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Úvod 

Rekodifikace soukromého práva je představována zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém a řadou dalších zákonů a podzákonných právních předpisů. Občanský 

zákoník v rekodifikaci soukromého práva zaujímá pro svou obecnou povahu výsadní 

postavení. Z toho důvodu se ve své práci budu zabývat právě občanským zákoníkem 

jako současným základním kodexem soukromého práva v České republice. 

Při tvorbě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014 

(dále také jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) bylo vycházeno z historických kodexů, 

jako rakouského obecného zákoníku občanského z roku 1811 (ABGB) a osnovy 

československého občanského zákoníku z roku 1937, ale také z právní praxe 

a judikatury z let po roce 1989. Nový občanský kodex přinesl do občanského práva 

razantní změny, přesto zachoval kontinuitu práva České republiky. Snaha některých 

subjektů novelizovat občanský zákoník před datem jeho účinnosti nevedla k jeho 

změnám ani k odložení jeho účinnosti.  

Občanský zákoník tak v roce 2014 nabyl účinnosti ve stejné podobě, jako byl 

schválen v roce 2012. Vyvstala otázka, jak dlouho může nový kodex vydržet bez úprav 

činěných Poslaneckou sněmovnou, tedy zda dojde k legislativní smršti, jak ji známe 

hlavně u daňových předpisů1, nebo bude zákonodárce naopak zdrženlivý a vyčká, jak 

si s novými ustanoveními a případnými nejasnostmi poradí právní praxe.  

Ve své práci se chci zabývat novelami občanského zákoníku předloženými 

Poslanecké sněmovně a hodnotit potřebu těchto změn. Rozsah občanského zákoníku 

vzrostl oproti zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník 

1964“ nebo „Obč. Z.“). Důvodů bylo několik, zejména pak sloučení vícero zákonů do 

jednoho občanského kodexu, promítnutí soudních rozhodnutí přímo do textu zákona 

a zavedení či znovuzavedení různých právních institutů. Právníci napříč všemi 

právními profesemi si museli nový kodex osvojit. Přechod na občanský zákoník tak byl 

 

1  Blíže k legislativní smršti např. GERLOCH, Aleš. Má zákon budoucnost?: (zákony a zákoníky 

v 21. století). Zákon v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005., , s. 19. ISBN 8086861066. 
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pro mnohé složitý. Po šesti letech od nabytí jeho účinnosti si však dovolím prohlásit, 

že občanský zákoník si všechny profese, a to nejen ty právnické, osvojily a berou jej 

jako běžnou součást každodenního života. Občanský zákoník není dokonalým právním 

předpisem, těžko bychom nějaký dokonalý právní předpis u nás nebo i v zahraničí 

nalezli. Otázkou pouze je, zda jeho nedokonalosti a neúplnosti je možné a účelné 

překlenout jeho výkladem či přijetím nových vedlejších právních předpisů nebo je 

nutné či vhodné občanský zákoník novelizovat.  

V této práci dále rozvedu důvody a formu změn právních předpisů, popíšu 

návrhy změn občanského zákoníku předložené zákonodárci, zdůrazním související 

soudní rozhodnutí a zaujmu stanovisko z pohledu nutnosti a vhodnosti jednotlivých 

návrhů na změnu občanského zákoníku.  

V současnosti díky moderním technologiím je možné vydávat podrobné 

a obsáhlé právní předpisy. Důsledkem pak často bývá jejich nepřehlednost, která vede 

k neznalosti právní úpravy ze strany veřejnosti a mnohdy i řad právních profesí. 

Digitální nástroje však existují i na straně konzumentů právních předpisů, kteří mohou 

snadněji vyhledávat a interpretovat předmětné právní normy. Otázkou zůstává, zda tato 

digitalizace dále povede k ještě větší nepřehlednosti právní úpravy hraničící někdy až 

s kazuistikou právních norem, nebo bude nepřehlednost nějakým způsobem řešena, a to 

například formou rušení podrobností obsažených v právních předpisech v duchu 

minimalistického pojetí nebo zavedením nějaké nové formy systému publikace práv 

a povinností.  

Forma právního státu vyžaduje mimo jiné, aby právo bylo předvídatelné. Je této 

předvídatelnosti dosaženo, když se právní úprava neustále a rychle mění? Většina 

populace, a to z řad veřejnosti i z řad právníků, stále vnitřně cítí, zda je určité jednání 

správné či nikoli. Určit však, zda je předmětné jednání v souladu s právním řádem a zda 

tedy hrozí právní postih, vyžaduje mnohdy mnoho času studia právních předpisů 

i soudních rozhodnutí.  
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1 Teoretická část 

1.1 Zákon jako pramen práva 

Gerloch (2005, str. 18) uvádí čtyři postuláty, na nichž byl založen kontinentální 

právní systém. Prvním je legitimita zákonodárného sboru získaná od lidu pomocí voleb. 

Druhým je existence zákona jakožto jediného pramene práva. Třetím je existence 

zákona jako nástroje změn a čtvrtým je schopnost zákona stanovit dobro a zlo.2 Zákon 

jakožto dominantní pramen práva v kontinentální Evropě má své kořeny již ve 

starověku.3 Prvním zákonodárcem byl panovník, kterého v této funkci postupem času 

vystřídal lid. Lid vykonává svou zákonodárnou moc zprostředkovaně pomocí 

zákonodárného sboru složeného ze zvolených zástupců. Volební právo v minulosti 

neměl, a ani nyní nemá, každý člověk. Některá kritéria pro přiznání volebního práva se 

v průběhu let měnila, jiná zůstávají po celou dobu existence stejná. Volební právo tak 

již není omezeno postavením jedince ve společnosti či jeho pohlavím. Se vznikem 

a vývojem Evropské unie dokonce dochází i k zániku kritéria spočívajícího 

v rozlišování občanství jednotlivých evropských států.  Nízký věk člověka naopak 

zůstává překážkou účasti na zákonodárné moci. Zákonodárná moc v kontinentální 

Evropě tedy je v současnosti svěřena do rukou lidu a lze dovodit, že pro dosažení 

kvality zákonů v kontinentální Evropě je potřeba odpovědný přístup lidu. Volení 

zástupci jsou odpovědní za kvalitu zákonů lidu a sepisovatelé zákonů jsou do určité 

míry odpovědni za kvalitu zákonů voleným zástupcům. Tato odpovědnost je pak 

promítnuta do možnosti lidu příště si zvolit jiné zástupce a do možnosti volených 

zástupců vyměnit sepisovatele zákonů, případně neschválit zákon sepsaný konkrétními 

osobami.4  

 

2 GERLOCH, Aleš. Má zákon budoucnost?: (zákony a zákoníky v 21. století). Zákon v kontinentálním 

právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005., , s. 18. ISBN 8086861066. 
3  Blíže např. SELTENREICH, Radim. Zákon jako pramen práva ve vývoji kontinentální právní 

kultury. Zákon v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005., , s. 73. ISBN 8086861066. 
4 Podle Šína (2009, str. 56-58) lze uvažovat o tzv. legislativní odpovědnosti, kterou se obecně rozumí 

odpovědnost za náležitý rozvoj právního řádu a jeho soustavné zdokonalování. Konkrétně se pak jedná 

o odpovědnost za včasné vydání právního předpisu, odpovídající legislativně-technickou úroveň, za 

realizaci právního předpisu, jehož potřeba nazrála a je nezbytná. Legislativní odpovědnost považuje za 

převážně politickou, částečně však i právní. Od legislativních pracovníků je pak vyžadováno zejména to, 

aby byli kvalifikovaní, prosazovali uznávané principy tvorby práva a kvalitní právo uváděli v život. 

(ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 56-58. 

Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 978-80-7400-162-8). 
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1.1.1 Pojem zákon a zákoník 

Zákon je písemným pramenem práva. Obsahuje sepsané právní normy jakožto 

právně závazná pravidla chování a je přijat zákonodárcem. Mezi zákony řadíme také 

zákoníky (kodexy), které podle Gerlocha (2005, str. 18) upravují uceleně právní 

problematiku daného právního odvětví nebo alespoň jeho převážné části. 5 Zákoníky 

tedy mají mezi zákony fakticky výsadní postavení. Adresáti norem díky nim mohou 

získat základní představu o tom, jak je v daném právním odvětví dovoleno se chovat, 

a tedy také o tom, jaké chování mohou očekávat od ostatních subjektů práva. V rámci 

soukromého práva existuje občanský zákoník a zákoník práce, v rámci práva veřejného 

trestní zákoník. Podle Winterové (2005, str. 26-27) lze mezi klasické kodexy řadit 

i občanský soudní řád a trestní řád. 6  Ostatní zákony pak upravují více či méně 

specifické situace. Mezi všemi zákony mají formálně výsadní postavení ústavní 

zákony, zejména pak Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod.  

1.1.2 Tvorba zákona 

Na zákon lze pohlížet jako na nástroj, pomocí kterého jsou prohlašována 

(přirozenoprávní teorie) či vytvářena (pozitivistická teorie) subjektivní práva 

a povinnosti subjektů práva. Podle Knappa (1995, str. 113) vede k nutnosti tvorby 

a změny zákonů vývoj vztahů a vývoj společenských potřeb. 7  Domnívám se, 

že hlediskem potřeby tvorby nových zákonů může být přímo i vývoj na jedné straně 

myšlenkový a na druhé straně technologický. Hybatelem vývoje vztahů a vývoje potřeb 

totiž může být buď myšlenka nebo zhmotněná myšlenka, tedy technologie.  

Nástrojem tvorby zákona je legislativní proces.8 Přestože lze nejdříve použít 

nástroj k vytvoření práva a následně zjišťovat potřebu takového počínání, lze takovýto 

postup považovat za nesprávný jak z pohledu rozumnosti, tak z pohledu hospodárnosti. 

 

5 GERLOCH, Aleš. Má zákon budoucnost?: (zákony a zákoníky v 21. století). Zákon v kontinentálním 

právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005., , s. 18. ISBN 8086861066. 
6  WINTEROVÁ, Alena. Zákon a kodifikace v budoucnu: (procesualistický pohled). Zákon 

v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005., , 26-27. ISBN 8086861066. 
7 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 1995, s. 113. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-1. 
8 Blíže k legislativnímu procesu např. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 93. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-652-1 

nebo BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI 

Publishing, 2004, s. 40. ISBN 80-85963-38-8 nebo DRINÓCZI, Tímea. Legislative Process. In: 

KARPEN, Ulrich a Helen XANTHAKI. Legislation in Europe: a comprehensive guide for scholars and 

practitioners. Oxford [UK]: Hart Publishing, 2017, s. 33-52. ISBN 978-1-50990-875-2. 
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V tomto pořadí běhu věcí totiž až po vynaložení času a zdrojů vychází najevo, že nový 

zákon neodpovídá aktuálnímu myšlenkovému a technologickému vývoji, upravuje 

práva a povinnosti již upravená jiným zákonem a že je tedy nový zákon nepotřebný 

nebo vyžaduje změnu. Jako rozumné se tedy jeví nejdříve definovat potřebu tvorby 

nového zákona a až na základě této potřeby zahájit legislativní proces v užším smyslu. 

Podle Knappa (1995, str. 110-111) lze rozlišovat tři základní stadia legislativního 

procesu, a to 1) zjištění potřeby právní úpravy, 2) vznik legislativního záměru 

a 3) realizace legislativního záměru, které lze dále dělit na a) rozhodnutí zahájit 

přípravu právní normy, b) vypracování osnovy, c) předběžné mezirezortní 

připomínkové řízení, d) formální zahájení legislativního procesu, e) projednání návrhu, 

f) rozhodnutí o návrhu a g) publikace přijatého právního předpisu. 9  Z popsaného 

schématu vyplývá, že veškeré myšlenky týkající se potřeby nové právní úpravy by měly 

být vyjádřeny předtím, než dojde k formálnímu zahájení legislativního procesu. 

Z povahy věci pak dokonce předtím, než započne vypracovávání paragrafového znění 

právního předpisu. Dovolím si tak vyjádřit myšlenku, že legislativní proces by měl mít 

tři bezprostředně navazující stádia, zpětně však absolutně nepropustná, a to 

1) formulace cíle nové právní úpravy subjektem zákonodárné iniciativy, 2) vypracování 

návrhu nové právní úpravy odbornými legislativci a 3) schválení nebo zamítnutí návrhu 

zákonodárným sborem.     

1.1.3 Poznatelnost zákona 

Neznalost zákona neomlouvá. Tak zní základní pravidlo, bez kterého by 

existence zákonů nedávala smysl, jelikož by se každý mohl při porušení zákona 

vymluvit na skutečnost, že o existenci zákona a příslušné právní normy nevěděl. Bylo 

by pak nutné prokazovat skutečnou nevědomost adresáta právních norem a v případě 

jejího prokázání by musel být vyvozen důsledek stanovený nějakým konkrétním 

a všem subjektům práva povinně známým zákonem. Z logiky věci tak vyplývá nutnost, 

aby zákon byl pro subjekty práva poznatelný.10  Zamyslíme-li se nad otázkou, jak 

 

9 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 1995, s. 110-111. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-

1. 
10 K poznatelnosti práva např. JERMANOVÁ, Helena a František CVRČEK, ed. Quo vadis, střední 

Evropo?: metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané 

Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve 

Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 52. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 

978-80-87439-06-7. 
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adresáti norem nejčastěji poznávají zákon, budeme jako hlavní zdroj informací 

zvažovat osoby podílející se na výchově dětí, internet, veřejné sdělovací prostředky, 

čtení zákonů a odborníky na právo. Všechny tyto zdroje mají jedno společné. Každou 

změnou zákona dochází k jejich degradaci. Ať se jedná o lidský prvek v podobě 

neznalosti nebo o uloženou informaci v podobě její neaktuálnosti. Zákony by měly být 

jasné, jelikož pouze tak lze dosáhnout spravedlivého uspořádání ve společnosti. 

Všeobecně platí, že každá vzniklá neznalost s sebou nese oslabení práv nějakého 

adresáta norem. Tento adresát norem se tak mnohdy dostává do situace, kdy nedokáže 

s jistotou určit, zda je jím zamýšlené jednání či jednání jiné osoby zákonem dovolené 

či nikoli. V takovém případě může vyvinout úsilí k poznání zákona, jednat a riskovat 

porušení zákona nebo dané jednání raději nerealizovat. Právě první možnost v podobě 

poznání práva by dle mého názoru měla převážit. K tomu je však potřeba, aby poznání 

zákona bylo pro adresáta snadno dostupné. Druhou možnost v podobě risku porušení 

zákona považuji za nevhodnou, jelikož vedle případné sankce také obecně snižuje 

hodnotu a vážnost zákona. Nerealizování jednání v důsledku neznalosti, že takové 

jednání je povoleno, považuji taktéž za negativní, jelikož tímto dochází nepřímo 

k omezení subjektivních práv adresátů norem a určité formě trestu za projevenou úctu 

k zákonu a dodržování pravidel chování. 

1.1.4 Snadná dostupnost zákonů        

Stálost zákonů představuje důležitý parametr při stanovení dostupnosti práva.  

Pokud je právo stálé, zůstávají déle aktuální znalosti adresáta norem získané 

v minulosti. Odborná literatura, zejména pak komentáře právních předpisů, nemusí být 

v knihovnách nahrazována stále novými vydáními a vydaná soudní rozhodnutí mohou 

tvořit ustálenou judikaturu. Při stálosti zákonů dochází k jejich postupné interpretaci 

a tato interpretace může setrvávat a být zdrojem pro další výklady práva. 11  Podle 

Krčmáře (1936, s. 76) Postupem doby vytvoří se působností judikatury a vědy kolem 

 

11  Někteří autoři zastávají názor, že kontinentální Evropa postupně přijímá myšlenku soudního 

rozhodnutí v podobě precedentů jakožto pramene práva [např. Polčák (2008, str. 259-262) In: 

HARVÁNEK, Jaromír. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 259-

262. ISBN 978-80-7380-104-5.]. S tímto názorem si dovoluji nesouhlasit. Nový zákon totiž může změnit 

rozhodování soudů do budoucna, jelikož ty budou povinny vycházet z nového textu zákona. Judikatura 

však, až na výjimky, vykládá právo v rámci existujících zákonů a soud by měl vždy uvést, z jakých 

ustanovení zákona při svém rozhodování vycházel. Podle Osiny (2013, str. 40-41) pak v České republice 

není soudní rozhodnutí pramenem práva, nicméně z hlediska sociologického v ní existuje soudcovské 

právo, které když je publikováno, působí ve skutečnosti tak, jako by se o pramen práva jednalo (OSINA, 

Petr. Teorie práva. Praha: Leges, 2013, s. 40-41. Student. ISBN 978-80-87576-65-6). 
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jádra, jímž je zákon, obal rostoucí se stářím zákona.12 Takové obaly nám bohužel 

v dnešní době mnohdy scházejí. 

Mezi další parametry pro stanovení dostupnosti práva můžeme zařadit například 

počet osob právnického vzdělání ve společnosti, cenu právních služeb, kvalitu 

veřejných sdělovacích prostředků, majetnost a technické vybavení adresátů právních 

norem či jejich časové možnosti. 

V dávné minulosti byly společnosti hrdé na to, jak rozsáhlé jsou jejich předpisy. 

Tyto předpisy, ať už zapsané či nikoli, byly považovány za znak civilizace.13 Vývoj 

v posledních letech až desetiletích však bohužel ukazuje, že nad stálostí zákonů v České 

republice vítězí tzv. legislativní optimismus. Podle Pitharta (2005, str. 11) Legislativní 

optimismus je výslednicí lehkomyslného přesvědčení jednak o tom, že právo dokáže 

regulovat všechny lidské aktivity, jednak o universální příslušnosti zákonodárce 

k takovému konání. Právo tak vytlačuje – ve smyslu pohlcuje – jiné normativní systémy 

a parlament přijímá jeden detailní zákon za druhým, přičemž na každý interpretační 

a aplikační problém reaguje bez uzardění jejich novelizací.14 Podle Gerlocha (2008, 

str. 18) Legislativní optimismus, tj. přesvědčení, že vše je možno účinně regulovat 

zákonem a zákon netřeba dotvářet judikaturou či právní vědom, dominoval na 

evropském kontinentě osvícenskému absolutismu 18. stolení a začátku 19. století 

a ohromný vliv si zachovává i dnes.15 

Podle Kysely (2003) je legislativním optimismem dokonce ohrožena dělba 

moci, jelikož jím dochází v podstatě k vytěsnění moci výkonné a moci soudní.16 Pithart 

k tomu dodává parlament tím minimalizuje šanci na to, aby si lidé mohli osvojovat 

 

12 KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. 1, Výklady úvodní a část všeobecná. 3. doplněné vydání. Praha: 

Všehrd, 1936, s. 76. 
13  VOERMANS, Wim JM. Legislation and Regulation. In: KARPEN, Ulrich a Helen 

XANTHAKI. Legislation in Europe: a comprehensive guide for scholars and practitioners. Oxford 

[UK]: Hart Publishing, 2017, s. 27. ISBN 978-1-50990-875-2. 
14 PITHART, Petr. Nad místem zákona v kontinentálním typu právní kultury. In: GERLOCH, Aleš 

a Pavel MARŠÁLEK, ed. Zákon v kontinentálním právu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 

konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury : tradice, současnost a vývojové 

tendence" (Praha 27.-28. května 2004). Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 11. ISBN 80-86861-06-6. 
15 GERLOCH, Aleš, Jan KYSELA, Zdeněk KÜHN, Jan WINTR, Jan TRYZNA, Pavel MARŠÁLEK 

a Karel BERAN. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 18. Právní 

monografie. ISBN 978-80-7357-362-1. 
16  KYSELA, Jan. Několik poznámek k interpretaci ústav, jakož i Ústavy ČR a jejího čánku 46 

zvláště. Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003., , 155-182. ISBN 8086432122. 
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právo jako cosi spontánně dodržovaného: než totiž právní úpravě přivyknou, stačí se 

několikrát změnit. Přičemž platí, že nové normě se i orgány soudního typu učí rozumět 

spíše několik let než několik měsíců.17  

Legislativní optimismus do praxe přináší zásadní problém v podobě oslabování 

právní jistoty a ve svém důsledku také oslabování práva jako takového. Zákony lze 

zpravidla vykládat různým způsobem, avšak u zákonů s absencí svého obalu adresáti 

norem nemají žádnou jistotu, jak jejich záležitost případně posoudí soud. V těchto 

případech je i pro samotný soud náročné případy rozhodovat, jelikož záležitosti dosud 

neřešené vyžadují k řešení více času a znalostí. Podle Harta není správné chápat právo 

jako pouhý souhrn pravidel (2004, str. 27-28) Způsob, jakým soudy formulují svá 

rozhodnutí, jako by naznačoval, že soudní rozhodnutí jsou nezbytným důsledkem 

předem určených pravidel s jasným a pevně stanoveným významem. Ve velmi 

jednoduchých případech to tak být může. Ale ve většině případů, které soudům působí 

potíže, neumožňují ani zákony ani precedenty, v nichž jsou pravidla údajně obsažena, 

dojít jen k jedinému výsledku.18 Domnívám se, že snaha zákonodárce neustále měnit 

a zdokonalovat zákony, začala být v určitém bodě kontraproduktivní, jelikož touto 

snahou přibývá pravidel, avšak samotné právo a jeho poznatelnost se tím nepřibližuje 

jeho adresátům, ale naopak se od nich vzdaluje. Jinými slovy, legislativní optimismus 

vede k přijímání nových a nových pravidel, která svou mnohostí a rozsahem 

znemožňují adresátům práva, ale i soudům, právo nalézt.     

Adresáti norem mohou pouze doufat, že jejich výklad pravidel v případném 

sporném řízení převáží a ve vzniklém sporu budou tedy úspěšní. Tato nejistota se 

promítá i do rozhodování adresátů právních norem, jak v konkrétní věci postupovat. 

Adresát normy mající právo předně zvažuje, zda toto právo skutečně má a zda lze 

donutit druhou stranu splnit její povinnost. Následně dochází k úvahám, kolik času 

a finančních prostředků bude muset adresát vynaložit, aby se svého práva domohl. 

Uvažuje tedy o tom, „zda mu to vše stojí zato“. Obdobně uvažuje adresát normy mající 

povinnost. Ten zvažuje, zda tuto povinnost skutečně má a zda jej druhá strana může 

 

17 PITHART, Petr. Nad místem zákona v kontinentálním typu právní kultury. In: GERLOCH, Aleš 

a Pavel MARŠÁLEK, ed. Zákon v kontinentálním právu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 

konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury : tradice, současnost a vývojové 

tendence" (Praha 27.-28. května 2004). Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 11. ISBN 80-86861-06-6. 
18 HART, H. L. A. Pojem práva. Praha: Prostor, 2004, s. 27. Obzor. ISBN 80-7260-103-2. 
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donutit tuto jeho povinnost splnit. I on následně zvažuje, kolik času a finančních 

prostředků bude muset adresát mající právo vynaložit a také zvažuje, kolik času 

a financí bude muset vynaložit on sám.    

