského řádu).

f)  Doklad o složení notářské zkoušky (defi nice notářské zkouš-
ky v § 7 odst. 3 věta první notářského řádu) nebo jiné zkouš-
ky (výčet těchto zkoušek v § 7 odstavec 3  věta druhá notář-
ského řádu).

g)  Osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federa-
tivní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v plat-
ném znění, jde-li o uchazeče narozeného před 1. 12. 1971.

h)  Doklad o zaplacení poplatku za podání přihlášky do konkurzu 
(kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie 
příjmového dokladu Notářské komory České republiky).

Podmínkou zařazení uchazeče – notáře do konkurzu je podání 
přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod písm. h).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do 
konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvede-
ných shora pod písm. e), g), h) a dokladu o tom, že je zapsán 
v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.

Notářská komora České republiky zašle účastníkům zařazeným 
do konkurzu nejpozději desátého dne před dnem konání kon-
kurzu písemnou pozvánku k jednání před konkurzní komisí.

Notářská komora České republiky předloží na základě 

výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jme-

nování notáře do notářského úřadu.
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Střezme se grafomanů
K napsání tohoto fejetonu mne přiměl telefonát sleč-

ny ze spořitelny. Žádala mne, abych se k ní dostavil, 
že musíme projednat moji smlouvu o vedení spo-
rožirového účtu a že mně ráda uvidí. Namítl jsem, 

že není co měnit. Mám ten účet přes 30 let, posílám tam 
peníze a spořitelna z něj provádí platby dle mých příkazů, 
které se také léta nemění. Prý se ale změnily zákony a změ-
na je nutná. Dostavil jsem se a poté, co jsem byl ubezpečen, 
že peněžní změna, rozuměj zdražení, bude jedna koruna 
za měsíc, jsem podepsal papír formá-
tu poloviny A4. Pak mi došlo, že jsem 
podškrábnul něco, co jsem ani nečetl. 
Mrknul jsem okem na mnou podepsa-
né čtyři řádky textu a dozvěděl jsem se 
mimo jiné, že jsem souhlasil se změnou 
smlouvy o sporožirovém účtu, byl jsem 
seznámen s VOP (došlo mi, že se tím 
míní všeobecné obchodní podmínky, 
které mi slečna předala), bez výhrad 
s nimi souhlasím a zavazuji se jimi řídit, 
že mi je jejich obsah znám. Slečna mi 
připomněla po rozhovoru (asi pětimi-
nutovém), že jsem byl přeci se vším seznámen. VOP jsem 
převzal, ale jelikož jsem už podepsal, ani jsem do něho nena-
hlédl. Až doma večer pod lupou, protože se jednalo o 27 
stran hustě popsaných textem, skládajícím se z písma jen 
o něco málo většího než jeden milimetr. Je mi jasné, tako-
vý materiál zpracovávali grafomani na ústředí spořitelny, ani 
slečna u přepážky mu nemůže do detailu rozumět a kdybych 
chtěl cokoli změnit, ona by se k tomu neodvážila a psala by 
na ústředí dotaz, co má dělat. Je to stejné u všech takových 
obdobných dokumentů, nebo jak se říká s oblibou – pro-
duktů, jež vyrábí na běžícím pásu grafomani ostatních bank, 
pojišťoven a dalších společností, jež tím oblažují své klienty, 
jimž nezbývá nic jiného, než je podepsat, chtějí-li dosáhnout 
uspokojení své potřeby.

Začal jsem o tom přemýšlet a říkal jsem si proč se nyní u vše-
ho tak mudruje, sepisují se složité několikastránkové traktáty 
o ničem a to, co bylo dřív jednoduché, je najednou nesmírně 
složité. Nenalézám odpověď. Doba je „užvaněná“, má užva-
něné zákony, smlouvy, politiky, všechno. A kde se vyrojilo 
tolik právníků, grafomanů, starých i mladých? 

