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ÚVODEM... 

Očekávaný chaos v českém právním řádu, tedy účinnost nového občanského zákoníku a 

zákona o obchodních korporacích, se kvapem blíží. Na stránkách našeho zpravodaji sice 

nedokážeme obsáhnout tisíce nových paragrafů, ale pokusíme se Vám přiblížit alespoň 

některé změny, které nás všechny čekají. 
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

V ČERNÉ DÍŘE NOZU ZMIZÍ STATISÍCE BUDOV 

Nový občanský zákoník, již běžně přezdívaný NOZ, přináší celou řadu změn do všech 
oblastí soukromého práva. Jednou z těch přelomových je pak návrat k uplatňování 
zásady, že stavba je součástí pozemku, kterou jsme opustili v roce 1951.  

Více než půl století byly budovy považovány za samostatné věci v právním slova smyslu 
a pro drtivou většinu praktikujících právníků tak bude tato koncepční změna vyžadovat 
zásadní změnu ve způsobu myšlení. Od 1.1.2014 totiž většina budov v České republice 
přestane, coby věci v právním smyslu, existovat. 

Dnem účinnosti nového občanského zákoníku se stavba, která podle současného 
občanského zákoníku byla samostatnou věcí, stane součástí pozemku, na němž je 
postavena, ovšem pouze za podmínky, že vlastníkem pozemku i stavby je tatáž osoba. 
Pokud by se stavba nacházela na více pozemcích, z nichž ne všechny jsou ve vlastnictví 
vlastníka stavby, nebo by vlastník stavby byl jen spoluvlastníkem pozemku, stavba si 
nadále zachová status samostatné věci, stejně jako stavby, o nichž to výslovně stanoví 
zákon. Ke splynutí stavby a pozemku v jedinou věc může dojít i následně, pokud se 
vlastník stavby stane vlastníkem pozemku nebo naopak. 

Cílem nové úpravy je, aby postupně vymizely stavby, které nejsou součástí pozemku 
s výjimkou staveb, o kterých to výslovně stanoví zákon (jsou to např. inženýrské sítě a 
stavby, které s nimi provozně souvisejí). Proto bude mít vlastník pozemku předkupní 
právo ke stavbě (včetně podzemní stavby, pokud je příslušenstvím nadzemní stavby) a 
vlastník stavby bude mít předkupní právo k pozemku (pokud by šlo o velký pozemek, kdy 
zastavěná bude jen část a tuto část bude možné oddělit, aniž by to ztížilo užívání stavby, 
bude se předkupní právo vztahovat jen na část pozemku nezbytnou pro výkon 
vlastnického práva ke stavbě). 

Prosazování zásady superficies solo cedit, tedy že stavba je součástí pozemku, jde 
v NOZu tak daleko, že pokud vlastník pozemku, na němž stojí cizí stavba, pozemek 
prodá třetí osobě, která bude v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, přestane být 
stavba samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, tedy vlastnictvím nového 
nabyvatele. Vlastník stavby pak bude mít vůči původnímu vlastníkovi pozemku, tedy 
prodávajícímu, právo na náhradu výše ceny stavby ke dni zániku jeho vlastnického 
práva. Ten, kdo měl ke stavbě zástavní právo, se bude muset spokojit se zástavním 
právem k pohledávce na tuto náhradu. Obdobně se tento princip uplatní při zřizování 
věcných práv k pozemkům. 
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Na první pohled děsivý dopad tohoto přechodného ustanovení bude značně zmírněn tím, 
že bude z katastru nemovitostí snadno zjistitelné, že stavba součástí pozemku není. 
Pokud se tedy bude jednat o stavby zapsané v katastru nemovitostí, bude existence 
dobré víry v to, že stavba je součástí pozemku, málo pravděpodobná. K výše 
uvedenému vynucenému přechodu vlastnického práva tak bude moci dojít především u 
staveb, které nejsou a nebudou předmětem zápisu v katastru nemovitostí.  