Můžeme si položit otázku, zda adresát normy mající povinnost tuto povinnost 

splní dobrovolně spíše v případě, kdy existuje konstantní soudní judikatura, soudy 

nalézají právo rychle a rychle jej také vykonávají a soudní řízení je spojeno s vysokými 

finančními nároky, nebo tuto povinnost dobrovolně splní častěji v případě, kdy nelze 

ani zhruba usuzovat, jak rozhodne případný soud, samotný zákon se může ještě změnit, 

soudní řízení je pomalé, vykonávací řízení je nefunkční a finanční náročnost soudního 

sporu nízká? Podle Gerlocha (2005, str. 19) probíhá v České republice rozklad 

zákonodárství, které se mění v nesladěnou tříšť nedokonalých zákonů, ztratil se respekt 

k zachování stability práva, interpretace se nestačí ustálit a dochází k dezorientaci 

veřejnosti.19 Dovolím si doplnit, že tento chaos nepřináší žádný užitek těm subjektům, 

kteří z přirozenosti dobrovolně dodržují zákonem stanovená pravidla. Na ochranu 

právě takových subjektů je však přece právo tvořeno. Na úkor takových naopak výhodu 

získávají ti, kteří si své povinnosti dobrovolně neplní. Právo by nemělo být 

koncipované tak, aby poctivost a úcta k zákonu byla subjektům práva k neprospěchu.  

1.2 Důvody tvorby a změn zákonů 

Již výše bylo vyjádřeno, že potřeba tvorby nových zákonů vyvstává 

z neustálého vývoje.20 Potřeba změn zákonů má své kořeny na stejném místě. Důvody 

tvorby a změn zákonů tak můžeme dělit podle typu vývoje na vývoj vztahů a vývoj 

společenských potřeb nebo také podle zdroje vývoje na vývoj myšlenek a vývoj 

technologií.   

Pro dělení důvodů tvorby a změn zákonů však můžeme najít i jiná hlediska. 

Takovým hlediskem může být původ důvodu jako praktická potřeba, populismus, 

mezinárodní právo, evropské právo či ideologie. Podle Wintra a Račka (2010, str. 545-

 

19 GERLOCH, Aleš. Má zákon budoucnost?: (zákony a zákoníky v 21. století). Zákon v kontinentálním 

právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005., , s. 19. ISBN 8086861066. 
20 Bod 1.1.2 této práce. 
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575) stojí za to zkoumat konkrétní politické, společenské či právněpolitické motivy 

změn právního řádu.21 

1.2.1 Důvody podle typu vývoje 

1.2.1.1 Vývoj vztahů 

Podle Knappa (1995, s. 113) je hybatelem provádění změn právního řádu v prvé 

řadě vývoj vztahů, které tvoří předmět právní úpravy.22  Tuto myšlenku autor dále 

nerozvádí, nicméně ze samotného textu plyne, že se autor pokusil všechny důvody jako 

celek rozdělit beze zbytku do dvou skupin právě na vztahy a společenské potřeby. Není 

však patrné, zda konkrétní důvod bude spadat vždy pouze do jedné z těchto skupin nebo 

v určitých případech může spadat do obou skupin současně.  

1.2.1.2 Vývoj společenských potřeb 

Dále podle Knappa (1995, s. 113) lze rozlišovat od vývoje vztahů vývoj 

společenských potřeb.23 Ani společenské potřeby autor nijak nerozvádí a omezuje se 

tak na pouhé rozdělení. Příkladem společenské potřeby může být potřeba stanovení 

Velkého pátku jako státního svátku.24 Po zamyšlení se nad tímto rozdělením by snad 

bylo možné učinit závěr, že vztahy se týkají dvou a více samostatných stran a jsou tedy 

individuální, zatímco společenská potřeba se týká společnosti jako celku a je tedy 

kolektivní.  Podle Wintra a Račka (2010, str. 551) lze společenskou potřebnost vymezit 

dvěma prvky 1) subjektivní prvek představuje existenci širšího společenského 

konsenzu a 2) objektivní prvek je určen skutečností, že požadovaného účelu nelze 

dosáhnout jinak než změnou zákona.25  

 

21 WINTR, Jan a Pavel RAČEK. Zvyšování trestní represe v letech 1993-2008. Právník. 2010, 149(6), 

545-575. ISSN 0231-6625. 
22 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 1995, s. 113. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-1. 
23 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 113. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 80-7179-028-1. 
24 REDAKCE. Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů. Právní rozhledy. 2015, č. 13-14, s. III.  
25 WINTR, Jan a Pavel RAČEK. Zvyšování trestní represe v letech 1993-2008. Právník. 2010, 149(6), 

s. 551. ISSN 0231-6625. 
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1.2.2 Důvody podle zdroje vývoje 

1.2.2.1 Myšlenkový vývoj – myšlenkový důvod 

Myšlenkový vývoj přináší nové či znovu objevené přístupy k dějům ve 

společnosti a k jejímu uspořádání. Myšlenky jednotlivců jsou slučovány a děleny, 

aby mohlo docházet k jejich opětovnému slučování. Zástupci lidu zvolení 

ve svobodných volbách pak rozhodují o tom, které z těchto myšlenek převládnou 

a budou pojaty do zákona. Myšlenkový vývoj je možné považovat do jisté míry za 

subjektivní a jeho kořeny lze spatřovat v jiných myšlenkách, ale také v objektivních 

skutečnostech. 

1.2.2.2 Technologický vývoj – technologický důvod 

Technologický vývoj vede k potřebě stanovit právní úpravu pro nové vynálezy 

a technologie. Něco, co v minulosti možné nebylo, se stává možným a v praxi se také 

začíná dít. Zástupci lidu zvolení ve svobodných volbách v tomto případě rozhodují 

o tom, zda bude toto novum upraveno speciálním způsobem nebo se bude aplikovat 

obecná právní úprava. Na rozdíl od myšlenkového vývoje lze technologický vývoj 

považovat za objektivní v tom smyslu, že zde vzniká něco, co existuje v popsatelné 

realitě.  

1.2.3 Důvody podle jejich původu 

Podle Wintra a Račka (2010, str. 547 a 550) můžeme důvody změn trestního 

zákona dělit na pragmatický, populární, mezinárodní a ideologický.26 Domnívám se, 

že uvedené dělení může při jeho zobecnění posloužit jako základ otevřeného výčtu 

důvodů tvorby a novelizace zákonů. Takto lze důvody dělit podle jejich původu na 

důvody mající kořeny v praktické potřebě, populismu, mezinárodním právu, 

evropském právu a ideologii. 

1.2.3.1 Praktická potřeba – pragmatický důvod 

Pragmatický důvod spočívá v určité společenské potřebě, která vyplývá 

z praktického života adresátů právních norem. Zpravidla se tedy bude jednat 

 

26 WINTR, Jan a Pavel RAČEK. Zvyšování trestní represe v letech 1993-2008. Právník. 2010, 149(6), 

s. 547 a 550. ISSN 0231-6625. 
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o praktické a současně technické problémy osob aplikujících právo. Tímto problémem 

může být například nefunkčnost právního mechanismu nebo časová či finanční 

náročnost právně souladného řešení. 

1.2.3.2 Populismus – populistický důvod 

Pro populistický důvod je příznačná jeho všeobecná líbivost, či výhodnost pro 

menší skupiny adresátů právních norem. Podle Wintra a Račka (2010, str. 562) je pro 

populistický důvod typické, že se na první pohled jeví jako společensky potřebný, 

ale ve skutečnosti si klade za cíl kladně působit na potenciální voliče navrhovatele.27  

1.2.3.3 Mezinárodní právo – mezinárodní důvod 

Mezinárodní důvody plynou z mezinárodního práva, zejména pak z uzavřených 

mezinárodních smluv a spočívají v potřebě promítnout do vnitrostátního práva 

mezinárodní závazky státu.  

1.2.3.4 Evropské právo – evropský důvod 

Evropské důvody plynou z evropského práva 28 , zejména pak ze směrnic 

Evropské unie a spočívají v potřebě promítnout do vnitrostátního práva závazky státu 

vůči Evropské unii.  

1.2.3.5 Ideologie – ideologický důvod  

Ideologické důvody mohou vycházet z historických událostí a potřeby některé 

význačné události pojmenovat, zachovat povědomí o nich a z historie se také poučit. 

Pojem „ideologie“ není nijak oficiálně definován a existuje tak řada definic, které si 

navzájem konkurují.29 Podle Wikipedie je ideologie propracovaná soustava názorů, 

postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování 

politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité 

 

27 WINTR, Jan a Pavel RAČEK. Zvyšování trestní represe v letech 1993-2008. Právník. 2010, 149(6), 

s. 562. ISSN 0231-6625. 
28 Blíže k evropskému právu například TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, et 

al. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-184-

7 nebo ROBINSON, William. EU Legislation. In: KARPEN, Ulrich a Helen XANTHAKI. Legislation 

in Europe: a comprehensive guide for scholars and practitioners. Oxford [UK]: Hart Publishing, 2017, 

s. 229-256. ISBN 978-1-50990-875-2. 
29 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008, s. 22. ISBN 978-80-7380-137-3. 
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skupiny.30. Technicky by bylo možné zákonem ideologii prosazovat, avšak již článek 2 

Listiny základních práv a svobod stanoví, že stát je založen na demokratických 

hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.31 

Ideologický důvod tak bude směřovat k potlačení určité ideologie, nikoli k jejímu 

prosazování.  

1.2.4 Důvody vyhrazené pouze pro změny zákonů  

Výše popsané důvody se vyskytují jak u tvorby zákonů, tak u změn zákonů. Lze 

však najít i důvody, které se u tvorby zákonů neobjevují, a jsou tedy typické pouze pro 

jejich změny (novelizace). Mezi takové důvody můžeme řadit důvod opravný a důvod 

zpřesňující. 

Zákonodárce přijímá zákon vždy z konkrétních důvodů a na tyto důvody je 

možné aplikovat hlediska popsaná výše. V praxi se pak bude zpravidla jednat o určitou 

kombinaci důvodů. 

  O některých konkrétních důvodech hovoří důvodová zpráva k zákonu, tuto však 

nelze přeceňovat. Schválením zákona je přijat text, který má původ v konkrétních 

důvodech zákonodárce. Tento text však není navázán na důvody jeho vzniku a při jeho 

výkladu je kladen důraz na výklad normativních vět.32  Jinými slovy, zákonodárce 

nepřijímá jako zákon důvody právní úpravy, ale text zákona. V prvé řadě je tedy 

podstatné, jaký text je zákonodárcem přijat, nikoli jaké důvody jej k tomu vedly.  

 Bohužel někdy dochází k situaci, kdy se zákonodárci nepovede textem zákona 

dosáhnout zamýšleného cíle. Toto se zákonodárce dozví nejpozději v okamžiku, kdy 

soudy text zákona vyloží jiným způsobem, než zákonodárce zamýšlel. K takovému 

zjištění však může zákonodárce dojít i dříve na základě praxe či závěrů uznávaných 

právních odborníků. V těchto případech vznikají speciální důvody změny zákona, 

 

30 Ideologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideologie&oldid=18696425  

 
31  Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, Čl. 2. 
32  Blíže k interpretaci například GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 93. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-652-1. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ideologie&oldid=18696425
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a to důvod opravný a důvod zpřesňující. Cílem je pak dosáhnout takové změny textu 

zákona, aby tento odpovídal jeho původnímu důvodu. 

1.2.4.1 Důvod opravný 

 Pro opravný důvod je typické, že politické rozhodnutí bylo učiněno již 

v minulosti, bylo však vadně promítnuto do textu zákona, proto má být zákon změněn. 

Může se jednat o změnu zákona v podobě doplnění, odebrání či nahrazení konkrétního 

textu zákona. 

1.2.4.2 Důvod zpřesňující 

 Zpřesňující důvod se vyznačuje tím, že politické rozhodnutí bylo učiněno již 

v minulosti, bylo však nedostatečně určitě promítnuto do textu zákona, proto má být 

zákon změněn. V těchto případech by však z povahy věci měla postačovat změna 

v podobě doplnění textu. Doplněním textu se postaví najisto skutečnost, která je sporná 

nebo která byla nějakým způsobem vyložena soudy. V těchto případech z povahy věci 

vyplývá, že již původní text přímo nevylučuje, aby byla právní norma vyložena 

v souladu s cílem zákonodárce. Pouze umožňuje dvojí či mnohačetný výklad. 

1.3 Nutnost a vhodnost tvorby a změny zákonů 

Při hodnocení tvorby a změn právní úpravy lze narazit na otázky nutnosti 

a vhodnosti. Za nutné lze obecně považovat vytvoření takové právní úpravy, bez které 

by docházelo k nepřípustnému právnímu vakuu či porušování základních lidských 

práv. Nutnost lze však vztáhnout také na pouhé dosažení konkrétního cíle. Lze tedy 

hodnotit, zda k dosažení konkrétního cíle je nutné vytvořit nebo změnit zákon. 

Vhodnost právní úpravy obecně spočívá v poměřování její přínosnosti a jejích 

negativní vlivů.  

V souvislosti s nutností a vhodností je třeba vždy zvažovat, zda je nutné či 

vhodné předmětnou záležitost řešit prostřednictvím práva jako takového. Při těchto 
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úvahách je pak potřeba přihlížet k celé řadě skutečností a nelze přehlížet ani historický 

vývoj v daném místě.33 

1.3.1 Obecná nutnost  

Pokud za nutné lze obecně považovat vytvoření takové právní úpravy, bez které 

by docházelo k nepřípustnému právnímu vakuu či porušování základních lidských 

práv, hovoříme v kontextu obecné nutnosti o obecném cíli tvořit rozumné zákony. 

Podle Šína (2009, str. 46) je již u legislativního záměru stěžejní tzv. obecný zájem 

představující sociální prvek, který se uplatňuje ve vzájemném vztahu objektivní 

a subjektivní stránky legislativního záměru. Přihlíženo je tak jak k individuálním, tak 

ke skupinovým zájmům.34 Tohoto obecného cíle je pak dosahováno prostřednictvím 

jednotlivých konkrétních cílů.  

1.3.2 Nutnost k dosažení konkrétního cíle  

Pro zodpovězení otázky, zda k dosažení konkrétního cíle je nutné vytvořit 

novou právní normu, a tedy existující zákon změnit nebo přijmout zákon zcela nový, je 

třeba vyhodnotit soulad aktuální právní úpravy se zamýšleným cílem. Pokud dojdeme 

k závěru, že cíle lze dosáhnout použitím aktuální právní úpravy, není nutná změna či 

nová tvorba. V opačném případě se jedná o nutnost změnit stávající nebo přijmout nový 

zákon. Vždy je pak třeba zkoumat, co vše je nutné pojmout do textu zákona a co je již 

stanoveno nějakým obecným existujícím zákonem. Podle Winterové (2005, str. 27) 

speciální zákony mnohdy, pravděpodobně z pohodlnosti jednotlivých rezortů, jsou 

připravovány jako „komplexní zákon“ a neupravují tak pouhá specifika, ale i obecnou 

 

33 Podle Montesquieu (2003, str. 346-351) čínští zákonodárci zaměnili zákony za mravy a způsoby 

a naopak. Záleželo jim na tom, aby jejich národ žil v klidu. Chtěli, aby se lidé navzájem respektovali, 

byli si vědomi, že za mnohé vděčí druhým a že jsou na sobě navzájem závislí. Proto dali pravidlům 

slušnosti co největší platnost. Slušnosti je pak dávána větší váha než zdvořilosti s odůvodněním, že 

zdvořilost lichotí chybám druhých, kdežto slušnost nám jen brání, abychom své chyby ukazovali. 

Slušnost považuje za závoru, kterou si mezi sebou kladou lidé, aby zabránili zkáze svých mravů. Vedle 

klidu v říši zákonodárce vyžadoval pracovitost a přičinlivost. Toto vše vedlo k veliké chtivosti výdělku 

u lidí, které však zákonodárce nedokázal dát patřičné meze. Zakázáno tak bylo násilí. Dovoleno však 

bylo vše, co bylo získáno lstí nebo dovedností. V Číně tedy bylo dovoleno šidit. Proto se vyvinula taková 

praxe, že každý čínský obchodník měl tři váhy. Jednu, když prodává, jednu, když kupuje a jednu pro 

takové kupující, kteří si dávají pozor. (MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. O duchu zákonů. 

Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003, s. 346-351. Knihovna společenských věd. ISBN 80-86473-30-9). 
34 ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 46. 

Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 978-80-7400-162-8. 
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materii obsaženou v základním kodexu, který tím, včetně jeho obalu, v podstatě 

rozkládají.35  

Podle Zámečníkové (2018, str. 159) v Německu byla otázka nutnosti právní 

regulace formálně řešena již v roce 1984, kdy byl vydán seznam deseti otázek k určení 

nezbytnosti, efektivit a srozumitelnosti legislativních návrhů.36 V kontextu nezbytnosti 

pak lze jako rozumné hodnotit z těchto deseti zejména otázky, zda 1) je zamýšlená 

právní úprava vůbec nutná, 4) je k řešení problému nutno přijímat nový zákon, 5) je 

nutný okamžitý zásah, 6) musí být rozsah právní regulace tak široký, jak je zamýšleno 

a 7) může být předem omezena doba účinnosti daného právního předpisu? 

1.3.3 Vhodnost  

Vhodnost při tvorbě a změně zákonů spočívá v poměřování přínosnosti 

a negativních dopadů. Pokud přínosnost převáží nad negativními dopady, lze změnu 

zákona či tvorbu nového zákona považovat za vhodnou.  

Podle Marmor (2006, str. 132) základní funkcí zákona je řešení konfliktů ve 

společnosti a neexistuje žádný přirozený limit pro určení toho, jaké konflikty mohou 

vzniknout a zda budou potřebovat právní regulaci. Zákon se ze své podstaty nemůže 

zdržet úsudku. To je dáno tím, že i v případě, že zákon rozhodne nezasahovat do 

konfliktu, jedná se ve své podstatě o rozhodnutí. Takové rozhodnutí odráží nějaký 

úsudek, konkrétně o rozhodnutí zdržet se přijetí určitých právních kroků.37 Přínosem 

zákona tak bude vždy minimálně to, že upraví záležitosti a vztahy dosud neřešené, 

případně je nově řeší jinak. 

V České republice existují s účinností od 1. 1. 2012 obecné zásady pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA - Regulatory Impact Analysis) přijaté usnesením 

vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 922.38 Tyto zásady byly následně 

 

35  WINTEROVÁ, Alena. Zákon a kodifikace v budoucnu: (procesualistický pohled). Zákon 

v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005., , s. 27. ISBN 8086861066. 
36  ZÁMEČNÍKOVÁ, Marie. Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu 

a Rakousku. Praha: Leges, 2018, s. 159. Teoretik. ISBN 978-80-7502-315-5. 
37 MARMOR, Andrei. Should We Value Legislative Intehrity?. In: BAUMAN, Richard W. a Tsvi 

KAHANA, ed. The least examined branch: the role of legislatures in the constitutional state. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006, s. 132. ISBN 0-521-67682-7. 
38 Usnesení vlády č. 922 ze dne 14.12.2011. ZVlady [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2011 

[cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2011/922  

https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2011/922
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změněny usnesením vlády České republiky ze dne 8. ledna 2014 č. 2639 a usnesením 

vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 7640  a stanoví postup ministerstev 

a ostatních ústředních orgánů státní správy při vypracovávání hodnocení dopadů 

regulace. Hodnocení dopadů regulace se zpracovává na základě přehledu dopadů, který 

se zpracovává vždy. Hodnocení dopadů regulace (RIA) se tedy nevypracovává vždy, 

ale pouze v některých případech.41 

1.4 Forma změny zákonů 

Na úrovni zákonů je právní řád České republiky složen primárně z jednotlivých 

zákonů. Ke změně zákona v rámci legislativního procesu dochází přijetím zákona 

nového, který nějakým způsobem mění zákon již platný. Podle Knappa (1995, str. 114) 

lze novelizací rozumět případ, kdy pozdější právní předpis 1) změní určitou část 

právního předpisu dřívějšího nebo 2) doplní do dosavadního právního předpisu právní 

normu nebo 3) zruší některou právní normu obsaženou v dosavadním předpisu. 42 

Můžeme rozlišovat mezi přímou novelou zákona, nepřímou novelou zákona 

a zavedením speciální právní úpravy.  

1.4.1 Přímé novely zákonů 

Přímou novelu zákona lze popsat jako přímou změnu textu zákona. Takto 

dochází k přidání nového textu, vypuštění původního textu, případně nahrazení textu 

původního textem novým a odpovídá tak novelizaci takové, jakou ji popisuje Knapp.43 

1.4.2 Nepřímé novely zákonů  

Nepřímé novely nemění text zákona, ve kterém je obsažena měněná právní 

norma. Tuto měněnou normu však prostřednictvím konfliktu právních norem omezují 

 

39 Usnesení vlády č. 26 ze dne 8.1.2014. ZVlady [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2014 [cit. 

2020-09-28]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2014/26  
40 Usnesení vlády č. 76 ze dne 3.2.2016. ZVlady [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2014 [cit. 

2020-09-28]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2016/76  
41 K negativním dopadům právní regulace lze dále odkázat například na RYBOVÁ, Jitka. Legislativní 

proces a jeho vliv na četnost a detailnost právních předpisů. In: GERLOCH, Aleš a Jan KYSELA, 

ed. Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007, 

s. 263-273. Sborník ASPI. ISBN 978-80-7357-287-7.  
42 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 1995, str. 114. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-

1. 
43 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 1995, str. 114. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-

1. 

https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2014/26
https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2016/76
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nebo ruší.  Podle Kněžínka et al (2010, s. 132) Za nepřímou novelu lze pokládat takovou 

právní normu, která v podobě pozdější úpravy (lex posterior) rozšiřuje nebo zužuje 

věcnou, osobní nebo časovou působnost právní normy obsažené v jiném právním 

předpise, který se pozdějším právním předpisem přímo nemění.44  

1.4.3 Speciální úprava 

Ke změně zákona, tedy alespoň jedné právní normy v zákoně obsažené, dochází 

také přijetím speciální právní úpravy. Speciální právní úprava fakticky vylučuje 

aplikaci právní úpravy obecné pro předem definované případy.    

