CIVILNÍ ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO A ÚSTAVNÍHO SOUDU
24. 7. – 6. 8. 2017

Insolvenční právo

Lhůta, ve které je třeba podat insolvenční odpůrčí žalobu dle § 235 an. InsZ nebo obecnou odpůrčí žalobu dle § 42a OZ64 (srov.
§ 589 an. ObčZ), začíná běžet až od okamžiku, kdy ze smlouvy vznikl zkracující účinek
(tj. ne nutně již od okamžiku, kdy byla smlouva uzavřena). Lhůta pro podání odpůrčí žaloby proti smlouvě o převodu dlužníkových
nemovitostí na třetí osou tedy běží až od
okamžiku, kdy nabyl účinnosti vklad takového převodu do katastru nemovitostí.
Rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě může
založit neúčinnost i jen části právního úkonu. Ustanovení § 41 OZ64 (srov. § 576 ObčZ)
o částečné neplatnosti právního úkonu se
použije (jakkoli jen výjimečně) i na případy
jeho neúčinnosti.
29 ICdo 13/2015

Insolvenční správce, který popřel nevykonatelnou pohledávku, může měnit důvody popření i v průběhu incidenčního řízení, dokud
nenastanou účinky koncentrace řízení.
Ustanovení § 147 InsZ (o náhradě škody způsobené bezdůvodně podaným insolvenčním
návrhem) nedopadá na škodu, která v důsledku bezdůvodně podaného insolvenčního
návrhu vznikla ostatním účastníkům tím, že
hradili náklady insolvenčního řízení.
29 ICdo 12/2014

Důvod pro odvolání veřejné obchodní společnosti (VOS) z funkce insolvenčního správce
(§ 24 InsZ) je dán i v případě, že společník
VOS (byť jiný než ten, jehož prostřednictvím
VOS vykonává činnost insolvenčního správce) zastupuje věřitele, který přihlásil 34,14 %
přihlášených pohledávek (byť v součtu s dalším věřitelem, s nímž tvoří koncern)
29 NSCR 4/2015

Pokud soud opomněl vyrozumět zahraničního věřitele ze státu EU (vyjma Dánska) o
insolvenčním řízení (§ 430 InsZ), soud i přesto vydá rozhodnutí, že se dlužník, který splnil
podmínky oddlužení, osvobozuje od zbývajících dluhů (§ 414 InsZ), včetně dluhu vůči
opomenutému zahraničnímu věřiteli. Odpovědnost České republiky za to, že opomněla
zahraničního věřitele, není dotčena.
29 NSCR 50/2015

V řízení o oddlužení dlužník nemůže popřít zajištěnou pohledávku. Může však bez omezení (srov. § 410 (6) InsZ) popřít nezajištěnou
pohledávku, která věřiteli nebyla přiznána pravomocným rozhodnutím. To platí, i když o
pohledávce byl sepsán exekutorský zápis se
svolením k vykonatelnosti; tehdy však musí
popírající dlužník podat včas incidenční žalobu (§ 410 (5) a § 199 (1) InsZ).
29 ICdo 60/2014

Smlouvy

Strany uzavřely dohodu: že se k datu této dohody ukončuje smluvní vztah založený dříve
uzavřenou smlouvou o dílo; že zhotovitel do
2. 4. 2012 vyklidí stanoviště; a že strany nejpozději do 10. 4. 2012 uzavřou dodatečnou
dohodu o vzájemném finančním vypořádání.
Dohodu je třeba vykládat způsobem: (i) strany sjednaly zánik závazku ve smyslu § 572
(2) OZ64 (srov. § 1901 an. ObčZ), a to s účinky od jejího uzavření (ex nunc); (ii) sjednaná povinnost k finančnímu vypořádání trvá,
i když strany opomněly uzavřít dodatečnou
dohodu o tomto vypořádání; a (iii) povinnost
k finančnímu vypořádání má smluvní povahu (nejedná se o bezdůvodné obohacení), tj.
vztahuje se na ni obecná promlčecí lhůta.
28 Cdo 4407/2016