Vzpomněl jsem na fi lmy, jak za první republiky dodávali 
například pekaři pečivo do domácností. Ráno vzal učeň kro-
snu (pro neznalé – jednalo se o proutěný košík čtverhranný 
s popruhy, aby se dal nosit na zádech), sedl na kolo, nebo 
vzal vozík s pečivem a objížděl s tím zákazníky. Obdobně to 
bylo s mlékem. Ráno byla za dveřmi snídaně, v sobotu se 
roznášely účty a platilo se v hotovosti. To vše bez písemné 
smlouvy. A co dnes – šlo by to vůbec?

Představuji si takovou smlouvu, zpracovanou na ústředí sva-
zu pekařů grafomany. Úvod by tvořily defi nice – jak vypadá 
rohlík – jak má být dlouhý, široký, bystrozraký, pardon zaku-
lacený, kolik na něm může být soli, máku, kdo je to pekař, 
následovaly by základní zásady, jako že se pekař holou rukou 
nesmí těsta v průběhu výroby ani dotknout, že ve skladu 
musí být mouka, že se sůl a další ingredience musí sklado-
vat zvlášť. A pak způsob dopravy, upozornění, že pečivo 
musí být uloženo v předepsaných bedýnkách, nosnost vozu 

nesmí přesahovat jednu tunu (toto by 
bylo jedno z mála ujednání ve prospěch 
odběratele, aby pekař nemohl rohlíky 
rozvážet tirákem). Složité by bylo i for-
mulovat podmínky pro vlastní dodá-
ní do domu, maximální počet metrů 
od vozu do domu, časová specifi kace 
dodávky, důkladně by byly rozebrány 
podmínky pro balení pečiva, úložiště 
pečiva v domě (asi by to musela být 
krabice uzavíratelná, řetězem přivázaná 
ke zdi), a samozřejmě by se podrobně 
specifi kovaly záruky a reklamační pod-

mínky, zejména s ohledem na to, jak ještě může být rohlík 
okousaný, aby šel reklamovat. Jelikož se rohlík během dne 
mění postupně v gumítek, vyžádali by si grafomani posudek 
příslušného vědeckého ústavu aby zjistil, kdy rohlík přechá-
zí ze stavu teplého, křehkého, zkrátka dobrého, do stavu 
gumítka, aby mohli přesně defi novat, kdy padá záruka. Také 
nesmí chybět fakturační údaje, ičo, dičo, prčo, smluvní poku-
ta za neplacení, rozhodčí doložka, infl ační doložka, salvátor-
ská klauzule, souhlas s uvedením osobních údajů. Na závěr 
smlouvy by přišla ujednání o tom, kolik má být vyhotovení 
smlouvy (nejméně šest), ujištění, že smlouva se řídí českým 
platným právem, že každé její vyhotovení má platnost ori-
ginálu, ujištění stran, že si smlouvu bedlivě přečetly, že ji 
uzavřely bez nátlaku, tísně a za nikoli nevýhodných podmí-
nek. A přílohy. Samozřejmě číslované – č. 1 – živnostenský 
list pekaře, č. 2 – zdravotní průkaz pekaře se začerněnými 
osobními daty, č. 3 – trasa dodávky rohlíků, č. 4 – nákres 
a umístění nádoby pro odběr pečiva v domě, č. 5 – fotografi e 
vzorku dodávaného pečiva.  Vše sešité a s úředně ověřenými 
podpisy.

K čemu vlastně má sloužit takový právní instrument o sedm-
advaceti stranách, lze-li to ještě považovat za právní doku-
ment nebo je to už sbírka hámotin? Je to jasné, má ochránit 
dodavatele, který v případě, že se zákazník ozve, mu řekne 
– máte smolíka, nepřečetl jste si článek 50, odst. 16, písm. i) 
našich obchodních podmínek, takže bez nároku. Střezme se 
grafomanů, jenom nám škodí. �

JUDr. Martin Šešina, notář v Benešově

AD_6k.indd 42 13.12.2010 10:18:27



Ad Notam 6/2010 PR

www.nkcr.cz 43

UNICREDIT BANK, ČTVRTÁ NEJVĚTŠÍ BANKA V ČESKÉ 

REPUBLICE, SE V POSLEDNÍ DOBĚ VELMI SILNĚ PRO-

SAZUJE V OBLASTI SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY. 