 

 

 

44 KNĚŽÍNEK, Jan, Petr MLSNA a Josef VEDRAL. Příprava návrhů právních předpisů: praktická 

pomůcka pro legislativce. [Praha]: Úřad vlády České republiky, 2010, s. 132. ISBN 978-80-7440-023-

0. Dostupné také z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-

predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf  

https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf
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2 Obecná empirická část 

Občanský zákoník nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014. Již před tímto datem byly 

Poslanecké sněmovně předloženy první návrhy k jeho novelizaci. Byť tyto návrhy 

nebyly přijaty, formálně zahájily linii potenciálních změn. Existence formálního podání 

návrhu má zásadní význam, jelikož bez tohoto ke změně zákona dojít nemůže. Je také 

obecně platné, že více opakovaných návrhů, tytéž změny, zvyšuje šance na její konečné 

přijetí.45 Vedle toho znalost navržených změn, nebo alespoň povědomí o nich, může 

mít zásadní význam pro další navrhovatele, aby ti mohli své návrhy formulovat 

s ohledem na návrhy minulé, ale také pro veřejnost. Tyto návrhy by měla sledovat 

veřejnost, zejména ta odborná, jelikož právě ta může svými veřejně vyjádřenými 

postřehy z teorie i praxe přispět ke kvalitě legislativy.     

Ke dni vypracování této práce bylo Poslanecké sněmovně předloženo celkem 

třicet jedna návrhů na změnu občanského zákoníku. 46  Tyto návrhy sumarizuje 

následující tabulka: 

Tabulka 1 

číslo 
návr

hu 

typ 

návrhu 

číslo 

volebn

ího 
období 

RI

A 
přijat 

typ důvodu 

(vývoj) 

zdroj 
důvodu 

(vývoj) 

původ 

důvodu 

zvláštní 

důvod 

obecn

á 

nutnos
t 

nutnost 

k dosaže
ní 

konkrét

ního cíle 

nutnost 

změny 
OZ 

k dosaž

ení cíle 

vhodn

ost 

713 
poslane

cký 
VI ne ne 

společensk

ých potřeb 

technologi

cký, 

částečně 
myšlenko

vý 

pragmati

cký, 

částečně 
populistic

ký 

ne ne ne ne ne 

740 
poslane

cký 
VI ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý, 
částečně 

technologi

cký 

pragmati

cký 
ne ne ano ne ne 

839 
poslane

cký 
VI ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý  

populistic

ký 
ne ne ano ano ne 

1007 
poslane

cký 
VI ne ne vztahů 

technologi
cký, 

částečně 

myšlenko
vý 

populistic
ký, 

částečně 

pragmati
cký 

ne ne ne ne ne 

1022 
poslane

cký 
VI ne ne 

vztahů 

i společens

kých 
potřeb 

myšlenko

vý 

populistic
ký, 

částečně 

ne 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

ano ano 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

 

45 Blíže například WINTR, Jan a Pavel RAČEK. Zvyšování trestní represe v letech 1993-2008. Právník. 

2010, 149(6), 549. ISSN 0231-6625. 
46  Navržené změny 89/2012 Sb. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: Sněmovní 

tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?idsb=20522&all=1  

 

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?idsb=20522&all=1
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pragmati

cký 

5 
poslane

cký 
VII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ano ano ne 

371 
poslane

cký 
VII ne ne 

společensk
ých potřeb 

technologi
cký, 

částečně 

myšlenko
vý 

pragmati
cký, 

částečně 

populistic
ký 

ne ne ne ne ne 

487 
poslane

cký 
VII ne ne 

vztahů 

i společens

kých 
potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 
částečně 

pragmati

cký 

opravn

ý 
ne ano ne ne 

642 vládní VII ne 

460/2

016 
Sb. 

přesahuje 

rozsah 
práce 

přesahuje 

rozsah 
práce 

přesahuje 

rozsah 
práce 

opravn
ý, 

zpřesňu

jící 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

780 
poslane

cký 
VII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 

částečně 
pragmati

cký 

ne ne ano ne ne 

874 vládní VII 
an
o 

ne 

vztahů 

i společens
kých 

potřeb 

technologi

cký, 
částečně 

myšlenko
vý 

pragmati

cký 
i populist

ický 

ne ne ano ne 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

920 
poslane

cký 
VII ne ne 

vztahů 
i společens

kých 

potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 

částečně 
pragmati

cký 

opravn

ý 
ne ano ano 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

977 
poslane

cký 
VII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 

opravn

ý 
ne ano ano 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

992 vládní VII 
an
o 

ne 
společensk
ých potřeb 

myšlenko
vý 

pragmati
cký, 

částečně 

populistic
ký 

opravn
ý 

ne ano ne ne 

1005 vládní VII 
an

o 

303/2
017 

Sb. 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký, 
částečně 

populistic

ký 

opravn

ý 
ne ano ano 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

12 vládní VIII 
an

o 

111/2
018 

Sb. 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 
evropský ne ne ano ano ano 

49 vládní VIII 
an
o 

171/2

018 

Sb. 

společensk
ých potřeb 

myšlenko
vý 

evropský, 
pragmati

cký, 

populistic
ký 

opravn
ý 

ne ano ano ano 

201 
poslane

cký 
VIII ne ne 

vztahů 

i společens

kých 
potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 
částečně 

pragmati

cký 

ne 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

ano ano 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

207 vládní VIII 
an

o 

33/20

20 Sb. 

vztahů 
i společens

kých 

potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 

opravn
ý, 

zpřesňu

jící 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

212 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ano ano ano 

270 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ano ano ne 

377 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ne ne ne 

380 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ne ne ne 

401 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ano ano ne 
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411 vládní VIII ne 

163/2

020 

Sb. 

viz zvláštní 
tabulka 

viz 

zvláštní 

tabulka 

viz 

zvláštní 

tabulka 

viz 

zvláštní 

tabulka 

viz 

zvlášt

ní 

tabulk
a 

viz 

zvláštní 

tabulka 

viz 

zvláštn
í 

tabulka 

viz 

zvlášt

ní 

tabulk
a 

456 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký, 
částečně 

populistic

ký 

ne ne ano ano ne 

593 vládní VIII ne ne 

vztahů 
i společens

kých 

potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 
ne 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

637 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký, 

částečně 
populistic

ký 

ne 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

899 vládní VIII ne ne 
společensk
ých potřeb 

myšlenko
vý 

pragmati
cký 

ne 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 

práce 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

984 vládní VIII ne ne 
společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 
ne 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

994 vládní VIII ne ne 
společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý, 

částečně 
technologi

cký 

evropský, 
částečně 

pragmati

cký 

opravn

ý 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

V této části práce jsou tak jednotlivé návrhy sumarizovány a v jednotlivých 

kapitolách je popsán jejich základní smysl a je vysvětleno, jak bylo provedeno jejich 

zařazení podle kritérií uvedených v teoretické části. Jednotlivé sloupce tabulky 

představují 1) číslo návrhu, 2) typ návrhu (poslanecký/vládní), 3) číslo volebního 

období Poslanecké sněmovny, 4) zpracování RIA (ano/ne), 5) zda byl návrh přijat 

a pokud ano, tak pod jakým číslem byl zákon vyhlášen, 6) typ důvodu návrhu (vývoj 

vztahů/vývoj společenských potřeb), 7) zdroj důvodu (myšlenkový vývoj/ 

technologický vývoj), 8) původ důvodu (pragmatický/populistický/mezinárodní/ 

evropský/ideologický), 9) existence zvláštního důvodu (ne/opravný/zpřesňující), 

10) obecná nutnost (ano/ne), 11) nutnost k dosažení konkrétního cíle (ano/ne), 

12) nutnost změny občanského zákoníku k dosažení konkrétního cíle (ano/ne) 

a 13) vhodnost návrhu (ano/ne). 

U některých návrhů bylo možné identifikovat konkrétní právní problémy, které 

jsou blíže popsány a je navrženo jejich případné řešení, pokud to bylo možné. U všech 

návrhů je uvedeno, které konkrétní ustanovení občanského zákoníku mají za cíl změnit. 

Čtenář tak má možnost v této práci vyhledat, zda již byla navržena změna určitého 

ustanovení občanského zákoníku a dozvědět se, zda byla přijata či nikoli. Některé 

změny byly navrženy opakovaně. Rozpracovány nejsou ty části jednotlivých návrhů, 
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které se týkají změny jiných právních předpisů než občanského zákoníku. Popisem 

těchto změn by byl překročen jednak rámec této práce, jelikož tyto se netýkají pouze 

rekodifikace soukromého práva, ale také přípustný rozsah této práce, jelikož například 

změny zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), by stály za samostatné zkoumání. 

U jednotlivých návrhů tak ve svém důsledku byla s ohledem na teoretickou část 

práce hodnocena jejich důvodnost a dále jejich nutnost a vhodnost. Vzhledem 

k obsáhlosti materie se práce nezabývá důvodností, nutností a vhodností jednotlivých 

navržených změn obsažených v těch návrzích, které jsou obsáhlé. V části třetí této práce 

je však podrobně rozveden alespoň jeden z obsáhlých návrhů, a to návrh č. 411 VIII. 

volebního období. Právě na tomto návrhu lze přehledně demonstrovat legislativní 

problémy občanského zákoníku. 

2.1 Návrhy předložené Poslanecké sněmovně v VI. volebním 

období (2010 – 2013) 

2.1.1 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 713 

2.1.1.1 Popis návrhu č. 713 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 713 VI. volebního období47 nezískal žádné 

stanovisko vlády a jeho projednání bylo v prvním čtení ukončeno s koncem volebního 

období. Předmětem návrhu bylo stanovit jako překážku manželství biologické 

příbuzenství v linii přímé a sourozenecké, plynoucí z umělého oplodnění a výslovně 

stanovit, že původ z početí umělým oplodněním zárodečnými buňkami anonymního 

dárce podle jiného právního předpisu nezakládá práva a povinnosti mezi dítětem 

a anonymním dárcem jako příbuznými. Toto vše v reakci na navrhovanou změnu 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, spočívající v prolomení 

naprosté anonymity anonymního dárce zárodečných buněk. Návrh se měl promítnout 

do uzákonění nového ust. § 675a OZ a do znění ust. § 685 a 772 OZ.  

 

47 Sněmovní tisk 713: Novela z. o specifických zdravotních službách. Poslanecká sněmovna parlamentu 

České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2012 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=713  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=713
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2.1.1.2 Hodnocení návrhu č. 713 

Podle důvodové zprávy je účelem návrhu eliminace nežádoucích vlivů, a to 

biologické příbuzenství anonymního dárce zárodečných buněk, uzavření manželství 

mezi biologicky příbuznými osobami a odepření práva dítěte znát své biologické 

rodiče.48 Základní otázku pak lze spatřovat v tom, zda dárce zárodečných buněk má být 

naprosto anonymní či nikoliv. Navrhovaná změna občanského zákoníku se týká 

uzavírání manželství a práv a povinností mezi příbuznými. Důvodnost návrhu lze 

typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, jelikož návrh cílí na společenskou 

potřebu zabránit incestu. Zdrojově důvod spočívá částečně v technologickém vývoji 

a částečně ve vývoji myšlenkovém, a to zejména v otázce naprosté anonymity dárce 

zárodečných buněk. Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu 

(pragmatický důvod), lze však vidět i rysy populistické (populistický důvod).  

2.1.1.2.1 Základní hodnocení 

Pro hodnocení nutnosti a vhodnosti je třeba zodpovědět základní politickou 

otázku, tedy zda dárce zárodečných buněk má být naprosto anonymní či nikoliv. Poté 

je třeba hodnotit aktuální právní úpravu, tedy mimo jiné i čl. 7 odst. 1 Úmluvy 

o právech dítěte, podle kterého Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od 

narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát 

své rodiče a právo na jejich péči49, a vyhodnotit tedy soulad politického rozhodnutí se 

všemi právními předpisy včetně mezinárodních smluv.  

2.1.1.2.2 Soulad politického rozhodnutí s dosavadní právní úpravou 

Při hodnocení souladu čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte s absolutní 

anonymitou dárce zárodečných buněk je třeba zohlednit i související judikaturu. Podle 

bodu 24, 29 a 36 Nálezu Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09 

24. z povahy věci musí právní vymezení rodiny reflektovat především existenci 

biologických vztahů. Z toho vyplývá i požadavek, aby právní určení otcovství, nejedná-

 

48  Sněmovní tisk 713/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=87217  
49 ČESKO. Sdělení č. 104 ze dne 8.dubna 1991 o sjednání Úmluvy o právech dítěte. In: Sbírka zákonů 

České a Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 22, s. 503. Dostupný také z: 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2434 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=87217
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2434
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li se o případ osvojení, odpovídalo skutečnému biologickému otcovství. Tento 

požadavek se přitom promítá i do subjektivního práva otce dítěte, aby bylo jeho 

biologické otcovství respektováno ze strany veřejné moci. Odpovídá mu i právo dítěte 

znát své biologické rodiče, výslovně vyjádřené v čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. 

(…) 29 Přesto však nelze požadavek shody právního a biologického otcovství považovat 

za absolutní. Právní vztah otce a dítěte totiž není jen mechanickou reflexí existence 

biologického vztahu, nýbrž s postupem času se může i při absenci tohoto vztahu 

vyvinout mezi právním otcem a dítětem taková sociální a citová vazba, jež z hlediska 

práva na ochranu soukromého a rodinného života bude rovněž požívat právní ochrany. 

(…) 36 (…) otázka existence shody mezi biologickým a právním otcovstvím se promítá 

(…) do práva dítěte znát své rodiče, zakotveného v čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. 

50 Dále podle bodu 10 usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. I. ÚS 

3062/18 Otcovství navrhovatele bylo prokázáno znaleckým posudkem z oboru 

zdravotnictví, odvětví genetiky. K námitce stěžovatelky, že určení otcovství není 

v souladu s nejlepším zájmem nezletilé soud připomenul, že nezletilá má právo znát své 

rodiče a právo na jejich péči, jak je to zakotveno i v čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech 

dítěte. Lze doplnit notorietu, že za výběr otce je odpovědná především matka. 51 

Nakonec podle bodu 30 a 32 Rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 

21 Cdo 4020/2017 30. (…) Konkrétně je proto třeba zkoumat, zda § 6 odst. 1 věta druhá 

před středníkem zákona o specifických zdravotních službách, vyžadující žádost 

neplodného páru o umělé oplodnění, která nesmí být starší než šest měsíců, sleduje 

legitimní cíl, jehož dosažení vylučuje závěr o zásahu do práva na respektování 

soukromého života. (…) 32 Důvodem, proč zákonodárce přijal požadavek na dodržení 

šestiměsíční lhůty (usuzováno z důvodové zprávy), je vazba na právo dítěte znát své 

rodiče podle čl. 7 Úmluvy o právech dítěte, jakkoliv je toto právo kontextově omezeno 

(slovy „je-li to možné“). Česká právní úprava tak patrně vychází ze stejných premis 

jako francouzská, když požaduje, aby se dítě narodilo do úplné rodiny a mělo šanci 

alespoň ve fázi početí mít kontakt s oběma svými rodiči. Otázka statusu dítěte 

 

50 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09. Dostupný z: 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=66731&pos=8&cnt=14&typ=result 
51 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. I. ÚS 3062/18. Dostupné z: 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=104385&pos=1&cnt=1&typ=result 

https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=66731&pos=8&cnt=14&typ=result
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=104385&pos=1&cnt=1&typ=result
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narozeného z umělého oplodnění přitom zahrnuje domněnku otcovství muže, který dal 

souhlas s umělým oplodněním, a právo otce popřít otcovství.52 

Podle Králíčkové (2014, str. 534) má-li být umělé oplodnění provedeno 

anonymním dárcem, musí být k tomuto zákroku výslovný souhlas (…) muže 

z neplodného páru. Umělé oplodnění tak nelze provést bez souhlasu, po jeho odvolání, 

proti vůli manžela matky či partnera anebo po jeho smrti. Lze říci, že nová právní 

úprava umělého oplodnění je ve shodě se závěry judikatury ESLP, např. ve věci Evans 

v. Velká Británie. Ve skutkově a lidsky poměrně komplikované věci soud dovodil, že 

odmítnutí transferu embrya do těla ženy po odvolání souhlasu s transferem ze strany 

původce mužské gamety neporušuje právo na ochranu soukromí ženy chráněné 

čl. 8 EÚLP a čl. 2 EÚLP se nevztahuje na „právo na život“ in vitro vytvořeného 

embrya.53  

Lze doplnit, že ve věci Evans proti Velké Británii nebyl původcem mužské 

gamety anonymní dárce, ale partner ženy a tato žena již neměla další ženské gamety 

než ty, které byly užity k vytvoření společných embryí. Soudy poměřovaly právo paní 

Evans stát se matkou geneticky spřízněného dítěte a právo expartnera paní Evans nestát 

se otcem společného dítěte s paní Evans. Stěžejním argumentem rozhodnutí soudů byla 

skutečnost, že paní Evans a její partner byli dopředu srozuměni s tím, že o umělé 

oplodnění mohou požádat pouze společně. Pokud se tedy jejich vztah před 

uskutečněním umělého oplodnění rozpadl a jeden z nich s umělým oplodněním 

nesouhlasil, upřednostnil soud princip právní jistoty a rozhodl ve prospěch expartnera 

paní Evans.54 

Pokud závěry vyjádřené výše, zejména pak ty vyjádřené v rozhodnutí soudu ve 

věci Evans proti Velké Británii, aplikujeme na posouzení souladu absolutní anonymity 

dárce zárodečných buněk s čl. 7 Úmluvy o právech dítěte, dojdeme k závěru 

o slučitelnosti absolutní anonymity dárce zárodečných buněk s čl. 7 Úmluvy o právech 

 

52  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4020/2017. Dostupný z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/25F08E48582C2227C125828D003B7F

75?openDocument&Highlight=0,null,21,cdo,4020/2017  
53 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 778 [Domněnka v případě umělého oplodnění neprovdané matky]. In: 

LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník : komentář. II., Rodinné právo (§ 655-975): 

komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013-, s. 534. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
54 Evans proti Velké Británii, rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 10. 4. 2007, č. stížnosti 6339/05. 

Dostupný také z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80046  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/25F08E48582C2227C125828D003B7F75?openDocument&Highlight=0,null,21,cdo,4020/2017
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/25F08E48582C2227C125828D003B7F75?openDocument&Highlight=0,null,21,cdo,4020/2017
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80046
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dítěte a zároveň i o slučitelnosti omezené anonymity dárce zárodečných buněk 

s čl. 7 Úmluvy o právech dítěte. Obě varianty lze tedy pokládat za slučitelné 

s předmětným čl. 7 Úmluvy o právech dítěte.  

Pokud tedy zákon stanoví absolutní anonymitu dárce zárodečných buněk55, 

dárci je poskytnuta právní jistota o jeho anonymitě a není tedy možné, aby dítě počaté 

ze zárodečných buněk anonymního dárce poznalo oba své biologické rodiče. Pokud by 

zákon stanovil omezenou anonymitu dárce zárodečných buněk nebo anonymitu úplně 

zrušil, dárci není poskytnuta právní jistota o jeho anonymitě, naopak je upozorněn na 

právo dítěte znát své biologické rodiče, je tedy možné, aby dítě počaté ze zárodečných 

buněk anonymního dárce poznalo oba své biologické rodiče a toto právo tedy dítě má.  

2.1.1.2.3 Navazující politická rozhodnutí 

Až po přijetí politického rozhodnutí a vyhodnocení aktuální právní úpravy je 

vhodné, podle potřeby, novelizovat příslušné předpisy a uvažovat nad navazujícími 

politickými rozhodnutími a potřebě další novelizace. V tomto konkrétním případě by 

navazující politické rozhodnutí mohlo spočívat v otázce, zda zakázat uzavření 

manželství mezi biologickými sourozenci.  

Hodnocení další novelizace by spočívalo v posouzení, zda aktuální právní 

úprava odpovídá přijatému polickému rozhodnutí nebo je nutná novelizace právních 

předpisů. Podle ust. § 675 OZ manželství nemůže být uzavřeno mimo jiné mezi 

sourozenci. Podle ust. § 772 odst. 2 OZ osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li 

společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé. Podle ust. § 771 OZ 

příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením. 

Z předmětných ustanovení lze usuzovat, že manželství nemohou uzavřít biologičtí 

sourozenci.  

2.1.1.2.4 Nutnost a vhodnost návrhu 

Navrhované uzákonění ust. § 675a, podle kterého, byl-li alespoň jeden ze 

sourozenců počat umělým oplodněním, nemůže být manželství uzavřeno také mezi 

biologickými předky a biologickými potomky, ani mezi biologickými sourozenci. 

 

55 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 10. 
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Pro určení biologického příbuzenství se užijí ustanovení o příbuzenství obdobně; 

za otce, popřípadě za matku snoubence se pro účely biologického příbuzenství považuje 

dárce zárodečných buněk56 ani změny ust. § 685 a 772 OZ nelze vzhledem k výše 

uvedenému považovat za nutné k dosažení návrhem zamýšleného cíle, jelikož je plně 

dostačující dosavadní právní úprava. Nutnost zde nelze spatřovat ani v obecné rovině, 

když předmětné právní otázky již právním řádem upravené jsou a jako takové nejsou 

v rozporu se základními lidskými právy. Navrhované změny nelze považovat ani za 

vhodné, a to jednak již pro samotnou absenci jejich nutnosti k dosažení konkrétního 

cíle, ale také pro převažující negativní dopady v podobě zásahu do stálosti občanského 

zákoníku.  

2.1.1.2.5 Zobecnění problému časové a personální náročnosti novel 

Na výše uvedeném posouzení jednotlivé právní otázky přípustnosti absolutní 

anonymity dárce zárodečných buněk lze ilustrovat, že připravit konečnou podobu 

návrhu novely zákona je časově i personálně náročné, jelikož novela zpravidla 

vyžaduje posouzení celé řady právních otázek. Výše byla popsána pouze jedna taková 

otázka, přesto toto posouzení zahrnuje několik stran textu. Můžeme si také všimnout, 

že zhodnocení platného právního stavu obsažené v důvodové zprávě je jednostranně 

zaměřené a přímo uvádí, že Současná právní úprava tudíž neodpovídá eugenickým, 

genetickým a etickým zájmům společnosti na zdraví populace, zejména pokud jde 

o eliminaci umělého oplodnění ze zárodečných buněk biologicky příbuzných osob, 

sňatků mezi příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci, a nerespektuje právo dětí znát 

svoje biologické rodiče.  Návrh musí zejména odpovídat politickému rozhodnutí a být 

slučitelný s právními normami, které návrh nenavrhuje zrušit. Pokud jsou politická 

rozhodnutí činěna až poté, co existuje samotný návrh, není zpravidla možné návrh uvést 

do souladu s novým politickým rozhodnutím a současně se zachovanými právními 

normami. 57  Protiargumenty výše uvedené v důvodové zprávě vůbec nezaznívají, 

 

56  Sněmovní tisk 713/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=87217  
57  Sněmovní tisk 713/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=87217  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=87217
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=87217
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dokonce žádné protiargumenty důvodová zpráva nepředpokládá a svůj pohled na věc 

prezentuje jako jediný možný. 