Pro další informace prosím kontaktujte Michaelu Kazdovou na emailové adrese: 

michaela.kazdova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 

 

KONKURENČNÍ DOLOŽKA PODLE NOZ 

Nový občanský zákoník přináší revoluci v oblasti konkurenčních doložek obsažených 
v obchodních smlouvách. Časové omezení konkurenčních doložek na dobu pěti let, 
včetně doložek vztahujících se na trvající obchodní vztah, které dříve vyplývalo pouze z 
veřejnoprávních předpisů směřujících k ochraně hospodářské soutěže, je nyní zakotveno 
rovněž v § 2975 nového občanského zákoníku.  

Od roku 2014 nebude přihlíženo k ujednání o zákazu konkurence sjednanému mezi 
obchodními partnery v rozsahu nad pět let, a to včetně těch ujednání, která by z hlediska 
práva na ochranu hospodářské soutěže byla v pořádku. Toto ustanovení nového 
občanského zákoníku stejně jako omezení obsažené v soutěžních předpisech se 
vztahuje nejen na dobu po ukončení smluvního vztahu, ale také na dobu za trvání 
obchodního vztahu. Nový občanský zákoník však ve své úpravě jde nad rámec dosud 
stanovený soutěžními předpisy, jelikož se bude aplikovat rovněž například na 
konkurenční doložky obsažené ve smlouvách s obchodními zástupci či s distributory 
účastnící se speciálních selektivních distribučních systémů. Porušení tohoto zákazu 
obsaženého v novém občanském zákoníku nepovede k udělení pokuty, avšak domoci se 
plnění povinnosti respektovat zákaz konkurence bude možné pouze po dobu pěti let 
trvání tohoto zákazu.  

Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Bányaiovou na emailové adrese: 

lucie.banyaiova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 
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NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ANEB SOUBĚH OPĚT TROCHU JINAK 

I vy jste již několikrát řešili problematiku souběhu funkcí členů statutárních orgánů a 
pracovních poměrů a snažili se vyhovět aktuální právní úpravě? Zdá se, že diskusím na 
toto téma neučiní konec ani nový zákon o obchodních korporacích, který má nabýt 
účinnosti 1. ledna 2014. Je s podivem, že otázka, která je v posledních letech tolik 
diskutována a která se dotýká velké části členů statutárních orgánů v České republice, 
není v novém zákoně o obchodních korporacích vyřešena jasně a srozumitelně a že lze 
opět očekávat nejednotnost názorů na novou právní úpravu. 

Ze samotného textu nového zákona (§ 61 odst. 3) je zřejmé, že být současně členem 
statutárního orgánu a zaměstnancem možné je. Potud je to pro společnosti, které si 
souběh, byť za cenu několika korporačních rozhodnutí o pověření obchodním vedení 
apod. a nových pracovních smluv, ponechaly, zpráva spíše dobrá.  

Ze zákona o obchodních korporacích se dále dozvíme řadu informací týkajících se 
smlouvy o výkonu funkce (k tomuto tématu se vrátíme příště), nicméně o souběhu už 
nikoliv. Co si z toho máme dovodit? Dosavadní nedávno do obchodního zákoníku 
narychlo inkorporované pověření obchodním vedením se nám ze zákona zcela vytratilo, 
což osobně za žádnou škodu nepovažuji, vždyť to bylo málo srozumitelné ustanovení 
vynucené soudním rozhodnutím. Znamená to však, že mohou vedle sebe existovat 
smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovní smlouva na místo 
generálního či finančního ředitele, když ať chceme nebo ne náplň práce se nám 
s výkonem funkce překrývat vždy alespoň částečně bude? Tedy rozhodl by nám opět 
Nejvyšší soud ČR, že tento souběh možný není? Zdá se to být pravděpodobné. 
Správnou cestou se tedy zdá být zapomenout na možnost souběhu a přivyknout si na to, 
že člen statutárního orgánu sice může zastávat činnosti, které činí např. finanční či 
generální ředitel, avšak nikoliv v pracovním poměru, ale v rámci výkonu své funkce na 
základě rozhodnutí statutárního orgánu.  

