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Resumé :

První článek se zabývá problematikou změn v oblasti
katastru nemovitostí od 1.1.2014. Upozorňuje na
upřednostňování vkladového řízení a s tím spojená
negativa jako např. poplatkovou povinnost za
vkladové řízení. Neopomíjí vysvětlit ani tzv.
dvoukolejnost posuzování skutečnosti, kdy je stavba
součástí pozemku a kdy nikoli. Připomíná zásadu
materiální publicity a zdůrazňuje změnu úpravy v
požadavku počtu stejnopisů nutných pro vkladové
řízení, tak i problémy katastrálních úřadů s novým
institutem, a to právem stavby.

First article deals with the topic of changes in the
area of land registry from 1 January 2014. It points
out the preference of registration proceeding and
connected negative aspect as e.g. the fee duty for the
registration proceeding. It also mentions the
duplicity of assessment whether the building is part
of the land or not. The article reminds the principle
of material publicity and highlights the change in the
requirement for the number of document copies
necessary for the registration and registers’ troubles
with the new institute of right of construction.

Další článek se věnuje tématu navrhovaných změn
občanského zákoníku a jejich dopadu na úpravu
společenských
smluv
obchodních
korporací.
Upozorňuje na pracovní verzi návrhu změn zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které zveřejnilo
ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách.
Připravovaná novela by pak měla mít přesah i do
problematiky právní úpravy obchodních korporací a
jejich zakladatelských dokumentů.

Second article describes the topic of proposed
amendments of the civil code and their impact on
corporations’ memorandums of association. It points
out the working version of amendments proposal of
the Act. No. 89/2012 Coll., Civil Code published by
the Ministry of Justice on its websites. Prepared
amendment shall also have impact on the area of
business
corporations
and
their
corporate
documents.

Poslední článek je věnován právu insolvenčnímu,
konkrétně
pak
pozici
zajištěného
věřitele
v insolvenčním řízení. Úvodem upozorňuje na
zásadu vigilantibus iura scripta sunt, tedy, že
bdělým náležejí práva. Také pak možnost zajištěného
věřitele přihlásit svou pohledávku jako nezajištěnou
a význam takového přihlášení. Upozorňuje i na další
možnosti zajištěného věřitele u jednotlivých způsobů
řešení úpadku. Neopomíjí ani oprávnění zajištěných
věřitelů v rámci hlasování na schůzi věřitelů.

The last article covers the area of insolvency law.
Specifically, it focuses on the position of secured
creditors in insolvency proceedings. At the beginning
it points out the principle vigilantibus iura scripta
sunt i.e. laws serve the vigilant. It mentions the
option of the secured creditor to register the
receivable as unsecured and the meaning of such
registration. It also points out other options of the
secured creditor at individual methods of insolvency
administration. It involves also the right of the
secured creditors during a vote at creditors meeting.

Informační materiál Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. – 3/2014

Stránka 2

ZMĚNY V OBLASTI KATASTRU NEMOVITOSTÍ
OD 1.1.2014
S přijetím nového občanského
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.,
dále jen „NOZ“) byl téměř
souběžně přijat i nový zákon
upravující zápisy do katastru
nemovitostí, a to zákon č.
253/2013 Sb., který nabyl účinnosti shodně jako
NOZ, dne 1.1.2014.
Tento přináší mnoho změn, které se více či méně
vážou na novou zákonnou úpravu nemovitostí v ČR.
Mnohdy zjednodušuje proces převodu nemovitostí,
v některých případech však mění zažité tradice
rozlišující vkladové řízení od záznamového, když
dává přednost řízení vkladovému i tam, kde dříve
postačilo řízení záznamové. Dle zákona je vklad
zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva,
práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.
Záznam je pak zápis do katastru, kterým se zapisují
práva odvozená od vlastnického práva. S touto
změnou a téměř ke všem běžným zápisům, které
dřív byly záznamové a po novu jsou vkladové, je
k nemilosti účastníků řízení spojena poplatková
povinnost za vkladové řízení, která nově postihuje i
dříve bezplatné záznamové procesy. Nově se vklad
zaznamenává na přesný časový okamžik (hodina,
minuta a vteřina), naproti dřívějšímu označení
pouhého dne. Nově, dle zákona, se o některých
nemovitostech budou označovat i jejich ceny.
Tento příspěvek se zaměří na nejčastější změny
v praxi zápisů převodu nemovitostí do katastru
nemovitostí. Pro pořádek je důležité připomenout, že
po
nabytí
účinnosti
NOZ
došlo
k tzv.
„dvojkolejnosti“ posuzování skutečnosti, zda je
stavba součástí pozemku či nikoliv. Dle NOZ je nově
stavba součástí pozemku. Platí to i pro stavby
zřízené před 1.1.2014, ale jen v tom případě, kdy byl
vlastník pozemku a stavby shodný (a případně se
nevztahovala k těmto nemovitostem různá práva a
omezení). V takovém případě došlo ke splynutí
budovy (stavby) s pozemkem a nově se převádí
v kupní smlouvě pozemek (aniž by bylo nutné
uvádět stavbu, byť to lze i nadále jen doporučit
z důvodu právní jistoty), a vlastnické právo
k budově přechází automaticky, pokud je budova
(stavba) zapsána v katastru jako součást pozemku. Je
třeba vždy při psaní rozlišovat, zda je budova
součástí pozemku, či zda jí není. Např. u bytů,
vzniklých před 1.1.2014, tedy dle zákona o vlastnictví