2.1.1.2.6 Rozlišení poslaneckého a vládního návrhu zákona 

Politické rozhodnutí je příčinou a návrh změny zákona je následkem takového 

rozhodnutí. 58  Pořadí příčiny a následku je zpravidla zachováno v případě vládního 

návrhu zákona.  

Vláda jakožto nejvyšší výkonný orgán přijme společné politické rozhodnutí 

a příslušné ministerstvo na základě toho odborně připraví návrh zákona, případně toto 

politické rozhodnutí přijme samotné ministerstvo. 59  Pořadí příčiny a následku je 

v takovém případě zachováno. Pokud byl návrh zákona v takto připravené podobě 

schvalován Parlamentem, nebylo by do správného pořadí zasaženo.  

V Parlamentu však dochází k pozměňovacím návrhům, které se mohou ukázat 

tak rozumnými, že zapříčiní vznik nového politického rozhodnutí přímo v Parlamentu 

formou přijetí návrhu v pozměněné podobě. Nebo v horším případě pozměňovací návrh 

dokonce rozumný není, avšak jeho přijetí se ukáže jako politická podmínka přijetí 

návrhu jako celku. V takovýchto případech dojde k narušení pořadí politického 

rozhodnutí jakožto příčiny a přípravy návrhu jakožto následku. Politické rozhodnutí je 

násilně vloženo do konzistentního a ministerstvem připraveného návrhu zákona, čímž 

dochází k degradaci celého návrhu. Toto vše je způsobeno částečně podobou 

legislativního procesu, který umožňuje takto nezodpovědné přijímání zákonů. Hlavní 

příčinu však spatřuji v nezodpovědném chování členů zákonodárných sborů, kteří jsou 

si těchto rizik zajisté plně vědomi.60 

 

58 Bod 1.1.2 této práce. 
59 Blíže například GERLOCH, Aleš a Jan KYSELA, ed. Tvorba práva v České republice po vstupu do 

Evropské unie. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007, s. 93. Sborník ASPI. ISBN 978-80-7357-287-7 nebo 

LAWS, Stephan, Legislation and Politics. In: FELDMAN, David, ed. Law in politics, politics in law. 

Oxford: Hart Publishing, 2013, s. 87-103. Hart studies in constitutional law. ISBN 978-1-84946-473-4 

nebo KARPEN, Ulrich a Helen XANTHAKI. Legislation in Europe: a comprehensive guide for 

scholars and practitioners. Oxford [UK]: Hart Publishing, 2017, s. 10. ISBN 978-1-50990-875-2. 
60 Naopak jako případ odpovědného přístupu zákonodárce lze uvést vyjádření senátora Jiřího Dienstbiera 

na 16. schůzi Senátu dne 25.1.2012 projednávající návrh nového občanského zákoníku, podle kterého je 

vyloučeno nějak podstatněji zasahovat do jeho dílčích ustanovení, protože riziko chyb, kterých bychom 

se mohli dopustit, a nedomyšlených a dopadů do dalších částí našeho právního řádu, které by takové 

zásahy měly, tak doopravdy nelze takto k zákonu obecně přistoupit, natož u takto zásadní a rozsáhlé 
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Podobný problém pro kvalitu nově přijímaných právních předpisů představují 

poslanecké návrhy zákonů. Tyto návrhy zpravidla nedosahují kvality vládních návrhů, 

jelikož jednotliví poslanci ani jejich skupiny nemají k dispozici odborníky pro sepis 

právních předpisů v podobě ministerstva. U poslaneckých návrhů také není zachováno 

pořadí politického rozhodnutí jakožto příčiny a sepisu návrhu právního předpisu 

v podobě následku. Příčinou takového sepisu bývá přání jednoho či více poslanců 

prosadit svůj politický názor a politické rozhodnutí je přijímáno až v Parlamentu. 

Problém lze řešit minimálně dvěma způsoby, a to úpravou legislativního procesu nebo 

zvýšením úcty poslanců k zákonům. Pokud by prioritou poslanců bylo přijímání 

kvalitních zákonů, nebyl by využíván institut pozměňovacího návrhu a návrhy zákonů 

by byly více vraceny navrhovateli k dopracování z důvodu nesouladu s nezrušenými 

právními normami. Je notorietou, že poslanci mají celou řadu priorit, proto se jako 

vhodnější řešení jeví úprava legislativního procesu. Ani tato úprava však nemůže být 

všespásná, jelikož ani sebelepší právní úprava nemůže být funkční bez odpovědného 

přístupu ze strany jejích adresátů. 

2.1.2 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 740 

2.1.2.1 Popis návrhu č. 740 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 740 VI. volebního období 61 byl 

připomínkován ze strany vlády a jeho projednání bylo ve druhém čtení ukončeno 

s koncem volebního období. Předmětem návrhu bylo zavedení speciální úpravy 

účinnosti povinně zveřejňovaných smluv, což se mělo promítnout do nového ust. 

§ 1762a OZ.  Návrh počítal se zavedením definice povinně zveřejňované smlouvy 

v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nakonec byla právní 

úprava účinnosti povinně zveřejňovaných smluv upravena zvláštním zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to bez nutnosti novelizovat 

občanský zákoník. 

 

normy. Viz DIENSTBIER, Jiří. Těsnopisecká zpráva: z 16. schůze Senátu. Senát parlamentu České 

republiky [online]. Praha: Senát, 2012, 25. 1. 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/63269/53451  
61 Sněmovní tisk 740: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=740  

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/63269/53451
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=740
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2.1.2.2 Hodnocení návrhu č. 740 

Dle důvodové zprávy bylo cílem návrhu zavést jednoduchá pravidla, která 

zabezpečí transparentní a hospodárné nakládání s veřejným majetkem a s veřejnými 

prostředky.62 Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, 

jelikož návrh cílí na společenskou potřebu rozumného nakládání s veřejnými 

prostředky. Zdrojově důvod spočívá částečně v myšlenkovém vývoji, je však umožněn 

vývojem technologickým v oblasti informačních technologií. Původ důvodu je možné 

podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod).  

V návrhu nelze spatřovat obecnou nutnost, jelikož otázka nakládání s veřejnými 

prostředky je právním řádem již upravena a jako taková není v rozporu se základními 

lidskými právy. Návrh obecně lze považovat za nutný k dosažení uvedeného cíle, 

za nutnou však nelze považovat jeho část týkající se změny občanského zákoníku. 

Požadovaného cíle lze totiž dosáhnout beze změny textu občanského zákoníku, 

k čemuž nakonec skutečně došlo. Navrhovanou změnu občanského zákoníku nelze 

považovat ani za vhodnou, a to pro samotnou absenci její nutnosti k dosažení 

konkrétního cíle. 

Návrh č. 740 VI. volebního období a jeho projednávání zákonodárným sborem 

je ukázkovým příkladem dosažení politického cíle bez zásahu do základního kodexu 

soukromého práva. Materie byla podrobněji projednávána a také přijata v rámci návrhu 

č. 42 VII. volebního období 63  měnící zákon o registru smluv. Otázka účinnosti 

speciálních smluv je tak upravena ve speciálním zákoně, což přispívá stálosti 

a poznatelnosti práva.   

 

62  Sněmovní tisk 740/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=86705  
63  Sněmovní tisk 42: N.z. o Registru smluv. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=42  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=86705
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=42
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2.1.3 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 839 

2.1.3.1 Popis návrhu č. 839 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 839 VI. volebního období 64  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut. Předmětem 

návrhu bylo posunutí účinnosti občanského zákoníku o jeden rok, tedy na 

1. leden 2015, což by se promítlo do znění ust. § 3081 OZ.  

2.1.3.2 Hodnocení návrhu č. 839 

Důvodová zpráva návrh odůvodňuje potřebou vytvoření dodatečného prostoru 

k seznámení, zejména odborné veřejnosti, s rekodifikací soukromého práva. 65 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, jelikož návrh 

cílí na společenskou potřebu dostatečné znalosti práva. Zdrojově pak důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod populismus (populistický 

důvod).   

Návrh jako takový se nejeví jako obecně nutný. Lze jej však kvalifikovat jako 

nutný k dosažení konkrétního cíle, kterým je posunutí účinnosti občanského zákoníku. 

Návrh ale nelze hodnotit jako vhodný, jelikož odkládání dlouho připravované právní 

úpravy bez existence zásadních důvodů nepřináší užitek ani adresátům norem, kteří se 

dostávají do nejistoty, ani úpravě samotné a může vést až ke zrušení nově přijaté právní 

úpravy.66 

 

64 Sněmovní tisk 839: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=839  
65  Sněmovní tisk 839/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131327  
66 Příkladem neustálého odkládání účinnosti zákona, které vedlo až k jeho zrušení, je zákon č. 218/2002 

Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních 

zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který byl zrušen zákonem č. 234/2014 Sb., o státní 

službě. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=839
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131327
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2.1.4 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 1007 

2.1.4.1 Popis návrhu č. 1007 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 1007 VI. volebního období 67  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a jeho projednání bylo v prvním čtení ukončeno 

s koncem volebního období. Předmětem návrhu bylo zařadit do právní úpravy zneužití 

a omezení soutěže ochranu proti tzv. katalogovým podvodům. Navrhovaná změna se 

měla promítnout do znění ust. § 2974 a 2978 OZ. 

2.1.4.2 Hodnocení návrhu č. 1007 

Podle důvodové zprávy u tzv. katalogových podvodů Jde o nekalé obchodní 

praktiky spočívající ve lstivém vylákání právně závazného souhlasu s uzavřením 

extrémně nevýhodné smlouvy o pouhé registraci v nějakém katalogu či databázi, jejíž 

reálný přínos je nulový či nule blízký.68  

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji vztahů, jelikož návrh cílí 

k ochraně jedné ze smluvních stran. Zdrojově důvod spočívá částečně 

v technologickém vývoji, když tento umožnil uzavírat smlouvy na dálku a částečně ve 

vývoji myšlenkovém, a to zejména myšlence poskytnout straně smlouvy zvláštní formu 

ochrany. Původ důvodu je možné podřadit pod populismus (populistický důvod), lze 

však vidět i částečně pragmatické rysy (pragmatický důvod) s ohledem na déle trvající 

existenci tzv. katalogových podvodů. 

Obecná nutnost u předmětného návrhu absentuje. Stejně tak chybí nutnost 

k dosažení návrhem zamýšleného cíle, jelikož je plně dostačující dosavadní právní 

úprava nekalé soutěže a smluvního práva. Navrhovanou změnu nelze považovat ani za 

vhodnou, a to jednak již pro samotnou absenci nutnosti k dosažení konkrétního cíle, ale 

také pro převažující negativní dopady v podobě zásahu do stálosti občanského 

zákoníku.  

 

67  Sněmovní tisk 1007: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=1007  
68  Sněmovní tisk 1007/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=173803  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=1007
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=173803
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2.1.5 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 1022 

2.1.5.1 Popis návrhu č. 1022 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 1022 VI. volebního období 69  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a jeho projednání bylo v prvním čtení ukončeno 

s koncem volebního období. Předmětem návrhu bylo zavedení práva registrovaných 

partnerů na osvojení nezletilého dítěte v případě, kdy rodičem dítěte je jeden z partnerů. 

Změna se měla promítnout do znění ust. § 800, 832, 833 a 840 OZ.  

2.1.5.2 Hodnocení návrhu č. 1022 

Podle důvodové zprávy je cílem navržené úpravy postavit na roveň vztah 

osvojence a osvojitele tam, kde je nezletilé dítě osvojováno osobami stejného pohlaví.70 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat jak ve vývoji vztahů, tak ve vývoji 

společenských potřeb, jelikož návrh cílí ke zrovnoprávnění lidí ve společnosti. 

Zdrojově důvod spočívá výhradně v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné 

podřadit pod populismus (populistický důvod), jelikož ve své podstatě prosazuje zájem 

určité menšiny. Na druhou stranu lze nalézt i pragmatické rysy (pragmatický důvod) 

s ohledem na společenskou potřebu odstraňovat nedůvodnou nerovnoprávnost. 

Návrh lze hodnotit jako nutný k dosažení návrhem zamýšleného cíle, jelikož 

změny lze legitimně dosáhnout pouze změnou textu občanského zákoníku. U tohoto 

návrhu lze také zvažovat existenci obecné nutnosti, a to zejména s ohledem na základní 

lidská práva a svobody, konkrétně právo na soukromý a rodinný život.  Hodnocení 

obecné nutnosti a stejně tak vhodnosti návrhu přesahuje rozsah této práce a zasloužilo 

by si tak samostatnou pozornost. 

 

69 Sněmovní tisk 1022: Novela z. o registrovaném partnerství. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=1022  
70  Sněmovní tisk 1022/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=87215  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=1022
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=87215
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2.2 Návrhy předložené Poslanecké sněmovně v VII. 

volebním období (2013 – 2017) 

2.2.1 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 5 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 5 VII. volebního období 71  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a jeho projednání bylo v prvním čtení ukončeno 

s koncem volebního období. Předmětem návrhu bylo posunutí účinnosti občanského 

zákoníku o jeden rok, tedy na 1. leden 2015, což by se promítlo do znění ust. § 3081 

OZ. Návrh je v podstatě totožný s návrhem č. 839 VI. volebního období. Platí pro něj 

tedy to, co je uvedeno v bodě 2.1.3 této práce.72 

2.2.2 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 371 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 371 VII. volebního období 73  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a jeho projednání bylo ukončeno s koncem volebního 

období. Návrh se týká umělého oplodnění a vychází z poslaneckého návrhu 

evidovaného pod č. 713 VI. volebního období, který dále rozpracovává a zpřesňuje. 

Návrh se měl promítnout do uzákonění nového ust. § 675a OZ a do znění ust. § 685 

a 772 OZ. K popisu a hodnocení návrhu č. 371 lze tedy plně odkázat na bod 2.1.1 této 

práce.74 

2.2.3 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 487 

2.2.3.1 Popis návrhu č. 487 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 487 VII. volebního období75 a vyhlášený 

jako zákon č. 140/2016 Sb. nakonec nepřinesl žádnou změnu občanského zákoníku. 

Původně bylo navrhováno, aby do ust. § 898 OZ bylo doplněno sousloví „nebo stanoví-

 

71 Sněmovní tisk 5: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=5  
72 Blíže bod 2.1.3 této práce. 
73 Sněmovní tisk 371: Novela z. o specifických zdravotních službách. Poslanecká sněmovna parlamentu 

České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2014 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=371  
74 Blíže bod 2.1.1 této práce. 
75  Sněmovní tisk 487: Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením. Poslanecká 

sněmovna parlamentu České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2015 [cit. 

2020-09-28]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=487  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=5
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=371
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=487
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li tak zvláštní zákon“, a to v souvislosti s přijetím speciální právní úpravy pro 

financování a nákup zvláštních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.  

2.2.3.2 Hodnocení návrhu č. 487 

Dle důvodové zprávy problém spočívající v nutnosti souhlasu soudu 

s pořízením zvláštní pomůcky vznikl přijetím zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením, který ve svém ust. § 9 odst. 1 stanoví, že 

nárok na příspěvek má přímo postižená osoba. V minulosti však podle zrušené 

vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. příjemcem příspěvku na zakoupení motorového 

vozidla byli rodiče postiženého dítěte.76   

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji vztahů i společenské potřebě. 

Zdrojově důvod spočívá výhradně v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné 

podřadit pod populismus (populistický důvod), jelikož ve své podstatě prosazuje zájem 

určité menšiny. Na druhou stranu lze nalézt i pragmatické rysy (pragmatický důvod) 

s ohledem na společenskou potřebu zbytečně nepřetěžovat soudy a nežádat po 

adresátech norem nadbytečné právní jednání. Vzhledem k výše uvedenému lze 

u návrhu spatřovat i důvod opravný, jelikož potřeba změny zákona vyvstala z přijetí 

zákona č. 329/2011 Sb. 

Obecná nutnost u předmětného návrhu absentuje. Nutnost k dosažení návrhem 

zamýšleného cíle existuje co do potřeby změny právní úpravy, nicméně nevyžaduje 

přímo změnu občanského zákoníku, což bylo potvrzeno i praxí. Stejně tak vhodnost 

návrhu lze spatřovat u návrhu jako takového, jelikož zrušení povinného soudního 

rozhodování v případě nákupu automobilu jako zvláštní pomůcky se jeví jako rozumné. 

Nevhodná je však v této souvislosti navržená změna občanského zákoníku. Platí obecné 

pravidlo, že při existenci speciální úpravy se použije tato speciální úprava. Není tedy 

vhodné, aby zákony obsahovaly klauzuli typu „nebo stanoví-li tak zvláštní zákon“.  

 

76  Sněmovní tisk 487/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114532  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114532
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2.2.4 Vládní návrh evidovaný pod č. 642 (zákon č. 460/2016 Sb.) 

2.2.4.1 Popis návrhu č. 642 

Vládní návrh evidovaný pod č. 642 VII. volebního období77 a vyhlášený jako 

zákon č. 460/2016 Sb. přinesl změny občanského zákoníku zejména v oblasti práce 

nezletilých (ust. § 35 OZ), omezení svéprávnosti (ust. § 59 a 3033 OZ), pitvy (ust. 

§ 113, 115, 116, 117 OZ), jednání za právnickou osobu (ust. § 164 OZ), požadavků na 

plnou moc v souvislosti s veřejnou listinou (ust. § 441 OZ), liniových staveb (ust. § 509 

OZ), nabytí podílu a vliv na společné jmění manželů (ust. § 709 OZ), správě majetku 

dítěte (ust. § 901 OZ), výživného (ust. § 921 OZ), předkupního práva spoluvlastníků 

(ust. § 1124 a 1125 OZ), svěřenském fondu (ust. § 1451, 1452, 1457 a 1474 OZ), závěti 

(ust. § 1537 OZ), práv spotřebitelů spojených s úplatným právem na výhodu spojenou 

se službami (ust. § 1867 OZ), dohody o srážkách z příjmů (ust. § 1988 a 2045 OZ), 

jistoty u nájmu bytu a nájmu bytu zvláštního určení (ust. § 2245 a 2301 OZ) a další 

změny, které se promítly do znění ust. § 498, 3025, 3041 a 3046 OZ. 

2.2.4.2 Částečné hodnocení návrhu č. 642 

Hodnotit důvody, nutnost a vhodnost všech navržených změn občanského 

zákoníku obsažených v tomto návrhu bohužel není s ohledem na rozsah této práce 

možné. Zvláštní pozornost si však zaslouží změna ust. § 441 OZ, do kterého byla 

doplněna věta Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li 

plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným 

podpisem. Tato změna reaguje na právní spory v otázce požadavku na plnou moc. Tyto 

spory byly vyřešeny usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 

3919/2014, přesto se zákonodárce rozhodl zpřesnit text zákona. Vrstva obalu zákona, 

která se předmětným soudním rozhodnutím vytvořila, tak přirostla k zákonu 

samotnému a došlo k ochuzení samotného obalu zákona, který se i bez zásahů 

zákonodárce vytváří řadu let. S těmito zásahy se obal bude vytvářet déle, případně se 

jej nepodaří vytvořit vůbec. 

 

77 Sněmovní tisk 642: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=642  

 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=642


37 

 Podle Čecha (2015, str. 34 a násl.) Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 

29 Cdo 3919/2014 občanský zákoník vyložil proti textu samotného zákona, současně 

však dodává, že toto je možné s ohledem na ust. § 2 odst. 2 OZ. Dále podle něj Nejvyšší 

soud přiznal zákonnému požadavku na notářský zápis o plné moci jediný význam, a to 

ověřit totožnost zmocnitele. Vyloučil tak poučovací funkci notářského zápisu a otevřel 

cestu například k tomu, aby za dlužníka lichváři uznali dluh se svolením k přímé 

vykonatelnosti na základě plné moci, kterou jim dlužník podepíše na poště. Vyslovil 

také obecné přesvědčení, že břímě nápravy a revize nové civilní legislativy nemůže nést 

Nejvyšší soud, ale že hlavní tíha musí spočívat na zákonodárci. Vyjádřil i podporu 

stanoviska, že návrh mininovely zákoníku na problém formy plné moci musí reagovat, 

a to i po předmětném rozhodnutí Nejvyššího soudu, respektive právě po něm. Nakonec 

dodal, že nejlépe by měl reagovat tím, že podrobněji vymezí okruh případů, ve kterých 

se plná moc (ne)obejde bez notářského zápisu, i jaké důsledky vyvolá její nedodržení.78 

Zákonodárce však nedbal rad uznávaného odborníka a změnu udělal po svém tím snad 

nejhorší možným způsobem, a to opsáním závěru soudního rozhodnutí do textu zákona.  

Důvodnost změny ust. § 441 OZ lze typově spatřovat ve společenské potřebě 

přiměřenosti administrativní zátěže. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. 

Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod). 

Nakonec můžeme nalézt i důvod zpřesňující, případně opravný.  

Navrhovanou změnu ust. § 441 OZ nelze považovat za obecně nutnou, ani 

nutnou k dosažení konkrétního cíle. Cíle bylo dosaženo již rozhodnutím Nejvyššího 

soudu. Změnu pak nelze, zejména pro absenci nutnosti, hodnotit ani jako vhodnou. 

2.2.5 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 780 

2.2.5.1 Popis návrhu č. 780 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 780 VII. volebního období 79  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a jeho projednání bylo ukončeno s koncem volebního 

 

78 ČECH, Petr. Ještě k požadavku notářského zápisu o plné moci. Právní rádce. 2015, , s. 34-37. ISSN 

1210-4817. Dostupné také z https://pravniradce.ihned.cz/c1-63652800-jeste-k-pozadavku-notarskeho-

zapisu-o-plne-moci 
79 Sněmovní tisk 780: N. z. o náhradním výživném. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=780  

https://pravniradce.ihned.cz/c1-63652800-jeste-k-pozadavku-notarskeho-zapisu-o-plne-moci
https://pravniradce.ihned.cz/c1-63652800-jeste-k-pozadavku-notarskeho-zapisu-o-plne-moci
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=780
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období. Předmětem návrhu bylo uzákonění náhradního výživného v podobě nově 

navrženého zákona o náhradním výživném. Návrh se měl promítnout do znění ust. 