Ovšem, jak uvádíme výše, nová právní úprava předpokládá i možnost, že člen 
statutárního orgánu bude zároveň zaměstnancem společnosti. Není vůbec jasné, co tím 
měl zákonodárce na mysli, zda jen takovou práci, která se co do náplně nekryje 
s výkonem funkce nebo naopak možnost vykonávat funkci statutárního orgánu 
v pracovním poměru (koneckonců autor nového občanského zákoníku tuto možnost 
připouštěl i v minulosti). Je tedy možné, že konkrétní člen představenstva bude při 
výkonu své funkce zastávat i pozici (resp. vykonávat práci) např. generálního ředitele a 
bude mít uzavřenu jen jednu smlouvu, a to smlouvu o výkonu funkce/pracovní smlouvu. 
Funkce by tak byla vykonávána v pracovním poměru avšak nadále by se aplikovala 
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některá pravidla upravena v zákoně o obchodních korporacích včetně neomezené 
odpovědnosti nebo možnosti okamžitého odvolání z funkce. Členovi statutárního orgánu 
- zaměstnanci by tak bylo možné zajistit stejné nároky jako měl doposud. 

Je možné dále kombinovat a vymýšlet další a další varianty. Ovšem jediné, co je však již 
nyní zřejmé, je, že opět bude třeba upravovat smlouvy a vytvářet nová korporační 
rozhodnutí. Doporučujeme však ještě chvíli s úpravami smluv o výkonu funkce vyčkat. Za 
prvé, není jisté, zda zákon o obchodních korporacích skutečně 1. ledna 2014 účinnosti 
nabude. Za druhé, je možné že právní veřejnost se v rámci svých odborných diskuzí 
sjednotí a najde společný výklad nejasných ustanovení nového zákona. Přesto, nezbývá 
než doufat, že se časem dočkáme novely, která konečně učiní v těchto otázkách jasno, 
abychom nemuseli čekat několik let na to, jak se k této otázce postaví Nejvyšší soud ČR. 

Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Vožehovou na emailové adrese: 

lucie.vozehova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 

 

EXEKUTOR ZABAVÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ I OBCHODNÍ PODÍL 

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „EŘ“), 
která přinesla několik změn a novinek v oblasti vymáhání pohledávek a exekučního 
práva. Za významné považujeme zejména rozšíření počtu způsobů provedení exekuce a 
zrušení exekutorských zápisů s přímou vykonatelností. 

Kromě již známých způsobů provedení výkonu rozhodnutí zavádí novela dva nové 
způsoby, a to správu nemovitosti a pozastavení řidičského oprávnění. Správa 
nemovitosti případně spoluvlastnického podílu na nemovitosti, spočívá v tom, že 
výkonem rozhodnutí jsou postiženy užitky, které z nemovitosti plynou, aniž by došlo 
k jejímu prodeji. Druhou novinkou je postižení řidičského oprávnění povinného. Řidičské 
oprávnění bude odebráno povinnému v případě vymáhání nedoplatku výživného na 
nezletilé dítě, a to do doby než povinný začne plnit svoji povinnost. 