Novinky zákonů
Novinky
zákonů
Dne 26. 9. 2014 Poslanecká sněmovna schválila
vládní návrh novely zákona o správních
poplatcích, jehož cílem je zavedení nových
správních poplatků.
Zaprvé jde o úhradu za vyřízení žádosti
o poskytnutí údajů z evidence dopravních
nehod ve výši 100 Kč. Zadruhé se navrhuje
zavedení nového správního poplatku za podání
návrhu na zahájení řízení o určení právního
vztahu ve výši 2 000 Kč (§ 142 SpŘ) a za podání
návrhu na zahájení sporného řízení o sporu
z veřejnoprávní smlouvy ve výši 1 000 Kč až 1
000 000 Kč (§ 141 SpŘ).
Důvodem je to, že počet těchto řízení stále roste.
Předmětem poplatku však nadále nebude
podání návrhu na zahájení řízení o určení
právního vztahu v případech, kdy správní orgán
může o tomto určení rozhodnout i z moci
úřední.
Judikatura
1. Trestní právo (usnesení Nejvyššího soudu
České republiky sp. zn. 8 Tdo 462/2014 ze dne
4.6.2014)
K subjektivní stránce u znaku „zvlášť trýznivý
způsob“ u trestného činu vraždy postačí
nedbalost. Pachatel nemusí vědět, že jde o zvlášť
trýznivý způsob spáchání vraždy, ale je
dostačující, že se zřetelem na okolnosti případu
a své subjektivní dispozice to vědět měl a mohl.
2. Občanské právo (rozsudek Nejvyššího soudu
ČR sp. zn. 22 Cdo 3833/2012, ze dne 9. 7. 2014)
Bylo-li sjednáno věcné břemeno cesty (právo
průchodu a průjezdu) přes určitý pozemek, ale
nebylo sjednáno, kudy cesta vede, nemá to za
následek neplatnost smlouvy pro neurčitost (§
37 odst. 1 obč. zák.), ale je na povinném, aby v
souladu s dobrými mravy a potřebou panujícího
pozemku vymezil, kudy cesta povede.
Tato pravidla se uplatní – a to podle výslovného
znění zákona - i po 1. 1. 2014, kdy nabyl
účinnosti občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Podle
§ 1258 platí: „Služebnost zahrnuje vše, co je
nutné k jejímu výkonu. Není-li obsah nebo
rozsah služebnosti určen, posoudí se podle
místní zvyklosti; není-li ani ta, má se za to, že je
rozsah nebo obsah spíše menší než větší“. Tato
úprava platí obecně pro všechny služebnosti.
Dále nový zákoník stanoví: „Není-li míra
služebnosti
určena,
rozhoduje
potřeba
panujícího pozemku. Služebnost se nemění
změnou v rozsahu služebné nebo panující věci,
ani změnou hospodaření na panujícím
pozemku“ (§ 1264 odst. 1 a 2 o. z.). Z tohoto
ustanovení vyplývá, že je třeba vycházet ze
stavu v době zřízení služebnosti, nebylo-li
dohodnuto něco jiného, resp. nebyl-li obsah
služebnosti ve smlouvě určen.
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bytů (zákon č. 72/1994 Sb.), bude vždy budova
samostatná nemovitost, která se součástí pozemku
nestane. Na to je třeba pamatovat nejen při označení
nemovitostí v kupní smlouvě, ale především v přísně
formalizovaném návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Díky upřednostnění dobré víry ve znění NOZ se
uplatňuje co do zápisů v katastru nemovitostí zásada
materiální publicity. Ta znamená, že údaje v katastru
nemovitostí jsou úplné a správné a jejich kontrola ze
strany adresáta zakládá u této osoby dobrou víru
týkající se takto zapsaného práva. Naproti tomu ten,
kdo se o údaje z katastru nemovitostí nezajímá a
např. si nevšimne plomby o probíhajícím řízení,
nemůže se dobré víry domáhat.
Velkou změnou pak je zjednodušení návrhového
řízení, kdy se již nevyžaduje počet stejnopisů dle
počtu účastníků + dvě vyhotovení navíc, ale postačí
již jedno vyhotovení právního titulu, na základě
kterého se vklad navrhuje s úředně ověřeným
podpisem. Tuto změnu lze jen kvitovat s povděkem.
Nově již např. nelze do katastru nemovitostí zapsat
rozestavěnou budovu, jako tomu bylo dříve
(rozestavěnou jednotku však zapsat lze). Důvodem
patrně jest, že daná stavba se stává při výstavbě
součástí pozemku, a proto není třeba tento zápis
činit. Toto však neplatí vždy, kdy je např.
předmětem zápisu nový institut upravený
v občanském zákoníku, a to právo stavby, které je
věcným právem umožňujícím výstavbu stavby na
cizím pozemku. Bohužel, katastrální úřady zatím
tápou v tom, jak právo stavby do katastru
nemovitostí zapisovat a především, co lze pod právo
stavby podřadit a na základě jakých listin tak lze
učinit. Problémy činí katastrálnímu úřadu především
podřazení stavby dle hlediska stavebního zákona
v porovnání se stavbou dle NOZ. Doufejme, že
časem dospějí katastrální úřady k ucelenému
výkladu, k jaké stavbě lze právo stavby zřídit a k jaké
nikoliv.
Dle ustanovení § 3 se do katastru nemovitostí
zapisují a evidují:

3. Občanské právo (usnesení Nejvyššího soudu
ČR sp. zn. 30 Cdo 3851/2013, ze dne 28. 8. 2014)
Účastník a vedlejší účastník mají stejná práva a
povinnosti v řízení, kterými je třeba ve smyslu
ustanovení § 93 odst. 3 věty prvé o. s. ř., nutno
rozumět výlučně práva a povinnosti procesní
povahy. Z výše uvedeného vyplývá, že
postavení (hlavního) účastníka řízení a
vedlejšího účastníka nejsou shodná, odlišují se v
samotné možnosti vstupu do řízení, ale i
rozsahem práv a povinností, která jsou shodná v
procesních právech, s výjimkou úkonů, které
znamenají dispozici s řízením nebo předmětem
řízení, ale nikoli v hmotných právech. Vedlejší
účastník je třetí osobou, o jejíž práva a
povinnosti v řízení nejde a jako takový není
účastníkem řízení, ale pouze coby třetí osoba
podporuje procesní stranu, a proto může být v
témže řízení slyšen jako svědek. Lze tedy
shrnout, že vedlejší účastník je třetí osobou v
řízení, a proto i závěr o tom, že v řízení může
vypovídat jako svědek, odpovídá nejen
jazykovému výkladu, ale i odborné literatuře.
Navíc opačný výklad by mohl vést ke zneužití
ustanovení § 93 o. s. ř., když by takovým
postupem byl případný vedlejší účastník zbaven
povinnosti dostavit se k soudu a vypovídat.
4. Pracovní právo (rozsudek Nejvyššího soudu
ČR, sp. zn. 21 Cdo 3165/2013, ze dne 19.8.2014)
Účastník pracovněprávního vztahu projevuje
vůli konkludentně, jen jestliže ji nevyjádřil
výslovně. Projevil-li účastník výslovně určitou
svou vůli, je nepřípustné dovozovat, že by snad
konkludentně vyjádřil vůli opačnou (odlišnou),
ledaže by tím dával najevo (právem
aprobovanou) změnu své dříve vyjádřené vůle.
5. Insolvenční právo (Rozsudek Nejvyššího
soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 3729/2014,
ze dne 30.9.2014)
Plnil-li dlužník na základě věřitelova příkazu
svůj dluh vůči věřiteli k rukám třetí osoby poté,
co tento příkaz zanikl prohlášením konkursu na
majetek věřitele (§ 14 odst. 1 písm. h/ ZKV),
nedošlo tím k zániku dluhu splněním (§ 559
odst. 1 obč. zák.). Správce konkursní podstaty
věřitele má nadále právo žádat splnění dluhu po
dlužníku a dlužník má právo domáhat se
vydání bezdůvodného obohacení vzniklého ve
smyslu § 451 odst. 2 obč. zák. přijetím plnění bez
právního důvodu (bez příkazu) po třetí osobě.