SOUČASNĚ S POSÍLENÍM SVÉ POZICE NA TRHU A NÁ-

RŮSTEM VÝNOSNOSTI DÁLE EXPANDUJE A ROZŠI-

ŘUJE SVOJI POBOČKOVOU SÍŤ, PŘICHÁZÍ DOSLOVA 

S PŘEVRATNÝMI PRODUKTY A NABÍZÍ TAKÉ SPECI-

ÁLNÍ SLUŽBY PRO NOTÁŘE. NA DETAILY ÚSPĚCHU 

UNICREDIT BANK JSME SE ZEPTALI MARCELA TICHÉ-

HO MANAŽERA SEGMENTU SMALL BUSINESS

UniCredit Bank v poslední době výrazně změnila obchod-

ní strategii. Banka zaměřená spíše na movitější klienty se 

nyní více zaměřuje na běžný trh. Jaké jsou vaše současné 

priority? 

Chceme více posílit naši pozici 
v retailovém segmentu, tedy 
v segmentu občanů, fyzic-
kých osob. Naším cílem, jehož 
naplňování se nám velmi daří, 
je poskytovat atraktivní bankovní produkty a služby pro řešení 
fi nančních potřeb občanů, podnikatelů, malých fi rem i zástup-
ců svobodných povolání, například právě notářům.

Jaké výhody změna obchodní strategie přináší klientům 

banky?

UniCredit Bank vyniká svojí srozumitelností pro klienta, 
jednoduchostí a profesionalitou zaměstnanců na poboč-
kách. Nechceme být největší bankou v České republice, 
ale tou nejlepší. Naše ambice musí jít ruku v ruce s rozši-
řováním pobočkové sítě. Už v letošním roce jsme otevřeli 
několik standardních poboček ve městech jako Jindřichův 
Hradec, Trutnov, Kolín, Znojmo, Nový Jičín, Most a otevírá-
me také obchodní místa na franšízovém principu. Do kon-
ce roku 2012 chceme minimálně zdvojnásobit současný 
počet obchodních míst. Výhodou pro klienty je, že jim jsme 
významně blíž, než kdy dříve a můžeme jim poskytovat 
kompletní bankovní servis v blízkosti jejich bydliště nebo 
podnikání.

Můžete nám připomenout letošní novinky? 

V těchto týdnech jsme představili například novinku v oblas-
ti hotovostních půjček, konkrétně spotřebitelský úvěr Pre-
sto. Klientům, kteří chtějí efektivně zúročit volné fi nanční 
prostředky, nabízíme od letošního roku Unikátní spoření 
s výnosem až 3,5 %. Další příležitostí k zajímavému výno-
su je také letošní novinka Program DUET, která kombinuje 

šestiměsíční termínovaný vklad se zvýhodněnou úrokovou 
sazbou 2,5 % p.a. a investiční produkt dle výběru klienta. 
Unikátní je také naše nabídka široké škály osobních kont dle 
požadavků klienta, v jejichž rámci vybírá klient v zahraničí 
hotovost z téměř 20 tisíc bankomatů UniCredit zcela zdarma. 
Ale největší úspěch máme aktuálně s Převratnou hypotékou, 
kterou nabízíme klientům za 3 %. Naše hypotéka je skuteč-
ně převratná a dokazuje to i řada prestižních ocenění, které 
letos získala. Přestože je na světě teprve od letošního dubna, 
jako nejlepší byla v červnu oceněná v soutěži Zlatá koruna 
a před několika dny získala druhé místo v soutěži Banka roku 
v kategorii Hypotéka roku 2010.