Vedle zavedení nových způsobů exekuce přinesla novela také změny v oblasti postižení 
jiných majetkových práv.  Nově lze v případě účasti povinného v s.r.o., družstvu a 
komanditisty v komanditní společnosti prodat podíl povinného v dražbě (zatímco dosud 
bylo možné postihnout pouze pohledávky povinného z práva na vypořádací podíl, příp. 
z práva na likvidačním zůstatku), avšak pouze za předpokladu, že je takový podíl 
převoditelný. V případě omezené převoditelnosti lze podíl ve společnosti prodat v dražbě 
jen tomu, kdo před dražbou prokáže, že splňuje požadavky pro jeho nabytí stanovené 
zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami. Pokud se však nepodaří podíl 
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v dražbě ani opakovaně prodat nebo je podíl nepřevoditelný, postihne výkon rozhodnutí 
pohledávku povinného z práva na vypořádací podíl. V případě akciové společnosti, 
veřejné obchodní společnosti a účasti komplementáře v komanditní společnosti 
k žádným změnám nedochází a v rámci exekuce se postupuje stejným způsobem jako 
doposud.  

Zásadních změn doznala i dražba. Kromě výše zmíněného obchodního podílu, lze 
v dražbě nově prodat třetím osobám také pohledávky povinného nebo i jiná jeho 
majetková práva. Nově lze dražbu provést také elektronicky. V souvislosti s dražbou 
nemovitosti byl zaveden nový institut, tzv. předražek. Každý může do 15 dnů ode dne 
zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost 
chce nabýt alespoň za částku o ¼ vyšší než bylo nejvyšší podání. Původní vydražitel má 
v takovém případě možnost cenu dorovnat. 

Mezi další novinky v oblasti exekučního práva se řadí i zrušení exekutorských zápisů 
s přímou vykonatelností. Exekutorské zápisy s přímou vykonatelností, které byly sepsány 
do konce roku 2012, zůstávají však i nadále exekučním titulem. 

V souvislosti s vymáháním pohledávek a exekucemi je třeba upozornit také na novinku 
v oblasti soudních řízení. Věřitel je nově povinen zaslat dlužníkovi výzvu k plnění jeho 
povinnosti, ať už peněžité nebo nepeněžité, a to minimálně 7 dní před podáním žaloby. 
Pokud věřitel výzvu dlužníku nezašle, soud v dané věci nepřizná věřiteli náhradu nákladů 
řízení.  

Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Bányaiovou na emailové adrese: 

lucie.banyaiova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 

 

PRACOVNÍ PRÁVO 

ZMĚNY V OBLASTI POVINNOSTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Dne 1. ledna 2012 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti (dále jen jako 
,,ZOZ“), která přináší mimo jiné změny v právní úpravě povinnosti zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v případě, kdy má 
zaměstnavatel více než 25 zaměstnanců zůstává zachována. K hlavním změnám 
dochází v oblasti náhradního plnění povinnosti zaměstnávání povinného podílu osob se 
zdravotním postižením, které přichází v úvahu v případech, kdy společnost 
nezaměstnává dostatečný počet osob se zdravotním postižením. Konkrétně jde o změnu 
v oblasti definice osob, jejichž prostřednictvím lze náhradní plnění zajistit. 
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Povinnost lze náhradně plnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatele, jenž 
zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek 
těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků a služeb od osob se zdravotním 
postižením, které jsou osoby samostatně výdělečně činné a nezaměstnávají žádné 
zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto samostatně výdělečně činným osobám.  

Zaměstnavatel poskytující své výrobky a služby pro účely náhradního plnění je pouze ten 
zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Není 
tedy důležité, zda tyto výrobky nebo služby sám vyrábí či poskytuje anebo zda je 
dokonce jenom přeprodává. Zásadní však je, že novela ZOZ klade více nových 
podmínek na tyto zaměstnavatele a pokud tito zaměstnavatelé své závazky vyplývající 
pro ně jako zaměstnavatele osob zdravotně postižených ze ZOZ nebudou plnit, nebude 
možné plnění od nich započítat na náhradní plnění ve smyslu ZOZ. Je tudíž vhodné při 
využití náhradního plnění od příslušného dodavetele smluvně zajistit splnění všech 
povinností, jež takovémuto zaměstnavateli ZOZ ukládá. 

Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Bányaiovou na emailové adrese: 

lucie.banyaiova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 