a) pozemky v podobě parcel,
b) budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo
evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo
práva stavby,
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c) budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční
nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani
práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a
nejde o drobné stavby,
d) jednotky vymezené podle občanského zákoníku,
e) jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a
nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších
předpisů,
f) právo stavby,
g) nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní
předpis.
Jak bylo uvedeno shora, převládá vkladové řízení
před záznamovým. Dle ustanovení §11 zákona:
(1) Vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna,
zánik, promlčení a uznání existence nebo
neexistence těchto práv:
a) vlastnické právo,
b) právo stavby,
c) věcné břemeno,
d) zástavní právo,
e) budoucí zástavní právo,
f) podzástavní právo,
g) předkupní právo,
h) budoucí výměnek,
i) přídatné spoluvlastnictví,
j) správa svěřenského fondu,
k) výhrada vlastnického práva,
l) výhrada práva zpětné koupě,
m) výhrada práva zpětného prodeje,
n) zákaz zcizení nebo zatížení,
o) výhrada práva lepšího kupce,
p) ujednání o koupi na zkoušku,

q) nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se
souhlasem vlastníka,
r) pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se
souhlasem vlastníka,
s) vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.
(2) Vkladem se do katastru dále zapisuje rozdělení
práva k nemovitosti na vlastnické právo k
jednotkám.
Vkladové řízení je nově přísně formalistické a jsou
s ním spojeny lhůty, které nelze zkrátit a kterými se
musí katastrální úřad řídit. Pryč jsou tedy doby, kdy
došlo k zápisu vlastnického práva tzv. do druhého
dne, neboť vkladové řízení musí proběhnout lhůtou
20 dní. Nově platí, pokud se nechá účastník
vkladového řízení zastoupit na základě plné moci,
podpis na této plné moci musí být úředně ověřen a to
přes skutečnost, že na samotném návrhu na vklad
ověřený podpis být nemusí, což má zabránit
zfalšovaným plným mocím, neboť zmocněnci se
následně doručuje vyrozumění o vkladu práva do
katastru nemovitostí.
Katastrální úřad nově zkoumá více náležitosti
vkladové listiny, než tomu bylo dříve. Dle
ustanovení § 17 zákona:
(1) Ve vkladovém řízení katastrální úřad zkoumá u
vkladové listiny, která je soukromou listinou, zda
a) splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru,
b) její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad,
c) právní jednání je učiněno v předepsané formě,
d) účastník vkladového řízení není omezen právními
předpisy v oprávnění nakládat s nemovitostí,
e) k právnímu jednání účastníka vkladového řízení
byl udělen souhlas podle jiného právního předpisu,
f) z obsahu listiny a z jeho porovnání s dosavadními
zápisy v katastru není patrný důvod, pro který by
bylo právní jednání neplatné, zejména zda z
dosavadních zápisů v katastru nevyplývá, že
účastníci vkladového řízení nejsou oprávněni
nakládat s předmětem právního jednání, nejsou
omezeni rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu
veřejné moci ve smluvní volnosti týkající se věci,
která je předmětem právního jednání,
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g) navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v
katastru; z tohoto hlediska není na překážku
povolení vkladu, pokud logickou mezeru mezi
zápisem v katastru a navrhovaným vkladem podle
vkladové listiny navrhovatel doloží současně s
návrhem na vklad listinami, které návaznost
vkladové listiny na dosavadní zápisy v katastru
doplní; tyto listiny však musí mít náležitosti
vkladových listin.
(2) Pokud je vkladová listina veřejnou listinou,
katastrální úřad zkoumá, zda
a) splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru,
b) její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad,
c) navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v
katastru; odstavec 1 písm. g) se použije obdobně.
Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není
přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné
řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení
občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o
nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Proti
rozhodnutí o zamítnutí vkladu není přípustný žádný
opravný prostředek, přezkumné řízení ani obnova
řízení, přípustná je však žaloba podle ustanovení
občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o
nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, která musí
být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí.
Shora jsou uvedeny základní změny v oblasti zápisů
do katastru nemovitostí účinné od 1.1.2014, když
teprve čas ukáže, zda změny budou ku prospěchu
účastníků a adresátů zákonných norem. Doufejme,
že tomu tak bude a praxe postupů katastrálních
úřadů se ustálí ve prospěch těchto adresátů, nikoli ve
prospěch katastrálních úřadů, jak se mnohdy tyto
úřady snaží.
Mgr. Lukáš Smutný, advokát
smutny@hjf.cz