§ 910 OZ v podobě regresního nároku toho, kdo náhradní výživné poskytl a ust. 956 

OZ v podobě sdělovaní údajů potřebných k provádění zákona o náhradním výživném.  

2.2.5.2 Hodnocení návrhu č. 780 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, jelikož 

návrh cílí na společenskou potřebu zaopatření dětí, avšak také ve vývoji vztahů rodičů 

a dětí. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné 

podřadit pod populismus (populistický důvod), jelikož je v zájmu omezeného okruhu 

lidí, můžeme v něm však najít i znaky praktické potřebnosti (pragmatický důvod).  

V návrhu nelze spatřovat obecnou nutnost, jelikož otázka finančního 

zabezpečení dětí je právním řádem již upravena a jako taková není v rozporu se 

základními lidskými právy. Návrh obecně lze považovat za nutný k dosažení 

uvedeného cíle, za nutnou však nelze považovat jeho část týkající se změny občanského 

zákoníku. Požadovaného cíle lze totiž dosáhnout beze změny textu občanského 

zákoníku. Navrhovanou změnu občanského zákoníku nelze považovat ani za vhodnou, 

a to pro samotnou absenci její nutnosti k dosažení konkrétního cíle. 

2.2.6 Vládní návrh evidovaný pod č. 874 

2.2.6.1 Popis návrhu č. 874 

Vládní návrh evidovaný pod č. 874 VII. volebního období80 a vyhlášený jako 

zákon č. 202/2017 Sb. se týkal poskytování zdravotních služeb a nepřinesl žádné změny 

textu občanského zákoníku. Vládní návrh již od začátku nenavrhoval žádné změny 

občanského zákoníku. Byl však podán pozměňovací návrh poslankyně Jitky 

Chalánkové, který mimo jiné obsahoval i text návrhu evidovaného pod č. 713 VI. 

volebního období a č. 371 VII. volebního období týkající se anonymity dárce 

zárodečných buněk81, a dále byl podán pozměňovací návrh poslance Ludvíka Hovorky, 

který mimo jiné obsahoval vedle textu pozměňovacího návrhu poslankyně Jitky 

 

80  Sněmovní tisk 874: Novela z. o specifických zdravotních službách - EU. Poslanecká sněmovna 

parlamentu České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2016 [cit. 2020-09-

28]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=874  
81 Blíže bod 2.1.1 a 2.2.2 této práce. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=874
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Chalánkové i zákaz náhradního (surogátního) mateřství, tedy procesu, kdy embryo 

biologických rodičů donosí jiná, „náhradní“ matka s úmyslem takto otěhotnět, dítě 

biologických rodičů donosit a porodit, ale bezprostředně po porodu se vzdát všech 

rodičovských závazků a práv k tomuto dítěti82, s výjimkou blízkého příbuzenství mezi 

biologickou a surogátní matkou. Uvedené pozměňovací návrhy nebyly přijaty, a tedy 

ani promítnuty do textu zákona, měly se však promítnout do uzákonění nového ust. 

§ 675a OZ, do znění ust. § 685, 772 OZ a do uzákonění nového ust. § 775a OZ. 

2.2.6.2 Hodnocení návrhu č. 874 

Důvodnost, nutnost a vhodnost návrhu týkajícího se anonymity dárce 

zárodečných buněk byla již popsána v bodě 2.1.1 této práce.83  

Důvodnost návrhu úpravy surogátního mateřství lze typově spatřovat ve vývoji 

vztahů rodičů a dětí. Zdrojově důvod spočívá v technologickém vývoji. Původ důvodu 

je možné podřadit pod populismus (populistický důvod), jelikož je v zájmu odpůrců 

surogátního mateřství, když toto ve většině případů zakazuje.  

V návrhu úpravy surogátního mateřství nelze spatřovat obecnou nutnost. Návrh 

obecně lze považovat za nutný k dosažení uvedeného cíle, za nutné však nelze 

považovat jeho zařazení mezi změny občanského zákoníku. Požadovaného cíle lze totiž 

dosáhnout beze změny textu občanského zákoníku. Hodnocení obecné vhodnosti 

navrhované úpravy přesahuje rámce této práce, samotnou změnu občanského zákoníku 

však nelze pro absenci její nutnosti považovat ani za vhodnou. 

2.2.7 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 920 

2.2.7.1 Popis návrhu č. 920 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 920 VII. volebního období 84  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a jeho projednání bylo v druhém čtení ukončeno 

s koncem volebního období. Předmětem návrhu bylo zavedení obecného předkupního 

 

82  Sněmovní tisk 874/2, část č. 1/2: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121042 
83 Blíže bod 2.1.1 této práce. 
84 Sněmovní tisk 920: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=920  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121042
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=920
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práva spoluvlastníků, což se mělo promítnout do ust. § 1124 a 1125 OZ, nová úprava 

účinnosti dohody o změně prohlášení, což se mělo promítnout do znění ust. § 1169 odst. 

2 OZ, nová úprava přechodu dluhů při převodu jednotky, což se mělo promítnout do 

znění ust. § 1186 odst. 2 OZ, umožnění společenství vlastníků v některých případech 

převzít, přistoupit nebo jinak zajistit dluh, což by se promítlo do znění ust. § 1195 

a 1197 OZ, změna požadavku na souhlasy vlastníků jednotek pro změnu stanov, 

nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením nebo ve smlouvě o výstavbě, 

což by se promítlo do ust. § 1200 odst. 1 OZ a nakonec pak zavedení prekluzivní lhůty 

k podání návrhu soudu na rozhodnutí o záležitosti v případě, kdy rozhodnutí nebylo 

přijato pro nezpůsobilost shromáždění se usnášet. Toto by se promítlo do ust. § 1209 

odst. 2 OZ.  

2.2.7.2 Hodnocení návrhu č. 920 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat jak ve vývoji vztahů spoluvlastníků, tak 

ve vývoji společenské potřeby spoluvlastnictví funkčně regulovat. Zdrojově důvod 

spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod populismus 

(populistický důvod), jelikož je v zájmu pouze některých spoluvlastníků. Lze najít 

i rysy praktické potřeby (pragmatický důvod) spočívající v odstranění některých 

praktických problémů spojených s předmětnou právní úpravou. Z návrhu plynou 

nakonec důvody opravné. 

Návrh nemá znaky obecné nutnosti. K dosažení návrhem předkládaného cíle je 

však změna občanského zákoníku nutná. Vhodnost návrhu by vyžadovala bližší 

zamyšlení, na které v této části práce není dostatek prostoru, nicméně některé otázky 

vhodnosti budou popsány níže v rámci vládního návrhu č. 411 VIII. volebního 

období.85 

Navrhované obecné předkupní právo spoluvlastníků bylo nakonec přijato, a to 

pozměňovacím návrhem k návrhu č. 642 VII. volebního období86, což se promítlo do 

 

85 Část 3 této práce. 
86 Sněmovní tisk 642: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=642  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=642
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ust. § 1124 a 1125 OZ. Na základě vládního návrhu evidovaného pod č. 411 VIII. 

volebního období87 pak bylo obecné předkupní právo spoluvlastníků zrušeno. 

2.2.8 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 977 

2.2.8.1 Popis návrhu č. 977 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 977 VII. volebního období88 nezískal žádné 

stanovisko vlády a jeho projednání bylo v prvním čtení ukončeno s koncem volebního 

období. Předmětem návrhu bylo navrácení rozhodování o umisťování (a přemisťování) 

dětí s nařízenou ústavní výchovou do konkrétních školských zařízení zpět do 

kompetence diagnostických ústavů, když od 1. 1. 2014 o umístění (a přemístění) dítěte 

do konkrétního zařízení rozhodují soudy. Tato změna by se promítla v ust. § 971 OZ.  

2.2.8.2 Hodnocení návrhu č. 977 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby zajistit 

funkčnost ústavní výchovy. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ 

důvodu je možné vidět v praktické potřebě (pragmatický důvod) spočívající v rychlém 

a uvědomělém rozhodování. Z návrhu plyne také důvod opravný, když je navrhováno 

vrátit se ke stavu, jaký byl před 1. 1. 2014. 

Návrh nemá znaky obecné nutnosti. K dosažení návrhem předkládaného cíle je 

však změna občanského zákoníku nutná. Vhodnost návrhu by vyžadovala bližší 

zamyšlení, které by však pouze neúměrně zvětšovalo rozsah této práce.  

2.2.9 Vládní návrh evidovaný pod č. 992 

2.2.9.1 Popis návrhu č. 992 

Vládní návrh evidovaný pod č. 992 VII. volebního období 89  nebyl přijat 

Poslaneckou sněmovnou. Jeho projednání bylo v prvním čtení ukončeno s koncem 

 

87 Sněmovní tisk 411: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=411  
88 Sněmovní tisk 977: N.z. o změně zák. v souv. s nařízenou ústavní výchovou. Poslanecká sněmovna 

parlamentu České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2016 [cit. 2020-09-

28]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=977  
89 Sněmovní tisk 992: Vl. n. z. o změně zák. v souv. s veřejným opatrovnictvím. Poslanecká sněmovna 

parlamentu České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2016 [cit. 2020-09-

28]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=992  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=411
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=977
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=992
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volebního období. Předmětem návrhu bylo přizpůsobení úpravy institutu veřejného 

opatrovnictví v občanském zákoníku s ohledem na dosavadní nepřijetí zákona 

o veřejném opatrovnictví. Z občanského zákoníku tak měly být odstraněny odkazy na 

zvláštní zákon v ust. § 468, 471 a 3033 OZ.   

2.2.9.2 Hodnocení návrhu č. 992 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby upravit 

institut veřejného opatrovnictví. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. 

Původ důvodu je možné spatřovat v praktické potřebě zjednodušovat právní řád 

(pragmatický důvod), lze však vysledovat i znaky populismu (populistický důvod), 

jelikož by přijetím návrhu došlo k upuštění od záměru kodifikovat institut veřejného 

opatrovnictví, což může být ve prospěch nějaké lobbistické skupiny. Z návrhu plyne 

také důvod opravný, když je navrhováno zrušit odkaz na speciální právní úpravu, se 

kterou občanský zákoník od svého zrodu počítá.   

Návrh nemá znaky obecné nutnosti. K dosažení návrhem předkládaného cíle 

není nutná změna občanského zákoníku, postačovalo by přijmout samostatný zákon, 

případně materii vtělit do nějakého jiného zákona. Pro absenci nutnosti k dosažení cíle 

návrh lze považovat obecně za nevhodný. Nelze však vyloučit, že by podrobnějším 

zkoumáním bylo možné nalézt pozitiva návrhu, které by nakonec převážily uvedené 

základní negativum v podobě absence nutnosti. 

2.2.10 Vládní návrh evidovaný pod č. 1005 (zákon č. 303/2017 Sb.) 

2.2.10.1 Popis návrhu č. 1005 

Vládní návrh evidovaný pod č. 1005 VII. volebního období90 a vyhlášený jako 

zákon č. 303/2017 Sb. zahrnoval novou právní úpravu v podobě zákona o statusu 

veřejné prospěšnosti. Na tento zvláštní zákon odkazoval občanský zákoník ve svém ust. 

§ 147 až 150, ust. § 231 a věta druhá ust. § 272 odst. 1.  Ústavně právní výbor v průběhu 

projednání návrh pozměnil tak, že přizpůsobil úpravu statusu veřejné prospěšnosti 

 

90 Sněmovní tisk 1005: Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=1005  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=1005
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v občanském zákoníku formou zrušení ust. § 147, 148, 149, 150, ust. § 231 a věty druhé 

ust. § 272 odst. 1 OZ bez náhrady.  

2.2.10.2 Hodnocení návrhu č. 1005 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby upravit 

institut veřejné prospěšnosti. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ 

důvodu je možné spatřovat v praktické potřebě zjednodušovat právní řád (pragmatický 

důvod), lze však vysledovat i znaky populismu (populistický důvod), jelikož přijetím 

návrhu došlo k upuštění od záměru kodifikovat institut veřejné prospěšnosti, což by 

mohlo vést k prospěchu nějaké lobbistické skupiny. Z návrhu plyne také důvod 

opravný, když je navrhováno zrušit odkaz na speciální právní úpravu, se kterou 

občanský zákoník od svého zrodu počítá.   

Návrh nemá znaky obecné nutnosti. K dosažení návrhem předkládaného cíle 

není nutná vyjma ust. § 150 OZ změna občanského zákoníku, postačovalo by 

nepřijmout občanským zákoníkem předpokládaný speciální zákon. Hodnocení 

vhodnosti návrhu by zasloužilo delší zamyšlení, které by však neúměrně zvětšovalo 

rozsah této práce.  

2.3 Návrhy předložené Poslanecké sněmovně v VIII. 

volebním období (2017 – nyní) 

2.3.1 Vládní návrh evidovaný pod č. 12 (zákon č. 111/2018 Sb.) 

2.3.1.1 Popis návrhu č. 12 

Vládní návrh evidovaný pod č. 12 VIII. volebního období91 a vyhlášený jako 

zákon č. 111/2018 Sb. přinesl rozsáhlou změnu občanského zákoníku v oblasti zájezdu 

a několik terminologických sjednocení. Změna se promítla do poznámky pod čarou č. 1 

OZ a ust. § 1811, 1820, 1821, 1840, 1843, 1866, 2521, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 

2528, 2529, 2530 OZ, uzákonění nového ust. § 2530a OZ, do ust. § 2531, 2532, 2533, 

2534, 2535, 2536 OZ, uzákonění nového ust. § 2536a OZ, do ust. § 2537, 2538, 2539, 

 

91 Sněmovní tisk 12: Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU. Poslanecká 

sněmovna parlamentu České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2017 [cit. 

2020-09-28]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=12  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=12
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2540, 2541, 2542, 2543, 2544 OZ, uzákonění poznámky č. 2 OZ a uzákonění nového 

ust. § 2544a a 2549a OZ.  

2.3.1.2 Hodnocení návrhu č. 12 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby chránit 

zákazníka jako spotřebitele před pořadatelem zájezdu. Zdrojově důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné spatřovat v evropském právu 

(evropský důvod), jelikož důvodem přijetí novelizace byla potřeba transponovat 

směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 

o souborných službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS. Transpozice této směrnice v tzv. 

plné harmonizaci vyžadovala vedle změn v občanském zákoníku také změny v zákoně 

č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 

v oblasti cestovního ruchu, zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), zákoně č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení 

a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech 

převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.  

Návrh nemá znaky obecné nutnosti. K dosažení návrhem předkládaného cíle je 

však nutná změna občanského zákoníku, jelikož ten institut zájezdu přímo upravuje. 

Návrh lze hodnotit také jako vhodný s ohledem na závazek České republiky 

transponovat směrnice Evropské unie.  

2.3.2 Vládní návrh evidovaný pod č. 49 (zákon č. 171/2018 Sb.) 

2.3.2.1 Popis návrhu č. 49 

Vládní návrh evidovaný pod č. 49 VIII. volebního období92 a vyhlášený jako 

zákon č. 171/2018 Sb. přinesl změnu občanského zákoníku ve výslovném stanovení, že 

pro oblast finančních služeb se nepoužijí ust. § 1811 odst. 2 OZ týkající se obecné 

informační povinnosti vůči spotřebitelům a ust. § 1820 až 1840 OZ představující 

obecná ustanovení spotřebitelského práva pro uzavírání smluv distančním způsobem 

 

92 Sněmovní tisk 49: Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš. Poslanecká sněmovna parlamentu 

České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=49  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=49
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a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Zavádí také nové ust. 

§ 1844a OZ, které stanoví podmínky kontaktování spotřebitele podnikatelem v oblasti 

finančních služeb.  

2.3.2.2 Hodnocení návrhu č. 49 

Dle důvodové zprávy Stávající úprava v § 1811 nevylučuje ze své působnosti 

finanční služby, ačkoli finanční služby jsou vyloučeny z působnosti směrnice 

2001/83/EU, kterou § 1811 transponuje. Finanční služby mají v rámci evropského, 

a následně i českého práva zvláštní sektorovou úpravu, jakou je například právě zákon 

o distribuci pojištění a zajištění. Občanský zákoník vztažením působnosti obecné právní 

úpravy spotřebitelských smluv i na finanční služby vlastně tak spíše působí 

v neprospěch spotřebitele znásobením informačních povinností, jímž jej doslova 

zahlcuje. Dále dosavadní úprava přináší zbytečnou administrativní zátěž pro trh, neboť 

představuje zdvojení až ztrojení informační povinností. Totéž se vztahuje i na § 1840, 

resp. na pododdíl týkající se obecných ustanoveních pro uzavírání smluv distančním 

způsobem a závazky ze smluv mimo obchodní prostory.93 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby chránit 

spotřebitele. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu 

nalezneme částečně v evropském právu (evropský důvod), jelikož předmětná úprava je 

regulována na evropské úrovni, částečně však také v praktické potřebě (pragmatický 

důvod) a populismu (populistický důvod). Nelze přehlédnout ani znaky důvodu 

opravného.  

Návrh nemá znaky obecné nutnosti. K dosažení návrhem předkládaného cíle je 

však nutná změna zákona, a to přímo změna občanského zákoníku v podobě přijetí ust. 

§ 1844a, jelikož tato materie je přímo občanským zákoníkem upravena. Není však 

nutná změna ust. § 1811 a 1840 OZ občanského zákoníku a v této části ani změna 

jiného zákona, jelikož eurokomformním výkladem je možné dojít ke shodným závěrům 

o neaplikovatelnosti části obecné právní úpravy ochrany spotřebitele na oblast 

finančních služeb, což v podstatě potvrzuje i důvodová zpráva. S ohledem na 

 

93  Sněmovní tisk 49/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=133262  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=133262
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jednoduchost a srozumitelnost samotné změny i přizpůsobení platné právní úpravy 

praxi a evropskému právu, lze změnu spočívající v přijetí ust. § 1844a považovat za 

vhodnou. Za vhodnou však nelze považovat změnu ust. § 1811 a 1840, a to pro absenci 

její nutnosti a s ohledem na zásadu trvalosti legislativy. 

2.3.3 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 201 

2.3.3.1 Popis návrhu č. 201 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 201 VIII. volebního období 94  získal 

souhlasné stanovisko vlády, nachází se ve fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně 

a nebyl tedy dosud zákonodárcem přijat ani odmítnut. Návrh je zařazen na pořad 

58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního období. Tento návrh se týká institutu 

manželství a za cíl si klade uzákonění institutu manželství jakožto svazku dvou lidí, 

nikoli pouze muže a ženy. Návrh se dotýká změny ust. § 29, 655, 656, 679, 686, 778 

a 3020 OZ.  

2.3.3.2 Hodnocení návrhu č. 201 

Podle důvodové zprávy existují symbolické i praktické rozdíly mezi 

manželstvím a registrovaným partnerstvím, které ve svém důsledku vedou mimo jiné 

k tomu, že dítě vyrůstající v rodině registrovaných partnerů je oproti dítěti 

vyrůstajícímu v rodině manželů neodůvodněně znevýhodněno a ocitá se ve vakuu 

a právní nejistotě.95 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat jak ve vývoji vztahů, tak ve vývoji 

společenských potřeb, jelikož návrh cílí ke zrovnoprávnění lidí ve společnosti. 

Zdrojově důvod spočívá výhradně v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné 

podřadit pod populismus (populistický důvod), jelikož ve své podstatě prosazuje zájem 

určité menšiny. Na druhou stranu lze nalézt i pragmatické rysy (pragmatický důvod) 

s ohledem na společenskou potřebu odstraňovat nedůvodnou nerovnoprávnost. 

 

94 Sněmovní tisk 201: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=201  
95  Sněmovní tisk 201/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135812  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=201
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135812
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Návrh lze hodnotit jako nutný k dosažení návrhem zamýšleného cíle, jelikož 

změny lze legitimně dosáhnout pouze změnou textu občanského zákoníku. U tohoto 

návrhu lze také zvažovat existenci obecné nutnosti, a to zejména s ohledem na základní 

lidská práva a svobody, konkrétně právo na soukromý a rodinný život.  Hodnocení 

obecné nutnosti a stejně tak vhodnosti návrhu přesahuje rozsah této práce a zasloužilo 

by si tak samostatnou pozornost. Návrh se úzce dotýká poslaneckého návrhu č. 1022 

VI. volebního období.96  

2.3.4 Vládní návrh evidovaný pod č. 207 (zákon č. 33/2020 Sb.) 

2.3.4.1 Popis návrhu č. 207 

Vládní návrh evidovaný pod č. 207 VIII. volebního období97 a vyhlášený jako 

zákon č. 33/2020 Sb. přinesl výslovné stanovení v ust. § 158a OZ, že právnická osoba 

uchovává po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami 

a že po jejím zániku je povinnost tyty dokumenty uchovávat po dobu deseti let. Návrh 

na použití likvidačního zůstatku, konečná zpráva o průběhu likvidace a účetní závěrka 

ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace, se také uchovávají deset let od 

zániku právnické osoby, a to podle ust. § 205 odst. 4 OZ. Návrh také výslovně stanovil, 

že hromadná listina mimo jiné obsahuje čísla cenného papíru, jež nahrazuje a že 

hromadná listina nemusí obsahovat své číselné označení, což bylo promítnuto do ust. 

§ 524 OZ. 

2.3.4.2 Hodnocení návrhu č. 207 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat jak ve vývoji vztahů, tak ve vývoji 

společenských potřeb. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu 

je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod). Nalezneme také 

důvody typické pro novelizace, a to důvod opravný a důvod zpřesňující. Hodnocení 

nutnosti a vhodnosti by bohužel přesahovalo rozsah této práce.   

 

96 Blíže bod 2.1.5 této práce. 
97 Sněmovní tisk 207: Novela z. o obchodních korporacích - EU. Poslanecká sněmovna parlamentu 

České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=207  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=207
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2.3.5 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 212 

2.3.5.1 Popis návrhu č. 212 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 212 VIII. volebního období 98  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády, prozatím neproběhlo žádné jeho čtení v Poslanecké 

sněmovně. Návrh je zařazen na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního 

období. Tento návrh se týká pojmu „mateřská dovolená“ a je v něm navrhováno tento 

pojem nahradit novým pojmem „mateřská péče“, což by se promítlo do znění ust. § 920 

odst. 3 OZ. 

2.3.5.2 Hodnocení návrhu č. 212 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, a to 

nazírání na pojem „mateřská dovolená“. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém 

vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod populismus (populistický důvod). Mohlo 

by se zdát, že zde existuje i důvod opravný, nicméně vzhledem k dlouhotrvající 

existenci výrazu mateřská dovolená lze v tomto návrhu spatřovat nové politické 

rozhodnutí.  