Mluvil jste o tzv. svobodných povoláních. Jakým způso-

bem těmto profesím vycházíte vstříc?

Pro notáře, ale i další zástupce jako jsou daňový poradci, léka-
ři, lékárníci atd., máme v naší nabídce samostatné produkty 

a služby, které splňují specifi c-
ké požadavky těchto profesí. 
Naši odborníci z Kompetenč-
ního centra, kteří mají kromě 
kvalifi kace v oblasti fi  nancí 

také praxi v daném oboru, dokážou přesně určit požadavky 
konkrétních profesí a přizpůsobit tím naši nabídku například 
notářům přímo na míru.

A jaké konkrétní produkty nabízíte notářům?

Díky dlouholeté spolupráci s NK ČR se snažíme upravovat 
produkty pro notáře, tak, aby maximálně vyhovovaly jejich 
potřebám. Základním kamenem naší nabídky pro notáře 
je ucelený balíček bankovních služeb – Konto Profese, kte-
ré zahrnuje celou řadu bankovních služeb od vedení účtu 
přes služby přímého bankovnictví, bezplatný kontokorentní 
úvěr do výše 600 tisíc Kč. Samozřejmostí je i speciální účet 
úschov u notáře, který je ošetřen zvláštní smlouvou v sou-
ladu s novelou notářského řádu a notářského kancelářské-
ho řádu. Zřízení a vedení Konta Profese ve spojení s účtem 
úschov u notáře je zdarma. Zajímavá je i nabídka balíčku pro 
osobní fi nance Konto Komplet se zvýhodněnou úrokovou 
sazbou pro notáře.

Blíží se konec roku a hodnocení hospodářských výsledků. 

Jak si podle Vás vedla UniCredit Bank v uplynulém roce?

Na hodnocení uplynulého roku je ještě poněkud brzy, přes-
to z hospodářských výsledů za první tři čtvrtletí je zřejmé, že 
UniCredit Bank v loňském roce potvrdila svoji stabilní pozici 
na bankovním trhu v České republice. Meziročně jsme za prv-
ních devět měsíců letošního roku navýšili čistý zisk o 16 %, 
potvrzuje se tak naše stabilita a správná obchodní cesta. �

ROZHOVOR S MARCELEM TICHÝM, MANAŽEREM SEGMENTU SMALL BUSINESS 

UniCredit Bank je nyní blíž 
notářům a stejně tak i dalším klientům
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V OBLASTI POJIŠTĚNÍ

A RISK MANAGEMENTU

PARTNER NOTÁŘSKÉ KOMORY ČR

Jsme největší pojišťovací makléř v České republice
................................................................................................

Poskytujeme speciální služby pro notáře 
a právní kanceláře
............................................................................

Zastupujeme zájmy klienta s cílem realizovat 
optimální řešení
....................................................................................

Disponujeme významnými zkušenostmi ve všech 
oborech podnikání
............................................................................................

Jako člen světové sítě pojišťovacích makléřů 
Worldwide Broker Network (WBN) nabízíme služby 
v 70 zemích světa
...............................................................................................

Nabízíme velmi výhodné programy pojištění 
zaměstnanců

PŘÍNOSY SPOLUPRÁCE S NÁMI:
 Nejvýhodnější ceny pojištění
 Úspora nákladů a administrativy
 Optimální pojistné krytí
 Vysoce kvalitní služby
 Rychlé řešení škod
 Mezinárodní služby
 Nezávislý výběr stabilních pojistitelů

Kontakt: Mgr. Tereza Poláková
mobil: +420 602 555 983

tereza.polakova@renomia.cz
www.renomia.cz

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠICH SPECIALISTŮ 
NA POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

AD_6k.indd 45 13.12.2010 10:09:46



AD_6k.indd 46 13.12.2010 10:10:09