NAVRHOVANÉ
ZMĚNY
OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU A JEJICH DOPAD NA ÚPRAVU
SPOLEČENSKÝCH
SMLUV
OBCHODNÍCH
KORPORACÍ
Dne 20. srpna 2014 zveřejnilo
Ministerstvo spravedlnosti na svých
stránkách pracovní verzi návrhu
změn zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský
zákoník
(dále
jako
"občanský zákoník"). Připravovaná
novela přitom bude mít přesah i do problematiky
právní úpravy obchodních korporací a jejich
zakladatelských dokumentů. Novelizace občanského
zákoníku bude pravděpodobně rozdělena do
několika etap s tím, že první změna účinná od půlky
roku 2015 by se měla dotknout jen přibližně dvanácti
paragrafů a řešit nejproblematičtější ustanovení
občanského zákoníku. Následovat by měla
komplexnější novelizace celého předpisu. Úpravy
zveřejněné v rámci pracovní verze novely
občanského zákoníku naznačují, jakým směrem se
vyvíjejí představy zákonodárců o občanském
zákoníku de lege ferenda.
Pro obchodní korporace bylo v roce 2014
klíčové přechodné ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních společnostech a družstvech
(dále jako "ZOK") konkrétně ustanovení § 777 odst. 2.
Podle tohoto ustanovení musely obchodní korporace
(obchodní společnosti a družstva) do 1. července
2014 přizpůsobit své společenské smlouvy úpravě
ZOK a založit toto znění do sbírky listin. I přes
hrozbu zrušení uvedenou v tomto ustanovení
existuje velké množství korporací, které své
společenské smlouvy doposud neupravovaly. Na
druhou stranu je zde početná skupina obchodních
korporací, které spojily přizpůsobení ZOK s
komplexní revizí svých společenských smluv tak,
aby plně reflektovaly terminologii a instituty
zavedené právní úpravou účinnou ode dne 1. ledna
2014, tedy i občanským zákoníkem. Novela
občanského zákoníku může při přijetí výraznějších
změn pro druhou skupinu obchodních korporací
znamenat nutnost opětovné revize jejich společenské
smlouvy.
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Z pohledu obchodních korporací asi
nejvítanější změnou je navrhovaná úprava
ustanovení § 441 odst. 2 občanského zákoníku, která
usnadní úpravu společenských smluv obchodních
korporací. Přidaným třetím odstavcem k ustanovení
§ 441 občanského zákoníku návrh novely zavádí
výjimku pro obchodní korporace, pro které se
neuplatní pravidlo zvláštní formy plné moci uvedené
v tomto ustanovení. Výjimka bude představovat
celkové ulehčení pro přijetí rozhodnutí nejvyšších
orgánů kapitálových společností, u kterých je třeba
osvědčení některých rozhodnutí veřejnou listinou
(notářským zápisem).
Podle účinných právních předpisů úprava
společenské smlouvy resp. stanov u kapitálových
společností vyžaduje formu notářského zápisu a tedy
i plná moc pro účast společníka na valné hromadě
měla mít od počátku tohoto roku formu notářského
zápisu. Notáři postupem času upustili od požadavku
zvláštní formy plné moci u zahraničních společníků a
akcionářů kapitálových společností a soudy až na
výjimky akceptovaly rozhodnutí valných hromad
učiněné na základě plné moci bez zvláštní formy.