Změnu nelze hodnotit jako obecně nutnou. K dosažení cíle návrhu je však 

změna občanského zákoníku nutná, jelikož ten obsahuje přímo pojem „mateřská 

dovolená“. V případě změny pojmosloví v celém právním řádu lze návrh změny 

občanského zákoníku, i s přihlédnutím k jednoduchosti návrhu, považovat za vhodný. 

V opačném případě, nikoli. 

2.3.6 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 270 

2.3.6.1 Popis návrhu č. 270 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 270 VIII. volebního období 99  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a byl vzat zpět v prvním čtení. Předmětem návrhu bylo 

 

98 Sněmovní tisk 212: Novela z. - zákoník práce. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=212  
99 Sněmovní tisk 270: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: 

Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=270  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=212
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=270
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prodloužení doby pro mimořádné vydržení nemovité věci z pěti na deset let, což by se 

promítlo do znění ust. § 3066 OZ.  

2.3.6.2 Hodnocení návrhu č. 270 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, a to 

ochrany vybraných subjektů. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ 

důvodu je možné podřadit pod populismus (populistický důvod). Mohlo by se zdát, že 

zde existuje i důvod opravný, nicméně vzhledem k jasně stanovené lhůtě lze v tomto 

návrhu spatřovat nové politické rozhodnutí.  

Změnu nelze hodnotit jako obecně nutnou. K dosažení cíle návrhu je však 

změna občanského zákoníku nutná, jelikož ten stanoví konkrétní dobu. Změnu nelze 

hodnotit jako vhodnou s ohledem na právní jistotu adresátů právních norem. 

2.3.7 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 377 

2.3.7.1 Popis návrhu č. 377 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 377 VIII. volebního období 100  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády, prozatím neproběhlo žádné jeho čtení v Poslanecké 

sněmovně. Návrh je zařazen na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního 

období. Navrhuje se zavést institut „lichvářský úvěr“, kterým se má rozumět smlouva 

o úvěru, jejíž celkové roční procentní souhrnné náklady, vypočtené podle zákona 

o spotřebitelském úvěru, v okamžiku sjednání, překračují více než dvakrát aktuální 

zákonný úrok z prodlení stanovený podle ust. § 1970 OZ. Dále se navrhuje stanovit, že 

jakékoliv ujednání, které naplňuje znaky lichvářského úvěru, je od počátku neplatné. 

Institut lichvářského úvěru se navrhuje ustanovit v novém ust. § 1796a OZ.  

2.3.7.2 Hodnocení návrhu č. 377 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, jelikož 

návrh cílí na společenskou potřebu zabránit lichvě. Zdrojově důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je populistický (populistický důvod), jelikož 

 

100  Sněmovní tisk 377: N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček. Poslanecká 

sněmovna parlamentu České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 

2020-09-28]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=377  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=377
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jako takový je líbivý. Protože je však cílem návrhu řešit dlouhodobý problém, je možné 

spatřovat i znaky praktické potřeby (důvod pragmatický).   

Změnu nelze hodnotit jako obecně nutnou. K dosažení cíle návrhu ani není 

nutná změna občanského zákoníku či jiného předpisu, jelikož právní úprava lichvy již 

existuje. Pokud by však měl být uzákoněn přímo text uvedený v návrhu, muselo by 

dojít ke změně občanského zákoníku. Změnu nelze hodnotit jako vhodnou pro absenci 

její nutnosti a s ohledem na z návrhu plynoucí legislativní optimismus.  

2.3.8 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 380 

2.3.8.1 Popis návrhu č. 380 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 380 VIII. volebního období 101  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády, prozatím neproběhlo žádné jeho čtení v Poslanecké 

sněmovně. Návrh je zařazen na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního 

období. Navrhuje se zavést institut „lichvářská smlouva“, za kterou má být považována 

taková smlouva, při jejímž uzavírání dá někdo sobě nebo jinému slíbit či poskytnout 

plnění, jehož majetková hodnota je v patrném nepoměru, jakož i smlouva, která se příčí 

zákonnému zákazu nebo dobrým mravům. Dle návrhu má být výslovně uzákoněno, že 

lichvářská smlouva je neplatná a že z důvodu neplatnosti je pak každá z obou stran 

povinna vrátit věc, kterou obdržela ke svému prospěchu. Zejména je nutno vrátit 

vyplacené peníze se zákonnými úroky ode dne přijetí, vrátit předané věci nebo nahradit 

jejich hodnotu jakou měly v době přijetí, vyplatit přiměřenou náhradu za používání 

a znehodnocení věci v mezidobí. Tato změna se má promítnout do ust. § 1796 OZ.  

2.3.8.2 Hodnocení návrhu č. 380 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, jelikož 

návrh cílí na společenskou potřebu zabránit lichvě. Zdrojově důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je populistický (populistický důvod), jelikož 

jako takový je líbivý. Protože je však cílem návrhu řešit dlouhodobý problém, je možné 

spatřovat i znaky praktické potřeby (pragmatický důvod).   

 

101 Sněmovní tisk 380: Novela z. o spotřebitelském úvěru. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=380  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=380


51 

Změnu nelze hodnotit jako obecně nutnou. K dosažení cíle návrhu ani není 

nutná změna občanského zákoníku či jiného předpisu, jelikož právní úprava lichvy již 

existuje. Pokud by však měl být uzákoněn přímo text uvedený v návrhu, muselo by 

dojít ke změně občanského zákoníku. Změnu nelze hodnotit jako vhodnou pro absenci 

její nutnosti a s ohledem na z návrhu plynoucí legislativní optimismus.  

2.3.9 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 401 VIII. 

2.3.9.1 Popis návrhu č. 401 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 401 VIII. volebního období 102  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády a byl v prvním čtení vrácen zpět navrhovateli 

k dopracování. Předmětem návrhu byla změna započítávání částečných úhrad dluhu, 

a to tak, že namísto započítávání nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, 

poté na úroky a nakonec na jistinu, by se nově započítávalo nejprve na jistinu, pak na 

náklady již určené, poté na úroky z prodlení a nakonec na úroky. Dále se navrhovalo 

stanovit, že jistina a náklady již určené se úročí, ale úroky a úroky z prodlení se neúročí. 

Změna se měla promítnout do znění ust. § 1932 OZ.  

2.3.9.2 Hodnocení návrhu č. 401 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb a cílí na 

společenskou potřebu chránit dlužníky. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém 

vývoji. Původ důvodu je populistický (důvod populistický), jelikož poskytuje 

dodatečnou ochranu dlužníkům na úkor věřitelů.   

Změnu nelze hodnotit jako obecně nutnou. K dosažení cíle návrhu je však 

změna občanského zákoníku nutná. Změnu nelze hodnotit jako vhodnou z důvodu, že 

by jí došlo k dalšímu posílení pozice dlužníka na úkor věřitelů, a tedy dalšímu oslabení 

závazkového práva jako takového.  

 

102  Sněmovní tisk 401: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=401  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=401
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2.3.10 Vládní návrh evidovaný pod č. 411 (zákon č. 163/2020 Sb.) 

Vládní návrh evidovaný pod č. 411 VIII. volebního období103 a vyhlášený jako 

zákon č. 163/2020 Sb. je popsán a hodnocen v samostatné části této práce.104 Může 

totiž posloužit jako názorná ukázka Parlamentem přijaté změny zákona, která je 

částečně nutná a vhodná a částečně nadbytečná a přímo nevhodná.    

2.3.11 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 456 

2.3.11.1 Popis návrhu č. 456 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 456 VIII. volebního období 105  získal 

souhlasné stanovisko vlády, nachází se ve fázi druhého čtení v Poslanecké sněmovně 

a nebyl tedy dosud zákonodárcem přijat ani odmítnut. Je navrhováno uzákonit přechod 

dluhu nezletilého mladšího patnácti let na jeho zákonného zástupce v okamžiku vzniku 

dluhu, nejedná-li se o dluh z titulu náhrady škody zaviněné úmyslně nebo o dluh 

z právního jednání schváleného soudem. Dále se navrhuje, aby ti, kdo vykonávají 

správu jmění dítěte, mohli použít jmění dítěte k úhradě dluhů, které na ně přešly. 

Nakonec se navrhuje, aby se ti, na které přešel dluh nezletilého, mohli domáhat jeho 

úhrady po tom, kdo zanedbal nad nezletilým náležitý dohled a také po nezletilém po 

dosažení jeho zletilosti, lze-li to na nezletilém spravedlivě požadovat. Změna se má 

promítnout do přijetí nového ust. § 36a OZ a do změny ust. § 896 OZ.  

2.3.11.2 Hodnocení návrhu č. 456 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, jelikož 

cílí na společenskou potřebu chránit nezletilé osoby před zadlužením. Zdrojově důvod 

spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu se jeví být v praktické potřebě 

ochraňovat nezletilé (důvod pragmatický). Po bližším zkoumání návrhu však lze nalézt 

populistické rysy návrhu v jeho zdánlivé líbivosti s ohledem na finanční rizika, která 

přináší pro rodiče (důvod populistický). 

 

103  Sněmovní tisk 411: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=411  
104 Blíže část 3 této práce. 
105  Sněmovní tisk 456: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=456  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=411
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=456
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Změnu nelze hodnotit jako obecně nutnou. K dosažení cíle návrhu je však 

změna občanského zákoníku nutná. Změnu nelze hodnotit jako vhodnou, jelikož 

pozitiva v podobě ochrany nezletilého před dluhy je vykoupeno negativem v podobě 

přechodu dluhů na rodiče nezletilého, kteří tak ztrácí kontrolu nad svým majetkem 

a jsou vystaveni riziku ztráty veškerého svého majetku bez svého zavinění.   

2.3.12 Vládní návrh evidovaný pod č. 593 

2.3.12.1 Popis návrhu č. 593 

Vládní návrh evidovaný pod č. 593 VIII. volebního období106 se nachází se ve 

fázi druhého čtení v Poslanecké sněmovně a nebyl tedy dosud zákonodárcem přijat ani 

odmítnut. Návrh je zařazen na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního 

období a týká se zejména zákonného zastoupení a opatrovnictví dítěte (ust. § 458, 483 

OZ), příjmení manželů (ust. § 661 OZ), určování otcovství (ust. § 777, 778, 780, 785 

a 790 OZ), příjmení osvojence (ust. § 835, 842 a 851 OZ) a jména a příjmení dítěte (ust. 

§ 860, 861 a 863 OZ). K návrhu byla podána celá řada pozměňovacích návrhů, avšak 

změny občanského zákoníku se týká pouze pozměňovací návrh Ondřeje Profanta 

č. 5530 ze dne 3. 6. 2020107 týkající se jména a příjmení manželů, a to v ust. § 661 OZ, 

pozměňovací návrh Dominika Feriho č. 5868 ze dne 24. 6. 2020108, týkající se institutu 

dědické smlouvy, a to v ust. § 1584 a 1591 OZ a pozměňovací návrh Barbory Kořanové 

č. 6240 ze dne 15. 9. 2020109, týkající se institutu manželství, a to ust. § 29, 655, 656, 

679, 686, 778 a 3020 OZ. Tento pozměňovací návrh Barbory Kořanové vychází 

z návrhu č. 201 VIII. volebního období a dotýká se také návrhu č. 1022 VI. volebního 

období.110 

 

106  Sněmovní tisk 593: Novela z. o matrikách, jménu a příjmení. Poslanecká sněmovna parlamentu 

České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=593  
107  Písemný pozměňovací návrh č. 5530: Ondřej Profant. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=177585  
108  Písemný pozměňovací návrh č. 5868: Dominik Feri. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=178856  
109 Písemný pozměňovací návrh č. 6240: Barbora Kořanová. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=182008  
110 Blíže bod 2.1.5 a 2.3.3 této práce. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=593
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=177585
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=178856
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=182008
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2.3.12.2 Hodnocení návrhu č. 593 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat jak ve vývoji vztahů, tak ve vývoji 

společenských potřeb. Zdrojově pak důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ 

důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (důvod pragmatický). Hodnocení 

nutnosti a vhodnosti by bohužel přesahovalo rozsah této práce, lze však uvést, že 

pozměňovaní návrh Dominika Feriho je k vládní novele zákona nekoncepční, když ta 

se vůbec netýká dědického práva. Jako částečně pozitivní lze hodnotit, že je předmětný 

pozměňovací návrh zařazen v rámci návrhu novely občanského zákoníku a nikoli jako 

přílepek jiného právního předpisu. 

2.3.13 Poslanecký návrh evidovaný pod č. 637 

2.3.13.1 Popis návrhu č. 637 

Poslanecký návrh evidovaný pod č. 637 VIII. volebního období 111  získal 

nesouhlasné stanovisko vlády, nachází se ve fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně 

a nebyl tedy dosud zákonodárcem přijat ani odmítnut. Návrh je zařazen na pořad 

58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního období. Je navrhováno uzákonit 

v ust. § 217 OZ, že spolek a obecně prospěšná společnost mohou obdržet peněžní 

prostředky ze zdrojů v zahraničí pouze bezhotovostním převodem a v případě, že 

přesahují částku 5 000 EUR, jsou povinny vést tyto prostředky na zvláštním účtu, který 

neprodleně zveřejní na internetových stránkách způsobem umožňujícím bezplatný 

a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto 

účtu. Navrhuje se, aby podmínky pro zvláštní účet se přiměřeně řídily zákonem, který 

upravuje sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Povinnost podle 

tohoto ustanovení se nemá vztahovat na členské příspěvky.  

2.3.13.2 Hodnocení návrhu č. 637 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, a to 

společenské potřebě transparentnosti neziskových organizací. Zdrojově pak důvod 

spočívá v myšlenkovém vývoji, své kořeny však má i ve vývoji technologickém. Původ 

důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod) s některými 

 

111  Sněmovní tisk 637: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=637  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=637
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znaky populismu (populistický důvod). Hodnocení nutnosti a vhodnosti by bohužel 

přesahovalo rozsah této práce, nicméně už samotná podoba návrhu napovídá o jeho 

nevhodnosti. 

2.3.14 Vládní návrh evidovaný pod č. 899 

2.3.14.1 Popis návrhu č. 899 

Vládní návrh evidovaný pod č. 899 VIII. volebního období112 se nachází se ve 

fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně a nebyl tedy dosud zákonodárcem přijat ani 

odmítnut. Návrh je zařazen na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního 

období a týká se zejména zdánlivosti manželství (ust. § 679 OZ), rozvodu manželství 

(ust. § 755 a 757 OZ), postupování pohledávek na výživném (ust. § 898 OZ, nové ust. 

§ 921a OZ a ust. § 1970 OZ), výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství 

(ust. § 906 OZ), rodičovské odpovědnosti obecně (ust. § 909 OZ) a výživného dítěte 

(ust. § 923 OZ).   

2.3.14.2 Hodnocení návrhu č. 899 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb. 

Zdrojově pak důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit 

pod praktickou potřebu (pragmatický důvod). Hodnocení nutnosti a vhodnosti by 

bohužel opět přesahovalo rozsah této práce. 

 

2.3.15 Vládní návrh evidovaný pod č. 984 

2.3.15.1 Popis návrhu č. 984 

Vládní návrh evidovaný pod č. 984 VIII. volebního období113 se nachází se ve 

fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně a nebyl tedy dosud zákonodárcem přijat ani 

odmítnut. Návrh je zařazen na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního 

období a týká se zejména právního jednání nezletilého (ust. § 32 a 36 OZ), přivolení 

 

112  Sněmovní tisk 899: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=899  
113  Sněmovní tisk 984: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=984  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=899
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=984
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soudu k jednání rodiče týkající se jmění dítěte (ust. § 898 OZ), dluhů nezletilého 

a ručení jeho rodičů (nové ust. § 899a OZ), započítávání plnění (ust. § 1932 OZ), 

smluvní pokuty (ust. § 2048 OZ), smrti nájemce bytu (ust. § 2279 OZ a nové ust. 

§ 2282a OZ) a škody způsobení tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání (ust. 

§ 2929 a 2921 OZ).   

2.3.15.2 Hodnocení návrhu č. 984 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb. 

Zdrojově pak důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit 

pod praktickou potřebu (pragmatický důvod). Hodnocení nutnosti a vhodnosti by 

bohužel opět přesahovalo rozsah této práce. Na první pohled se však návrh jeví jako 

ukázka legislativního optimismu. 

2.3.16 Vládní návrh evidovaný pod č. 994 

2.3.16.1 Popis návrhu č. 994 

Vládní návrh evidovaný pod č. 994 VIII. volebního období114 se nachází se ve 

fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně a nebyl tedy dosud zákonodárcem přijat ani 

odmítnut. Návrh je zařazen na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny VIII. volebního 

období a týká se zejména spotřebitelských smluv (změna ust. § 1811, 1812, 1813, 1814, 

1815, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 OZ, nové ust. § 1824a OZ, 

změna ust. § 1825 a 1826 OZ, nové ust. § 1826a OZ, změna ust. § 1828, 1829, 1830, 

1831, 1832, 1833, 1834, 1836 OZ, nové ust. § 1836a OZ, změna ust. § 1837 OZ, zrušení 

ust. § 1838 OZ, změna ust. § 1840, 1841, 1843 OZ, nové ust. § 1844b OZ, změna ust. 

§ 1865 OZ), zániku závazků (zrušení ust. § 1919 OZ, změna ust. § 1921, 1922, 1924, 

1963, 1964, 1965, 1972, 1985 OZ), koupě movité věci (ust. § 2085 a 2090 OZ), záruky 

za jakost (změna ust. § 2113, 2114, 2115, 2116, 2117 OZ), koupě nemovité věci (ust. 

§ 2129 OZ), prodeje zboží v obchodě (změna ust. § 2158, 2159 OZ, nové ust. § 2159a 

OZ, změna ust. § 2161 OZ, nové ust. § 2161a a 2161b OZ, zrušení ust. § 2164 OZ, 

změna ust. § 2165 OZ, zrušení ust. § 2166 OZ, změna ust. § 2167, 2168, 2169, 2170, 

2171, 2172, 2173, 2174 OZ, nové ust. § 2174a a 2174b OZ), poskytování digitálního 

 

114 Sněmovní tisk 994: Novela z. - občanský zákoník - EU. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=994  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=994
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obsahu (nové ust. § 2389a, 2389b, 2389c, 2389d, 2389e, 2389f, 2389g, 2389h, 2389i, 

2389j, 2389k, 2389l, 2389m, 2389n, 2389o, 2389p, 2389q, 2389r, 2389s, 2389t a 2389u 

OZ), zájezdu (ust. § 2524, 2525, 2530, 2531, 2534, 2549 OZ, zrušení ust. § 2549a OZ), 

smlouvy o dílo (ust. § 2619 a 2629 OZ), společného ust. § 3015 OZ a změny poznámky 

pod čarou č. 1. Cílem návrhu je zejména transponovat do českého právního řádu 

směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 

o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb 

(směrnice o digitálním obsahu) a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně 

nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES 

(směrnice o prodeji zboží). 

2.3.16.2 Hodnocení návrhu č. 944 

Důvodnost návrhu lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb. 

Zdrojově pak důvod spočívá v myšlenkovém i technologickém vývoji. Původ důvodu 

je evropský (evropský důvod), nalezneme zde však i praktickou potřebu (pragmatický 

důvod). Lze identifikovat i důvody opravné, jak plyne v souvislosti s řešením 

opožděných plateb z důvodové zprávy, podle které ustanovení směrnice č. 2011/7/EU 

sice byla zapracována do občanského zákoníku (zejména § 1963 a násl.), ale 

v transpozici bylo identifikováno několik nedostatků. 115  Hodnocení nutnosti 

a vhodnosti by bohužel opět přesahovalo rozsah této práce. Změn je navrhována celá 

řada, stálo by za zhodnocení, do jaké míry jsou tyto změny vedeny legislativním 

optimismem, a to protentokrát tím evropským.  

 

115  Sněmovní tisk 994/0, část č. 1/6: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=181048  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=181048
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3 Zvláštní empirická část 

 Vládní návrh evidovaný pod č. 411 VIII. volebního období116 a vyhlášený jako 

zákon č. 163/2020 Sb. přinesl rozsáhlou změnu občanského zákoníku v oblasti 

bytového spoluvlastnictví a drobnou změnu nájmu bytu. Cílem této novelizace mělo 

být zejména technické zpřesnění právní úpravy s ohledem na problémy vyvolané praxí.  

V rámci projednávání návrhu byla nakonec schválena změna čtyřiceti sedmi 

paragrafů. Jednotlivé dotčené paragrafy jsou shrnuty v následující tabulce: 

Tabulka 2 

změna 

paragrafu 

(§) 

typ důvodu 
(vývoj) 

zdroj 

důvodu 

(vývoj) 

původ důvodu zvláštní důvod 
obecná 
nutnost 

nutnost 

k dosažení 
konkrétního 

cíle 

nutnost 

změny OZ 
k dosažení 

cíle 

vhodnost 

1124 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

1125 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

1166 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ne 

1169 vztahů myšlenkový 
pragmatický, 

částečně 

populistický 

ne ne ano ano ne 

1170 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ne ne ne 

1172 vztahů myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ne 

1175 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1176 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ne ne ano 

1177 
společenských 

potřeb 
myšlenkový populistický ne ne ano ano ne 

1178 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický 

opravný 
a zpřesňující 

ne ano ano částečně 

1179 vztahů myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ano ano částečně 

1180 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

1181 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 

částečně 

populistický 

ne ne ano ano ano 

1182 
společenských 

potřeb 
myšlenkový populistický zpřesňující ne ano ano ne 

1183 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ne 

1184 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1186 vztahů myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ano 

 

116  Sněmovní tisk 411: Novela z. - občanský zákoník. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=411  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=411
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1188 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1189 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ne ne ne 

1190 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ne 

1191 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 

částečně 
populistický 

ne ne ano ano ne 

1192 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 

částečně 

populistický 

ne ne ano ano ne 

1193 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 
částečně 

populistický 

ne ne ano ano ne 

1195 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 

částečně 
populistický 

ne ne ano ano ne 

1197 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 
částečně 

populistický 

ne ne ne ne ne 

1198 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický opravný ne ano ano ne 

1200 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ano ano ne 

1201 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1202 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

populistický, 

částečně 
pragmatický 

ne ne ano ano ne 

1203 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

populistický, 
částečně 

pragmatický 

ne ne ano ano ne 

1206 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ne ne ne 

1207 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ne ne ne 

1208 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1209 vztahů myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ano ano ano 

1210 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

1211 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ne ne částečně 

1212 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne částečně částečně částečně 

1214 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1215 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1217 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ano 

1218 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ano 

1219 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ano 

1221 vztahů myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ano ano částečně 

2239 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 
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2240 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ne 

2241 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ne 

2254 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

Jednotlivé sloupce tabulky představují 1) číslo paragrafu, 2) typ důvodu návrhu 

(vývoj vztahů / vývoj společenských potřeb), 3) zdroj důvodu (myšlenkový vývoj / 

technologický vývoj), 4) původ důvodu (pragmatický / populistický / mezinárodní / 

evropský / ideologický / opravný) 5) existence zvláštního důvodu (ne / opravný / 

zpřesňující), 6) obecná nutnost (ano / ne), 7) nutnost k dosažení konkrétního cíle (ano / 

ne), 8) nutnost změny občanského zákoníku k dosažení konkrétního cíle (ano / ne) 

a 9) vhodnost návrhu (ano / ne). 