046

je neplatné. Nezakládá však neplatnost celé
pracovní smlouvy.
21 Cdo 4281/2016

Procesní právo

Žalobce má naléhavý právní zájem (§ 80
OSŘ) nezbytný k podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy, kterou uzavřel, i tehdy, pokud je třeba postavit najisto žalobcovo právo
či právní vztah a žalobce nemá k dispozici jiný procesní prostředek. Proto mohla v posuzované věci podat strana, jíž měl ze smlouvy
vzniknout dluh, žalobu na určení, že tato
smlouva je neplatná.
I. ÚS 1440/14

Pokud oprávněný z předkupního práva (přinejmenším předkupního práva dle § 24 zákona o vlastnictví bytů ve spojení s § 284 InsZ)
žaluje povinného na nahrazení projevu jeho
vůle, pak soud nemůže žalobci přiznat něco
jiného, než co požadoval. Nejedná se o případ dle § 153 (2) OSŘ, kdy by bylo na uvážení soudu, jak upraví vztah mezi účastníky.
29 Cdo 4608/2015

Společné jmění manželů (SJM)

Dluh, který je součástí vypořádávaného SJM,
soud vyčíslí a přikáže k úhradě jednomu či
oběma z rozvedených manželů. Výši dluhu
(včetně již přirostlých úroků a úroků již kapitalizovaných do jistiny) vyčíslí ke dni svého
rozhodnutí. Zohlední též, kolik který z manželů vynaložil na úhradu dluhu v mezidobí od
zániku manželství do dne rozhodnutí.
Soud přikáže k úhradě též úroky, které k dluhu přirostou nebo se do jeho jistiny kapitalizují v budoucnu. Výši budoucích úroků však
soud nevyčísluje ani nedopočítává, nýbrž jen
obecně stanoví, který z manželů bude tyto
budoucí úroky platit. Pokud je bude platit jen
jeden z rozvedených manželů, vznikne mu
vůči druhému manželovi právo na příslušnou náhradu, které může uplatnit v samostatném řízení.
22 Cdo 4799/2015

Průmyslová práva

Vlastník průmyslového práva (či jiná oprávněná osoba) se může domáhat informací o
„původu a distribučních sítích zboží či služeb,
kterými je porušováno právo” (§ 3 zákona o
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
rovněž samostatnou žalobou podanou poté,
kdy soud pravomocně rozhodl, že došlo k porušení práva.

Proti rozhodnutí o zajištění důkazu (§ 74 až
78a OSŘ) nelze podat dovolání k Nejvyššímu
soudu.
29 Cdo 960/2017

Rozhodnutí nadřízeného soudu o věcné příslušnosti je pro soud, který jím byl určen jako věcně příslušný (§ 104a OSŘ), závazné
jen co do samotné otázky věcné příslušnosti. Jinak soud, který byl určen jako věcně příslušný, může rozhodnout odchylně, a to i o
otázkách, které si nadřízený soud posoudil
proto, aby vůbec mohl rozhodnout o věcné
příslušnosti.
29 Cdo 4123/2014

České soudy mohou rozhodnout, že jsou,
anebo nejsou mezinárodně příslušné, i poté,
kdy vydaly rozhodnutí dle § 104a OSŘ o věcné příslušnosti.
30 Cdo 5260/2015

Exekuce

Důvod pro zastavení exekuce (§ 268 OSŘ)
nemůže spočívat v tom, že soud opomněl v
pověření soudního exekutora uvést všechny
exekuční tituly (ač byly správně uvedeny v
exekučním návrhu i v žádosti soudního exekutora o pověření).
20 Cdo 546/2017

23 Cdo 2765/2012, SDEU C-427/15

Pracovní právo

Ujednání o rozsahu pracovní doby, který je
vyšší než zákonem stanovené maximum,

Počet analyzovaných rozhodnutí
NS

264 civilních rozhodnutí

ÚS

18 nálezů v NALUS (7 v aktualitách)
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