občanského zákoníku tak, že ve společenské smlouvě
navrhly konkrétní osobu opatrovníka, kterou má
soud za opatrovníka jmenovat.
Otázkou zůstává, zda vypuštění institutu
hmotněprávního
opatrovnictví
z
občanského
zákoníku bude znamenat konec tohoto institutu,
nebo jmenování opatrovníka bude přesunuto do
zákona o obchodních korporacích, jak naznačuje
komentář
Ministerstva
spravedlnosti
k
navrhovanému znění § 161 občanského zákoníku.
Při vypuštění ustanovení občanského zákoníku,
upravující možnost soudu jmenovat právnické osobě
opatrovníka, se bude na ustanovení společenských
smluv, které navrhují konkrétní osobu opatrovníka
pohlížet, jako kdyby vůbec obsaženy nebyly.
Jmenování opatrovníka právnické osobě
naopak je a bude nadále možné pro účely
občanského soudního řízení ve smyslu ustanovení §
29 odst. 2 občanského soudního řádu, v tomto
případě soud není při jmenování procesněprávního
opatrovníka vázán osobou navrženou ve společenské
smlouvě dané obchodní korporace.

Uvedená
změna
usnadní
úpravu
společenských smluv a stanov těm společnostem, pro
jejichž společníky je konání valné hromady bez
využití zástupce více než obtížné. Zmírnění
požadavku na formu plné moci je zařazeno mezi
prioritní změny občanského zákoníku, které by měly
platit již v příštím roce.

Poslední zamýšlenou změnou občanského
zákoníku, které se věnuje tento článek, je návrat ke
dřívější koncepci způsobu jednání právnické osoby.
Do konce roku 2013 zákon definoval způsob jednání
právnické osoby tak, že její statutární orgán jednal
jejím jménem přímo a nikoliv jako její zástupce, jak
určuje občanský zákoník v platném znění.

Další zvažovanou změnou občanského
zákoníku je vypuštění problematických ustanovení §
486 až 488 občanského zákoníku týkající se
opatrovnictví právnické osoby. Důvody, které
mohou dle občanského zákoníku vést ke jmenování
opatrovníka uvedené v ustanovení § 486, jsou velice
široce vymezeny a způsobují interpretační obtíže.

Návrh změn občanského zákoníku akcentuje
pojetí zdůrazňující teorii reality právnických osob
namísto nynější teorie fikce. V pracovní verzi novely
občanského zákoníku se změna koncepce odráží v
úpravě znění ustanovení § 120 a zrušení ustanovení §
151 občanského zákoníku.

Mnoho korporací se obává zneužití institutu
opatrovnictví právnické osoby, jelikož osoba zvenčí
společnosti jmenovaná soudem jako opatrovník, má
obdobné pravomoci jako statutární orgán, což je
významným zásahem do práv společníků dané
právnické osoby. Obchodní korporace, které již
přizpůsobily své společenské smlouvy nové právní
úpravě, povětšinou řešily ustanovení této části

Především navrhovaná úprava ustanovení §
120 občanského zákoníku může teoreticky znamenat,
že společnosti, které již přizpůsobily své společenské
smlouvy nové právní úpravě, budou po případné
novele nuceny dělat další změny a přizpůsobovat
ustanovení společenských smluv popisující jednání
jejich statutárního orgánu. S tím je spojen i zápis
změny způsobu jednání za resp. jménem právnické
osoby v obchodním rejstříku. Tyto případné úpravy
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by přinesly další náklady obchodních korporací
související s rekodifikací soukromého práva.
Mgr. Ing. Jana Švaříčková, koncipientka
svarickova@hjf.cz