V jednotlivých kapitolách je popsán smysl navržených změn a je vysvětleno, 

jak bylo provedeno jejich zařazení podle kritérií uvedených v teoretické části. Při 

výběru, jaký návrh popíšu podrobněji, jsem záměrně zvolil takový návrh, který již byl 

schválen a vyhlášen jako zákon ve sbírce zákonů. Na takovém návrhu je totiž možné 

plně demonstrovat jeho faktickou trvalost a nezměnitelnost v rámci legislativního 

procesu v užším slova smyslu. 

3.1 Předkupní právo spoluvlastníků 

3.1.1 Změna ust. § 1124 a 1125 OZ 

3.1.1.1 Popis změny ust. § 1124 a 1125 OZ 

Změněno bylo ust. § 1124 a 1125 OZ týkající se předkupního práva 

spoluvlastníků, a to do původní podoby z roku 2012. Došlo tedy k opětovnému zrušení 

obecného předkupního práva spoluvlastníků. 

3.1.1.2 Hodnocení změny ust. § 1124 a 1125 OZ 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů spoluvlastníků. 

Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod 

praktickou potřebu (pragmatický důvod). 

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle, a to jak nastavení výjimek 
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z předkupního práva spoluvlastníků při jeho případném zachování 117 , tak k jeho 

obecnému zrušení. Změnu lze hodnotit jako vhodnou, jelikož navrací text občanského 

zákoníku do původní podoby. 

3.2 Prohlášení vlastníka 

3.2.1 Změna ust. § 1166 OZ 

3.2.1.1 Popis změny ust. § 1166 OZ 

Změněno bylo ust. § 1166 OZ zabývající se prohlášením vlastníka jednotek 

o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám (dále jen 

„prohlášení“), a to vypuštěním jeho druhého odstavce. Tímto došlo k vymazání 

obligatorní náležitosti prohlášení spočívající v uvedení náležitostí stanov společenství 

vlastníků jednotek, pokud má rozdělením nemovité věci vzniknout alespoň pět 

jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví různých vlastníků a nevznikne-li 

v souvislosti s rozdělením nemovité věci společenství vlastníků jednotek, tak určení 

správce, pravidel pro správu domu, pravidel pro užívání společných částí a v určení 

příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku. Také tímto došlo 

k vypuštění legislativní zkratky „společenství vlastníků“. Vypuštění odstavce 2 ust. 

§ 1166 OZ se následně promítlo zejména do změny ust. § 1169 OZ, vypuštění ust. 

§ 1170 odst. 1 písm. d), změny ust. § 1200 a 1201 OZ a vypuštění ust. § 1202 a 1203 

OZ. 

3.2.1.2 Hodnocení změny ust. § 1166 OZ 

  Podle zvláštní části důvodové zprávy k návrhu č. 411 VIII. volebního období 

vyvstávaly pochybnosti o tom, zda při splnění podmínek stanovených v ust. § 1166 

odst. 2 OZ nastává povinnost založit společenství vlastníků, zda může být zapsáno 

i společenství vlastníků o jedné osobě a zda následná změna stanov po vzniku 

společenství vlastníků je i změnou prohlášení v případě, kdy jsou v prohlášení zahrnuty 

i stanovy.118 

 

117 Blíže bod 3.5.3 této práce. 
118  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 19 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174  

 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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Novela vychází z premisy, že podle původního znění občanského zákoníku jsou 

stanovy přijímány jako součást prohlášení či smlouvy o výstavbě. Právní úpravu mění 

tak, že nově jsou stanovy přijímány vždy jako samostatný dokument.  

Text zákona je však možné vykládat i tak, že prohlášení, smlouva o výstavbě 

a stanovy jsou samostatnými dokumenty s tím, že náležitosti stanov musí být 

v některých případech uvedeny v prohlášení či smlouvě o výstavbě. To však 

neznamená, že by součástí prohlášení byly celé stanovy. V rámci smluvní volnosti je 

sice možné více smluv vložit do jedné listiny, jak připouští ust. § 1727 OZ, a je tedy 

skutečně možné do jedné listiny zahrnout jak prohlášení, tak stanovy, jedná se však 

o možnost, nikoli povinnost.  

Bez ohledu na skutečnost, zda jsou prohlášení a stanovy uvedeny ve společné 

listině nebo v samostatných listinách, je nutné rozlišovat změnu prohlášení a změnu 

stanov, kdy pro každou z těchto změn zákon určuje jiný způsob jejího přijetí. Prohlášení 

se mění dohodou vlastníků jednotek dle ust. § 1169 OZ, zatímco stanovy se mění 

rozhodnutím shromáždění dle ust. § 1208 OZ.  

Právní úprava před novelou tedy umožňovala, aby například pravidla pro správu 

domu byla řešena jinak v prohlášení a jinak ve stanovách. Toto mohlo nastat v případě, 

kdy byly dodatečně změněny stanovy v otázce společné správy domu. Vznikala pak 

otázka, zda se změna stanov automaticky promítne do změny prohlášení, nebo zda 

prohlášení zůstává v původní podobě, představuje tzv. první ujednání o společné správě 

domu a nemusí být tedy v souladu s aktuálními stanovami.  

Obdobně prohlášení podle dosavadní úpravy muselo obsahovat označení 

správce. Je otázkou, zda v případě změny správce došlo i ke změně prohlášení nebo je 

v prohlášení uveden stále původní, tedy první správce. Situaci lze připodobnit 

k uvedení prvních jednatelů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným.  

Je nutné konstatovat, že obecná právní úprava, tedy nekazuistická, téměř vždy 

přináší určité obtíže při jejím výkladu. Pak je otázkou, zda vzniklý praktický problém 

je vhodnější řešit změnou právní úpravy nebo soudním výkladem. Například novelou 

zmiňovaný nejasný zápis společenství vlastníků o jedné osobě nebyl původním znění 

občanského zákoníku výslovně vyloučen. Výklad v tomto směru mohl přinést soud. 

Naopak v původním znění ust. § 1166 odst. 2 chyběla mezi slovem „správce“ a slovy 
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„pravidla pro správu domu“ čárka. Tato technická chyba byla novelou odstraněna, 

avšak formou odstranění celého druhého odstavce ust. § 1166. 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, jelikož 

návrh cílí na společenskou potřebu chránit jednotlivé spoluvlastníky před sebou 

navzájem. Zdrojově pak důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je 

možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod). V některých ohledech je 

možné identifikovat i důvod opravný.    

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Určité pochybnosti lze 

mít vzhledem k výše uvedenému o její nutnosti k dosažení konkrétního cíle, kterým je 

určení stanov jako samostatného dokumentu. Změnu nelze hodnotit jako vhodnou, a to 

zejména pro absenci její nutnosti a s ohledem na obecnou vhodnost stabilizace právní 

úpravy ve spojení s postupným vytvořením obalu zákona v podobě funkční judikatury.  

3.2.2 Změna ust. § 1169 OZ  

3.2.2.1 Popis změny ust. § 1169 OZ 

Změna ust. § 1169 OZ spočívá v nahrazení trojstupňového schvalování změny 

prohlášení dvojstupňovým schvalováním, v zavedení určitých jasně definovaných 

případů, kdy lze prohlášení změnit ještě jednodušším způsobem, a v doplnění 

ustanovení, podle kterého se pro přezkoumání rozhodnutí o změně prohlášení použije 

ust. § 1209 přiměřeně. Trojstupňové schvalování představuje písemnou dohodu 

dotčených vlastníků jednotek (první stupeň), souhlas vlastníků jednotek s většinou 

hlasů v písemné formě (druhý stupeň) a rozhodnutí shromáždění prostou většinou hlasů 

(třetí stupeň). Při dvoustupňovém schvalování je vypuštěn stupeň třetí, tedy rozhodnutí 

shromáždění. Písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna 

dotkne, se nově nevyžaduje ve třech případech. Prvním případem je změna společných 

částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve 

výlučném užívání vlastníka jednotky. Druhým případem je změna účelu užívání bytu 

na základě žádosti jeho vlastníka a třetím případem je změna pravidel pro správu domu 

a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení. 
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3.2.2.2 Hodnocení změny ust. § 1169 OZ 

Dle důvodové zprávy nově budou moci vlastníci jednotek v rámci prvního 

stupně rozhodování souhlasit formou jednostranného právního jednání i formou 

dohody, což je prezentováno jako praktická výhoda.119 Pokud se však zamyslíme nad 

procesem uzavírání smlouvy, kdy souhlasy jednotlivých stran nemusí být na jedné 

listině, lze novelu v této části označit spíše za zpřesňující než praktickou a dále za 

nedůvodnou vzhledem k zásadě trvalosti legislativy, ale i k zásadě obecnosti právních 

předpisů. Důvodová zpráva se dále snaží interpretovat pojem „dotčený vlastník 

jednotky“, a to například ve spojitosti se změnou účelu užívání společné části ve 

výlučném užívání, sloučení jednotek, změnou v poměru příspěvků na správu či změnou 

podílů na společných částech domu a pozemku. Tato interpretace by však dle mého 

názoru měla být ponechána soudní praxi. Praktický ráz, ale též částečně populistický, 

má omezení práv oprávněného z věcného břemene, kdy jeho souhlas je nově potřeba 

pouze v případě, že se změna dotkne jeho práv a povinností. Nově tedy bude nutné 

zkoumat i u oprávněného z věcného břemene tuto skutečnost a nikoli automaticky 

vyžadovat jeho souhlas. Dále dle důvodové zprávy v případě, kdy se změna dotkne 

všech vlastníků jednotek, není nutné provádět druhý stupeň rozhodování, jelikož 

všichni vlastníci vyjadřovali svůj souhlas či nesouhlas již v prvním stupni. Toto bylo 

pojato i přímo do textu zákona vložením slov „ledaže se změna dotýká práv 

a povinností všech vlastníků jednotek“. Doplnění těchto slov považuji za nadbytečné, 

jelikož toto vše vyplývá již ze samotného textu ustanovení § 1169 OZ.  

Zákonodárce novelou stanovil případy, kdy se změna dotkne konkrétních či 

všech spoluvlastníků, a přesto k přijetí takové změny postačí schválení ve druhém 

stupni s vynecháním stupně prvního. Nově tedy lze podle důvodové zprávy snadněji 

měnit účel užívání společných částí, které nejsou vyhrazeny k výlučnému užívání, 

schvalovat výstavbu výtahu, měnit účel užívání bytu například z bydlení na podnikání. 

 Návrh novely předložený vládou měnil i způsob rozhodování v druhém stupni, 

a to zavedením rozhodování většiny podle hlav vedle většiny hlasů. Vlastníci mající 

malý počet hlasů měli být tedy zvýhodnění na úkor vlastníků s velkým počtem hlasů. 

 

119  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 20 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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V rámci pozměňovacího návrhu Ing. Moniky Červíčkové však došlo k vypuštění 

kombinace hlasování podle „hlasů“ a podle „hlav“ s odůvodněním, že tato kombinace 

je nadbytečná a nedůvodně zatěžuje bytové spoluvlastnictví. Podle pozměňovacího 

návrhu z 2. 10. 2019 pak doslova Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání 

společných částí by měla být měněna stejnou většinou bez ohledu na dokument, jehož 

jsou součástí.120  

Důvody změny ust. § 1169 OZ lze typově odůvodnit vývojem vztahů mezi 

bytovými spoluvlastníky, zdrojově v myšlenkovém vývoji a původ lze najít v praktické 

potřebě (pragmatický důvod), ale také populismu (populistický důvod). Změny ust. 

§ 1169 OZ nelze hodnotit jako obecně nutné, jsou však nutné k dosažení konkrétního 

cíle, kterým je zjednodušení změny prohlášení.  

Původní znění ust. § 1169 OZ bylo velmi obecné, což umožňovalo soudům 

zaujmout konkrétní právní názor ve skutkově odlišných případech. Zákonodárce se 

novelou opět pokusil předběhnout soudní praxi a některé skutkové případy pojmul do 

textu zákona v rámci určité kazuistiky. Takové jednání zákonodárce nelze považovat 

za vhodné zejména s ohledem na zásadu trvalosti legislativy, ale také s ohledem na 

zásadu obecnosti právních předpisů.  

Nová právní norma s hypotézou „jsou-li pravidla pro správu domu a pozemku 

a užívání společných částí určena v prohlášení“ a dispozicí „postačí schválení 

v druhém stupni“, může dle mého názoru přinést řadu komplikací. Podle původního 

znění ust. § 1166 odst. 2 prohlášení muselo obsahovat mimo jiné pravidla pro správu 

domu a pravidla pro užívání společných částí. Povinná náležitost v podobě povinnosti 

obsahovat pravidla pro správu pozemku nebyla výslovně vyjádřena, dala se však 

dovodit výkladem. Veškerá prohlášení podle občanského zákoníku do účinnosti této 

novely tedy předmětnou hypotézu naplní a lze tedy u nich měnit pravidla pro správu 

domu a pozemku a užívání společných částí pomocí rozhodování v osamoceném 

druhém stupni. Toto vše přináší značné zmírnění požadavků na změnu předmětných 

pravidel a zásah do právní jistoty. 

 

120 Písemný pozměňovací návrh č. 3504: Monika Červíčková. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=162723  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=162723
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Nakonec novela vložením nového třetího odstavce stanoví, že pro přezkoumání 

rozhodnutí o změně prohlášení se použije přiměřeně ustanovení o přezkoumání 

rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků soudem. Nově se tedy přímo vylučuje 

úprava přezkoumání soudem určená u spoluvlastnictví i úprava určená u spolku. 

O důvodu této změny důvodová zpráva mlčí, lze se tedy pouze domnívat, že se 

zákonodárce snaží předběhnout soudní praxi zavedením konkrétního pravidla přímo 

textem zákona.      

3.3 Smlouva o výstavbě 

3.3.1 Změna ust. § 1170 odst. 2 písm. b), c) a d) OZ 

3.3.1.1 Popis změny ust. § 1170 odst. 2 písm. b), c) a d) OZ 

 Změna ust. § 1170 odst. 2 písm. b), c) a d) OZ představuje vypuštění písmena 

d), podle kterého si ve smlouvě o výstavbě strany ujednají také náležitosti stanov 

společenství vlastníků, pokud již nebylo založeno, má-li výstavbou vzniknout dům 

alespoň s pěti jednotkami.  

3.3.1.2 Hodnocení změny ust. § 1170 odst. 2 písm. b), c) a d) OZ 

Jedná se o návaznou změnu ke změně ust. § 1166 OZ, proto si k tomuto dovoluji 

odkázat na bod 3.2.1.2 této práce.121  

3.3.2 Změna ust. § 1172 odst. 2 OZ 

3.3.2.1 Popis změny ust. § 1172 odst. 2 OZ 

Změna ust. § 1172 odst. 2 OZ spočívá ve vypuštění obligatorní náležitosti 

vybraných smluv o výstavbě, a to ujednání převodů spoluvlastnických podílů tak, aby 

odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů.  

3.3.2.2 Hodnocení změny ust. § 1172 odst. 2 OZ 

  Podle důvodové zprávy dojde v okamžiku vzniku jednotky výstavbou ke změně 

spoluvlastnických podílů na společných částech u všech vlastníků jednotek a nedochází 

 

121 Blíže bod 3.2.1.2 této práce. 
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tak k převodu spoluvlastnického podílu, ale změně spoluvlastnických podílů ze zákona. 

Tato změna má tedy mít ráz zpřesňující.122  

Je však třeba zohlednit skutečnost, že ust. § 1172 odst. 2 OZ je řazeno do 

pododdílu 3 Výstavba domu s jednotkami, a to za ust. § 1170 OZ, které se týká jak 

výstavby, tak dokončení, tak i změny domu, a za ust. § 1171 OZ, které se týká pouze 

výstavby a dokončení domu.  

Samotné ust. § 1172 OZ se pak týká výlučně změny domu, a to nástavbou, 

přístavbou nebo stavební úpravou. Tuto změnu domu lze provést pouze na základě 

smlouvy všech spoluvlastníků, tedy obecně na základě smlouvy.  

Z uvedeného pak vyplývá, že ke změně spoluvlastnických podílů sice dochází 

ze zákona podle ust. § 1165 OZ, jak uvádí důvodová zpráva k novele, ale následně 

dochází také k převodu části spoluvlastnických podílů na základě smlouvy tak, aby 

bylo dosaženo nově určených velikostí spoluvlastnických podílů. Proto vypuštění 

obligatorní náležitosti smluv o výstavbě spočívajících v nástavbě, přístavbě nebo 

stavební úpravě spočívající v ujednání převodů spoluvlastnických podílů tak, aby 

odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů, nepředstavuje dle 

mého názoru zpřesnění textu. Změnu tak nelze hodnotit jako nutnou z obecného 

hlediska ani k dosažení konkrétního cíle. Změna také není vhodná, když původní text 

zákona stanoví vedle obligatorní náležitosti spočívající v ujednání změn velikosti 

spoluvlastnických podílů i ujednání převodů spoluvlastnických podílů tak, aby 

odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů.  

Může nastat situace a většinou k ní také dochází, kdy výstavbou nové jednotky 

dojde současně k výstavbě společných částí domu. Tyto nové společné části domu 

financuje zpravidla budoucí nový spoluvlastník a tato jeho investice by měla být 

zohledněna ve smlouvě o výstavbě. Obdobně výstavbou nové jednotky dochází 

k zániku vybraných společných částí domu, například části střechy či její přeměně na 

jinou stavební součást domu a dále k nabytí podílu na společných částech domu 

a pozemku novým spoluvlastníkem. Ve výsledku je situace však vždy shodná. Nový 

 

122  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 20 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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spoluvlastník uzavírá s dosavadními spoluvlastníky smlouvu o výstavbě, kde se 

ujednají změny velikosti spoluvlastnických podílů v důsledku vzniku nové jednotky. 

Zákon však nestanoví kritéria, podle kterých k této změně dojde, tedy nestanoví, s jak 

velikým spoluvlastnickým podílem nová jednotka ze zákona vznikne. Smluvní strany 

mohou zvolit kritérium dle svého uvážení. Nejčastějším kritériem však bude hodnota 

společných částí domu a pozemku před provedením výstavby nové jednotky a dále 

hodnota, o kterou se v důsledku výstavby nové jednotky zvýšila cena společných částí 

domu a pozemku. Na základě těchto kritérií lze určit, jak velký podíl na společných 

částech domu a pozemku by měl novému spoluvlastníkovi připadnout, aby se ani jedna 

ze stran smlouvy o výstavbě neobohatila na úkor další strany smlouvy. Pokud by totiž 

byly podíly na společných částech domu a pozemku určeny bez dalšího na základě 

podlahové plochy bytu, výstavbou nové jednotky budoucím novým spoluvlastníkem by 

došlo k obohacení na straně tohoto nového spoluvlastníka na úkor dosavadních 

spoluvlastníků nebo naopak obohacení dosavadních spoluvlastníků na úkor nového 

spoluvlastníka.  

K obohacení nového spoluvlastníka na úkor dosavadních spoluvlastníků by 

docházelo zejména v případech, kdy na střeše domu je přistavěna nová jednotka, 

budoucí nový spoluvlastník nevybuduje žádné nové společné části, ale stane se 

spoluvlastníkem dosavadních společných částí domu a pozemku. Na druhou stranu by 

mohlo naopak dojít k obohacení na straně dosavadních spoluvlastníků na úkor 

budoucího nového spoluvlastníka, což nastane například tehdy, když nový budoucí 

spoluvlastník nahradí společnou starou střechu novým podlažím budovy se svým 

bytem, nad svým bytem vybuduje terasu s bazénem určenou k užívání pro všechny 

spoluvlastníky nebo rozlehlou klubovnu s novou střechou a solární elektrárnou jako 

společnou částí a k tomu všemu vybuduje v budově výtah, který zde dosud nebyl. 

 Změněné velikosti spoluvlastnických podílů tedy zpravidla neodpovídají nově 

určeným velikostem spoluvlastnických podílů, když kritérium pro určení nově 

určených velikostí bývá podlahová plocha bytu. K vyrovnání vzniklého rozporu slouží 

právě novelou vypuštěné převody spoluvlastnických podílů. V rámci těchto převodů 

dochází k úplatnému převodu částí spoluvlastnických podílů tak, aby podíly 

odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů.  
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Tvůrci novely se při jejím sepisu mohli na situaci dívat například tak, že podle 

dosavadní právní úpravy je nutné ve smlouvě o výstavbě podíly dosavadních 

spoluvlastníků rozdělit ještě předtím, než nový spoluvlastník nabude spoluvlastnický 

podíl na domu a pozemku. Podíl každého ze spoluvlastníků by tak byl rozdělen na část 

podílu, která mu zůstane a na část podílu, která bude převedena na nového 

spoluvlastníka současně se vznikem nové jednotky. Jednotlivé části podílů všech 

spoluvlastníků by se tedy převedly na nového spoluvlastníka tak, aby se součástí 

jednotky stal vedle nově vzniklého bytu i podíl na společných částech domu 

a pozemku. Taková úprava by skutečně nekorespondovala s ust. § 1163 OZ, kdy podíl 

na společných částech se stane součástí jednotky již ve stadiu její rozestavěnosti. 

Zákonodárce však touto svou interpretací ust. § 1172 OZ, tedy svým výkladem zákona, 

zasáhl do moci soudní, a to bez ohledu na skutečnost, zda je výklad zákona 

zákonodárcem správný.  

Nakonec je nutné upozornit na skutečnost, že zákonodárce slovo „převede“ 

nevypustil z ust. § 1172 OZ a toto slovo tedy v zákoně ponechal. Změnu tak lze 

hodnotit také jako nekoncepční.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů při výstavbě jednotky. 

Zdrojově pak důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit 

pod praktickou potřebu (pragmatický důvod), mohlo by se však jednat i o důvod 

opravný.    