POZICE ZAJIŠTĚNÉHO VĚŘITELE
V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
Podle současné právní úpravy
jsou věřitelé postaveni do
nelichotivého postavení, které je
posíleno
prastarou
římskou
zásadou vigilantibus iura scripta
sunt, tzn. bdělím náležejí práva. Tato právní zásada
vyjadřuje skutečnost, že věřitelé musí neustále jako
hlídací pes střežit dlužníky a činit úkony v souladu
s právem k tomu, aby od svých dlužníků ve
výsledku obdrželi své pohledávky zpět a to ať už jde
o dlužníky problematické, či o dlužníky, kteří vždy
hradili řádně a včas. Nezřídka se totiž stává, že
dlužník do poslední chvíle řádně hradí většinu svých
závazků ve splátkových kalendářích, než soud
prohlásí na dlužníka úpadek z důvodu platební
neschopnosti vůči jinému věřiteli či např. předlužení.
I když se tedy jedná o tzv. bezproblémového, na
první pohled solventního dlužníka, je na místě
v každém případě doporučit věřiteli hlídání této
osoby v insolvenčním rejstříku nejméně dvakrát za
kalendářní měsíc. V opačném případě se vystavuje
nebezpečí, že bude na dlužníka prohlášen úpadek
bez jeho vědomí a nestihne tak přihlásit svoji
pohledávku ve lhůtě určené soudem. V tomto
důsledku, až na speciální případy (tzv. pohledávky
za majetkovou podstatou a pohledávky jim
postavené
na
roveň),
nebude
pohledávka
vymahatelná po dlužníkovi (věřitel nebude
uspokojován v rámci insolvenčního řízení a dlužník
v rámci oddlužení bude osvobozen od takovýchto
pohledávek), popř. toto právo bude silně oslabeno
faktickou možností/nemožností vymožení (viz.
v rámci konkurzu dojde k rozvrhu veškerého
majetku dlužníka a tedy jediné, co bude v moci
exekutora po ukončení insolvence postihnout, bude
případný pravidelný, zpravidla nepatrný a zatížený
řadou dalších exekucí, příjem dlužníka).

Je nutno zároveň poznamenat, že i přihlášení do
insolvenčního řízení ve svém důsledku neřeší situaci
věřitele, který má standartní pohledávku vůči
dlužníkovi, neboť věřitel musí strpět zpravidla
dlouhé časové období, než dojde alespoň
k částečnému uspokojení jeho pohledávky, zároveň
zpravidla neobdrží plnění v rozsahu 100%. V rámci
obecného
řešení
způsobu
úpadku
dochází
k uspokojení kolem 10% - 20%, v případě oddlužení
minimální plnění činí 30% (vyšší míra uspokojení
bohužel rovněž není pravidlem a často se pohybuje
kolem cca 60%) a např. v případě reorganizace často
dochází v rámci ozdravení společnosti v úpadku i
k odpuštění části závazků dlužníka, byť je tedy
uspokojení z pravidla v mnohem vyšší míře než
v rámci konkurzu, i tak věřitelé často neobdrží celou
svou pohledávku.
Pozice zajištěného věřitele je však odlišná a
insolvenční zákon poskytuje vyšší míru ochrany a
práv těmto věřitelům. Takovýto věřitel se však
přesto musí přihlásit do insolvenčního řízení a svého
práva ze zajištění se dovolat. Tohoto práva ze
zajištění se však může rovněž vzdát tím způsobem,
že svoji pohledávku přihlásí jako nezajištěnou. Tento
způsob má význam především v případě oddlužení,
kde je zajištěný věřitel uspokojován pouze
z předmětu zajištění, a zároveň zajištěný věřitel ví, že
výtěžek zpeněžení předmětu zajištění nebude
postačovat k upokojení jeho pohledávky z důvodu
jiného zajištěného věřitele, který má lepší pořadí.
V případě obecného způsobu řešení úpadku
dlužníka, tzn. v konkurzu, lze doporučit přihlášení
pohledávky jako zajištěné v každém případě.
Insolvenční zákon poskytuje těmto věřitelům
výhodnou pozici v tom, že zajištěný věřitel obdrží
výtěžek či jeho část na svoji zajištěnou pohledávku
až do rozsahu 100% a případná část zajištěné
pohledávky, která nebyla upokojena, se považuje
dále jako přihlášená pohledávka nezajištěná. Věřitel
tak vedle výtěžku z předmětu zajištění dále obdrží
plnění v rámci rozvrhového usnesení při ukončení
konkurzního řízení, popř. i dříve v rámci částečného
rozvrhu pokud připadá v úvahu.
V případě zvláštního způsobu řešení úpadku,
kterým je oddlužení plněním splátkového kalendáře,
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zpeněžením majetkové podstaty či jejich kombinací,
je, jak již bylo řečeno výše, vhodné uvážit zda
pohledávku přihlásit jako zajištěnou či nezajištěnou
s ohledem na zásadu, že zajištěný věřitel je
uspokojován pouze v rozsahu zajištění. Po splnění
oddlužení dlužníkem poté může dojít, zpravidla
však dochází, k odpuštění zbývajících pohledávek,
které dosud nebyly uhrazeny.
V těchto výše uvedených nejčastějších řešení úpadků
probíhá zpeněžování stejným způsobem. Zajištěný
věřitel má významné postavení v určování pokynů
insolvenčnímu správci jakým způsobem a za jakých
podmínek, včetně nejvýznamnější podmínky –
minimální kupní ceny, má proběhnout zpeněžení
zajištěného majetku, a to bez administrativní zátěže
skrze souhlasy ostatních věřitelů či soudu. Limitován
by byl pouze situací, kdyby insolvenční správce měl
za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji a
soud by odsouhlasil insolvenčnímu správci, že
takovým pokynem se nemusí insolvenční správce
řídit. Po zpeněžení již insolvenční soud pouze
odsouhlasí částku, která má být vyplacena
zajištěnému věřiteli a vezme na vědomí, jaká
případná částka by zůstala pro uspokojení v rámci
rozvrhu v konkurzním řízení, pozn. tedy i v případě
že dlužník nesplní podmínky oddlužení a bude
prohlášen na majetek dlužníka konkurz.

Další oprávnění zajištěných věřitelů spočívají
především v rámci hlasování na schůzi věřitelů, které
se mohou účastnit všichni přihlášení věřitelé.
Zajištění věřitelé rozhodují o otázkách probíhajícího
insolvenčního
řízení
odděleně
od
věřitelů
nezajištěných a protože insolvenční zákon ukládá
nejrůznější kvóra pro příslušná hlasování, mají
zajištění věřitelé nezanedbatelný vliv na průběh
insolvenčního řízení. Jako vhodný příklad může být
např. volba věřitelského výboru, kdy samozřejmě
v případě zájmu více věřitelů o účastenství v tomto
výboru, je nutný shodný počet členů věřitelského
výboru jak z řad nezajištěných věřitelů, tak z řad
věřitelů zajištěných.
Z výše uvedeného je tedy patrné, že v rámci
obezřetnosti, je vždy vhodné zajistit svoji
pohledávku majetkem dlužníka, a to nejen pro
případ insolvenčního řízení dlužníka. V případě
insolvenčního
řízení
poté,
vedle
možnosti
ovlivňování průběhu insolvenčního řízení, jako
nejdůležitějším
významem
je
bezpochyby
skutečnost, že plnění zajištěným věřitelům bývá
zpravidla nezanedbatelně vyšší než věřitelům
nezajištěným.
Mgr. Stanislav Kutnar, advokátní koncipient
kutnar@hjf.cz

V případě dalšího zvláštního, méně častého způsobu
řešení úpadku, kterým je reorganizace, je situace již
odlišná, neboť záleží na reorganizačním plánu
schvalovaným soudem za součinnosti přihlášených
věřitelů, jak dojde k uspokojení jednotlivých věřitelů.
Nicméně zásadní význam zajištěného věřitele je ten,
že např. v rámci schvalování reorganizačního plánu
hlasuje jako samostatná skupina, čímž může
ovlivňovat přijetí reorganizačního plánu. V případě,
že zajištěný věřitel nesouhlasí s reorganizačním
plánem z jakéhokoli důvodu i bez důvodu, např.
protože by obdržel nižší plnění, než v případě
konkurzu, je sice možné, aby insolvenční soud i přes
jeho odpor schválil reorganizační plán, nicméně
v žádném případě toto schválení nemůže být vůči
zajištěnému věřiteli nespravedlivé, tzn. - zejména by
musel zajištěný věřitel obdržet minimálně stejné
plnění jako v konkurzu.
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