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou ani nutnou k dosažení 

konkrétního cíle, kterým je vzájemná souladnost textu zákona. Změnu nelze hodnotit 

jako vhodnou, a to zejména pro absenci její nutnosti, která je zároveň označována za 

cíl změny.   

3.4 Práva a povinnosti vlastníka jednotky 

3.4.1 Změna ust. § 1175 odst. 2 OZ 

3.4.1.1 Popis změny ust. § 1175 odst. 2 OZ 

 Změna ust. § 1175 odst. 2 OZ mění povinnost vlastníka jednotky udržovat svůj 

byt a společné části v jeho výlučném užívání na povinnost spravovat svůj byt 

a společné části v jeho výlučném užívání s tím, že však u společných částí ve svém 
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výlučném užívání provádí a hradí pouze údržbu a drobné opravy. Vlastník jednotky 

také nově spravuje společné části uvnitř bytu a provádí a hradí jejich údržbu a drobné 

opravy.  

3.4.1.2 Hodnocení změny ust. § 1175 odst. 2 OZ 

Tato změna má mít podle důvodové zprávy ráz zpřesňující.123 Nahrazení pojmu 

„udržuje“ pojmem „spravuje“ však vede k nutnosti text dále upravovat, jelikož 

„správa“ je pojem širší než pojem „údržba“. Proto muselo být do textu zahrnuto i to, 

že vlastník bytu provádí a hradí i drobné opravy společných částí uvnitř bytu 

a společných částí, které slouží vlastníku jednotky k výlučnému užívání.  

Dle původního textu veškeré společné části spravovala osoba odpovědná za 

správu domu a vlastník jednotky měl povinnost společné části, avšak pouze ty, které 

mu sloužily k výlučnému užívání, udržovat. Zákon tedy výslovně nestanovil, zda má 

vlastník jednotky právo jakkoli zasahovat do společné části domu, která mu neslouží 

k výlučnému užívání.  

Důvodová zpráva zmiňuje jako příklad topení v bytě. Topení v bytě je, pokud 

tak stanoví prohlášení vlastníka, společnou částí budovy. Správu domu a pozemku 

zajišťuje podle ust. § 1194 OZ společenství vlastníků, tedy speciální právnická osoba. 

Společenství vlastníků má tedy zákonnou povinnost řádně pečovat o dům a pozemek. 

Pokud tuto zákonnou povinnost poruší například tím, že nevykonává řádnou údržbu 

topení a vlastníkovi jednotky v důsledku tohoto jednání vznikne škoda, je společenství 

vlastníků povinno nahradit vlastníkovi vzniklou újmu, je-li toto jednání ze strany 

společenství vlastníků zaviněné s ohledem na ust. § 2910 OZ.  

Podle ust. § 2900 OZ je každý povinen chovat se tak, aby nedocházelo 

k nedůvodným škodám. Pokud v důsledku neopravení či zanedbání údržby společné 

části (topení) dojde na straně vlastníka jednotky k újmě, je společenství vlastníků 

povinno tuto újmu nahradit. Musí však zůstat zachována příčinná souvislost mezi 

protiprávním jednáním a vznikem škody a vlastník jednotky si musí počínat tak, aby 

případným škodám předcházel. Pokud tedy v hypotetickém případě člen společenství 

 

123  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 21 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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vlastníků zdokumentuje a řádně oznámí například vytečení vody z radiátoru do bytu, 

měla by být vlastníkovi jednotky škoda nahrazena. Může se jednat například o náklady 

na vysušení a výmalbu, ale také na náhradu ušlého zisku v důsledku nemožnosti 

pronajímat předmětné prostory, případně ušlého zisku v důsledku nutnosti poskytnout 

slevu na nájemném. Povinností vlastníka jednotky je však prokázat vznik konkrétní 

škody. U vysoušení a výmalby se bude jednat například o doklady o úhradě. U ušlého 

zisku je nutno prokázat reálnou možnost prostory v daném období pronajmout a dále 

prokázat i výši případného zisku z pronájmu.   

Je nutné dále rozlišovat mezi opravou havarijního stavu topení a rekonstrukcí 

topení či jeho výměnou. Opravou havarijního stavu topení je třeba rozumět takový 

zásah do topení, kterým se reaguje na aktuální vytékání vody do bytu a jehož výsledkem 

má být zabránění vzniku škod v důsledku vytékání vody. Rekonstrukcí topení je třeba 

rozumět takový zásah do topení, který plně obnoví funkci topení z hlediska vytápění, 

zároveň však může dojít i k rozšíření jeho funkce (například produkce elektrické 

energie). Podle ust. § 14 odst. 1 OZ každý si může přiměřeným způsobem pomoci 

k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci 

přišel pozdě.  

Při nečinnosti ze strany společenství vlastníků by vlastník jednotky mohl 

přistoupit k opravě topení. Takové aktivitě člena společenství vlastníků by však mělo 

předcházet písemné upozornění a poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění povinnosti ze 

strany společenství vlastníků, pokud není oprava nutná okamžitě.  

Podle ust. § 2908 OZ kdo odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně 

vynaložených nákladů a na náhradu újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož 

zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu přiměřeném tomu, co odvrátil. Pokud by se 

jednalo o opravu v podobě opravy havarijního stavu topení, kterým by došlo 

k zabránění, případně podstatnému omezení vytékání vody do bytu (například vypnutí 

topení a zatarasení díry), lze dovozovat právo vlastníka jednotky, který takovou opravu 

provedl, na náhradu vynaložených nákladů. Tyto náklady však musí být přiměřené.  

Nejvyšší soud se ve svém usnesení sp. zn. 28 Cdo 3674/2016 ze dne 7. března 

2017 zabýval otázkou zachraňovacích nákladů vlastníka jednotky. V Nejvyšším 

soudem posuzovaném případě šlo o náklad na nezbytné statické zajištění stropní 
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konstrukce, jež hrozila zřícením a ohrožovala zdraví a životy osob a tento případ byl 

posuzován podle zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ust. § 419). 

Nejvyšší soud se ztotožnil s právním názorem nižších soudů, podle kterého bylo 

společenství vlastníků povinné vynaložené náklady vlastníkovi jednotky zaplatit. Dle 

mého právního názoru lze toto usnesení Nejvyššího soudu aplikovat i na novou právní 

úpravu (ust. § 2908 OZ) a na hypotetický případ s topením. Podle ust. § 1136 OZ 

spoluvlastník, který vynaložil na společnou věc náklad v zájmu ostatních 

spoluvlastníků bez jejich vyrozumění a souhlasu, může požadovat poměrnou část 

náhrady v rozsahu zhodnocení věci, jednalo-li se o náklad, který byl spoluvlastníkům 

ku prospěchu a náhradu nutných nákladů, jednalo-li se o náklad, který bylo třeba 

vynaložit na záchranu věci. Podle ust. § 2991 odst. 1 OZ kdo se na úkor jiného bez 

spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.  

Pokud by se jednalo ze strany vlastníka jednotky o rekonstrukci topení, lze 

z výše uvedeného dovozovat pouze právo vlastníka jednotky na poměrnou část 

náhrady, a to pouze v rozsahu zhodnocení věci. Na tomto místě lze odkázat na 

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 5330/2008, ze dne 19. 7. 2010, podle 

kterého povinností společenství vlastníků bytů je obstarat nutné opravy společných 

částí domu. Pokud tyto opravy provede a zaplatí vlastník jednotky, může jít o plnění, 

které vlastník jednotky vynaložil namísto společenství ve smyslu ustanovení 

občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.  

Změna ust. § 1175 přenáší část povinností osoby odpovědné za správu domu na 

vlastníky jednotek, a to v rozsahu drobných oprav. V popsaném hypotetickém případě 

tedy po předmětné novele by měl soud nejspíše v konečném důsledku zkoumat, zda 

vlastník jednotky neporušil svou povinnost provádět údržbu a drobné opravy topení. 

Podle novely tedy vlastník jednotky bude mít nejen možnost natřít topení v bytě podle 

svých představ, ale také povinnost toto učinit, pokud to vyžaduje jeho stav. Kapající 

topení má nově vlastník jednotky povinnost sám či na své náklady opravit. 

Na tomto místě považuji za potřebné uvést, že každá změna zákona s sebou 

vedle zamýšlených důsledků přináší i nějaké důsledky nezamýšlené a každá změna 

zákona je následně zkoušena praxí. Je otázkou, zda se pokoušet nepřesnosti a nejasnosti 

v občanském zákoníku, ale i jiných zákonech, opravovat novelizací právních předpisů 

nebo je potřeba vyčkat, jak si s těmito problémy poradí judikatura.  
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Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů mezi společenstvím 

vlastníků jednotek a jednotlivými vlastníky. Zdrojově pak důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu 

(pragmatický důvod).    

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku však je nutná k dosažení konkrétního cíle, kterým je změna rozsahu práv 

vlastníka jednotky. Změnu nelze vzhledem k výše uvedenému hodnotit jako vhodnou, 

jelikož nepřináší zpřesnění, ale naopak prostor pro nové nejasnosti.  

3.4.2 Změna ust. § 1176 OZ 

3.4.2.1 Popis změny ust. § 1176 OZ 

 Změna ust. § 1176 OZ spočívá ve výslovném zavedení povinnosti vlastníka 

jednotky řídit se vedle pravidel pro správu domu a užívání společných částí také 

pravidly pro správu pozemku. 

3.4.2.2 Hodnocení změny ust. § 1176 OZ 

 Domnívám se, že již z původního textu zákona je možné dovodit, že vlastník 

jednotky je povinen se řídit vedle pravidel pro správu domu a užívání společných částí 

také pravidly pro správu pozemku, proto novelu v tomto bodě nepovažuji za nutnou. 

Pokud se však na daný text podíváme z pohledu technického, tedy že určitá slova mohla 

z textu zákona chybně vypadnout, lze doplnění pojmu „pozemek“ považovat za vhodné. 

Toto platí zejména v situaci, kdy změnu lze považovat za čistě zpřesňující, a tedy 

i provedenou pouhým přidáním textu. Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji 

společenské potřeby zpřesňovat právní předpisy. Zdrojově pak důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu 

(pragmatický důvod).    

3.4.3 Změna ust. § 1177 OZ 

3.4.3.1 Popis změny ust. § 1177 OZ  

Změna ust. § 1177 OZ zavádí legislativní zkratku „osoba odpovědná za správu 

domu“ a oproti měněné právní úpravě pracuje namísto pojmu „adresa“ s pojmem 

„bydliště“. Ruší také konkrétní lhůtu, ve které má vlastník jednotky oznamovat nabytí 
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svého vlastnického práva k jednotce, svou adresu a počet osob, které budou mít v bytě 

domácnost a zavádí neurčitou lhůtu v délce bez zbytečného odkladu. Změněno je také 

hlášení vlastníka jednotky o osobě, které přenechal byt k užívání. Nově se bude hlásit 

pouze taková osoba, které vlastník byt přenechal k užívání na dobu nikoli přechodnou. 

Co se týče počtu osob, které mají nebo budou mít v bytě svou domácnost, vlastník nově 

musí hlásit počet osob, které budou mít v bytě domácnost, a to bez ohledu na to, po 

jakou dobu tomu tak bude. Změněné ustanovení se tedy v otázce počtu osob zabývá 

pouze tím, kolik osob bude mít v bytě domácnost. Skutečným počtem osob majícím 

v bytě domácnost se upravený text nezabývá. 

3.4.3.2 Hodnocení změny ust. § 1177 OZ 

Podle důvodové zprávy bylo cílem předmětné změny dosažení zjednodušení 

a zpřesnění textu zákona. 124  Dle mého názoru však výsledek vede k vágnosti 

předmětného ustanovení, která v budoucnu bude vyžadovat výklad soudu nebo 

technickou novelizaci, a to minimálně v nově použitém neurčitém pojmu „na dobu 

nikoli přechodnou“. Obdobně soudní výklad bude potřeba při určení, zda je vlastník 

jednotky povinen hlásit osobě odpovědné za správu domu nový počet osob, které budou 

mít v bytě domácnost, tedy zamýšlený počet osob v bytě, nebo skutečný počet osob, 

které mají v bytě domácnost. Původní znění ust. § 1177 OZ stanovilo, že vlastník 

jednotky nahlásí počet osob, které budou mít v bytě domácnost a následně pak změny 

v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu 

nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Zjednodušení textu na tomto místě tedy 

dle mého názoru s sebou přineslo i jeho vágnost, což považuji u novely za nepřípustné. 

Naopak užití vágnosti či obecnosti při přijímání nového zákoníku považuji za vhodné, 

ale také nutné. V opačném případě bychom namísto obecného předpisu museli vydat 

jakýsi kazuistický soupis.  

Pokud však předmětná novela mění pojem „adresa“ na konkrétnější pojem 

„bydliště“, považuji tuto změnu za nadbytečnou, jelikož ji lze jednoduše nahradit 

soudní judikaturou. Novému předpisu by měla být dána šance setrvat v nezměněné 

podobě a změny provádět až v případě, kdy nelze jinak či z politických důvodů. 

 

124  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 21-22 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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Jakákoli změna zákona totiž přináší větší či menší míru rizika, že způsobí v systému 

právních norem novou komplikaci, kterou bude třeba řešit judikaturou, případně další 

novelizací. Zavedení legislativní zkratky „osoba odpovědná za správu domu“ lze 

považovat za přínosnou technickou změnu zákona, když zákon s touto legislativní 

zkratkou následně také pracuje. Jako problematické lze označit vypuštění povinnosti 

vlastníka jednotky hlásit osobě odpovědné za správu domu všechny osoby, kterým 

přenechal byt k užívání s tím, že je povinen hlásit pouze osoby, kterým byt přenechal 

k užívání pouze na dobu nikoli přechodnou. 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, a to 

společenské potřeby evidovat obyvatele bytů. Zdrojově pak důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod populismus (populistický 

důvod).    

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle, kterým je změna rozsahu evidence 

obyvatel bytu. Změnu nelze vzhledem k výše uvedenému hodnotit jako vhodnou.  

3.4.4 Změna ust. § 1178 OZ 

3.4.4.1 Popis změny ust. § 1178 OZ 

 Změna ust. § 1178 OZ spočívá ve výslovném zavedení povinnosti osoby 

odpovědné za správu domu vést seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník 

přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177 OZ. Vedle toho v souladu 

s novým zněním ust. § 1177 OZ nahrazuje pojem „adresa“ pojmem „bydliště“ a dále 

v duchu ust. § 1177 OZ mění povinnost osoby odpovědné za správu domu sdělit 

vlastníkovi jednotky na jeho žádost jméno a adresu kteréhokoli nájemce v domě na 

povinnost sdělit vlastníkovi jednotky na jeho žádost jméno a adresu osoby, které 

kterýkoli vlastník jednotky přenechal byt k užívání.  

3.4.4.2 Hodnocení změny ust. § 1178 OZ 

Zavedení výslovné povinnosti osoby odpovědné za správu domu vést seznam 

vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu 

stanoveném v § 1177 OZ, považuji za nadbytečné jak z hlediska potřebnosti, tak 

z hlediska vhodnosti. Předmětnou povinnost lze dovodit z původní právní úpravy, 
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zejména ust. § 1177 OZ. Rozsah této povinnosti sice z ust. § 1177 OZ ani ust. § 1178 

OZ neplyne, lze jej však dovodit z povinnosti osoby odpovědné za správu domu počínat 

si s péčí řádného hospodáře.  Změnu povinnosti osoby odpovědné za správu domu 

sdělit vlastníkovi jednotky na jeho žádost jméno a adresu kteréhokoli nájemce v domě 

na povinnost sdělit vlastníkovi jednotky na jeho žádost jméno a adresu osoby, které 

kterýkoli vlastník jednotky přenechal byt k užívání, lze s ohledem na vztah pojmu 

„nájemce“ a pojmu „osoba, které byl byt vlastníkem jednotky přenechán do užívání“, 

považovat za vhodný. Pojem „osoba, které byl byt vlastníkem jednotky přenechán do 

užívání“ je pojmem nadřazeným oproti pojmu „nájemce“. Dalším podřízeným pojmem 

je například „výprosa“, „výpůjčka“ či „pacht“.  V otázce změny pojmu „adresa“ na 

pojem „bydliště“ lze odkázat na hodnocení změny ust. § 1177 OZ, tedy že změny jsou 

nevhodné.125 Co do důvodnosti lze změnu ust. § 1178 OZ považovat za opravnou 

a v části stanovení výslovné povinnosti vést seznam vlastníků za zpřesňující. 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby opravovat 

a zpřesňovat právní předpisy. Zdrojově pak důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. 

Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod).    

3.4.5 Změna ust. § 1179 OZ 

3.4.5.1 Popis změny ust. § 1179 OZ 

 Změna ust. § 1179 OZ spočívá ve zpřesnění textu, a to výslovném uvedení práva 

vlastníka jednotky pořizovat si z dokladů o hospodaření osoby odpovědné za správu 

domu výpisy, opisy a kopie. 

3.4.5.2 Hodnocení změny ust. § 1179 OZ 

Tato změna má ráz zpřesňující a částečně pragmatický, jelikož je v souvislosti 

s ní v důvodové zprávě argumentováno předpokládaným úbytkem soudních sporů 

v otázce poskytnutí kopií dokumentů. 126  Na tomto místě však lze uvést, že právo 

nahlížet do dokumentace bylo již opakovaně soudy řešeno, a to v souvislosti s právem 

společníka společnosti s ručením omezeným. Konkrétně je možné odkázat na usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3704/2009, podle 

 

125 Blíže bod 3.4.3.2 této práce. 
126  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 22 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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kterého je nepochybně součástí práva společníka na zpřístupnění dokladů společnosti 

i právo na pořízení jejich kopií za úhradu nákladů s tím spojených; pouze tehdy, pokud 

jej společnost nemá, nebo jej nemůže z objektivních důvodů v požadovaném čase 

poskytnout, musí si jej společník zajistit sám.127 Na toto usnesení Nejvyššího soudu pak 

navazují další novější rozhodnutí, například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 

21. 11. 2018, sp. zn. 14 Cmo 278/2017. Výslovné uvedení práva vlastníka jednotky 

pořizovat kopie tedy považuji za nadbytečné a v určitém ohledu toto může představovat 

i problém pro účely interpretace práva, zejména při užití argumentu a contrario pak 

může docházet k nesprávnému závěru, že pokud v textu zákona není právo pořizovat 

kopie přímo vyjádřeno, toto právo subjektu nenáleží. Tomuto nesprávnému výkladu se 

pak lze vyhnout jedině přečtením důvodové zprávy.   

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů v oblasti bytového 

spoluvlastnictví. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je 

možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod), spíše se však jedná 

o důvod zpřesňující.     

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je nutná k dosažení konkrétního cíle s ohledem na provázanost jednotlivých 

ustanovení. Změnu lze vzhledem k výše uvedenému hodnotit jako částečně vhodnou.  

3.4.6 Změna ust. § 1180 OZ 

3.4.6.1 Popis změny ust. § 1180 OZ 

Změna ust. § 1180 OZ spočívá ve výslovném vyjádření, že výši příspěvku 

vlastníka jednotky na správu doma a pozemku lze sjednat jinak než podle poměru 

odpovídajícím podílu vlastníka jednotky na společných částech, pouze v prohlášení. 

Do této změny zákon přímo nestanovil, zda se musí jednat o změnu prohlášení nebo 

zda postačuje změna stanov. 

 

127  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 29 Cdo 3704/2009. Dostupné také z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/575113D9633A65E1C1257A4E006AA

080?openDocument&Highlight=0,  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/575113D9633A65E1C1257A4E006AA080?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/575113D9633A65E1C1257A4E006AA080?openDocument&Highlight=0
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3.4.6.2 Hodnocení změny ust. § 1180 OZ 

Je nutno upozornit na skutečnost, že předmětnou novelou došlo i ke změně ust. 

§ 1214 OZ týkající se rozhodování shromáždění mimo zasedání, podle kterého se 

vyžadoval souhlas všech vlastníků jednotek při rozhodování mimo zasedání, pokud se 

všem vlastníkům jednotek měnila velikost podílů na společných částech nebo poměr 

výše příspěvků na správu domu a pozemku, a to jinak než v důsledku změny podílů na 

společných částech. Původní právní úprava tedy umožňovala, aby byl některý 

z vlastníků přehlasován, muselo se však jednat na zasedání shromáždění. V takovém 

případě se přehlasovaný vlastník mohl obrátit na soud, aby rozhodnutí shromáždění 

přezkoumal, a to podle ust. § 258 OZ. Podle právní úpravy po novele pak vlastník 

jednotky nemůže být přehlasován, jelikož o této záležitosti nerozhoduje vůbec 

shromáždění, ale je vyžadována změna prohlášení dohodou všech vlastníků jednotek. 

Změna tedy představuje posílení práv vlastníka jednotky oproti právům ostatních 

vlastníků jednotek. 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů mezi společenstvím 

vlastníků jednotek a jednotlivými vlastníky. Zdrojově pak důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu 

(pragmatický důvod).    

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku však je nutná k dosažení konkrétního cíle, kterým je vyhradit možnost změnit 

poměry příspěvků pouze v prohlášení. Změnu je možné vzhledem k výše uvedenému 

hodnotit jako vhodnou. 

3.4.7 Změna ust. § 1181 OZ 

3.4.7.1 Popis změny ust. § 1181 OZ 

Změna ust. § 1181 spočívá ve vypuštění lhůty k vyúčtování záloh vlastníka 

jednotky na plnění spojená nebo související s užíváním bytu a vypuštění určení doby 

splatnosti přeplatku či nedoplatku. 

3.4.7.2 Hodnocení změny ust. § 1181 OZ 

Vypuštění předmětného textu s odkazem na ust. § 7 odst. 3 speciálního zákona 

č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění 
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spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, lze považovat za 

rozhodnutí zákonodárce prodloužit dobu splatnosti oproti původní právní úpravě. 

Ze znění ust. § 7 odst. 3 zákona č. 67/2013 Sb., počínajícího větou „není-li jiným 

právním předpisem stanoveno jinak“ lze dovodit přednost původního znění ust. § 1181 

OZ před tímto speciálním zákonem č. 67/2013 Sb. Důvodnost změny lze typově 

spatřovat ve vývoji společenské potřeby sjednocovat pravidla pro obdobné situace. 

Zdrojově pak důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit 

pod praktickou potřebu (pragmatický důvod), lze však najít i rysy populistické 

(populistický důvod).    

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku však je nutná k dosažení konkrétního cíle, kterým je sjednocení lhůt. Změnu 

je možné hodnotit jako vhodnou, jelikož pozitivní přínos v podobě sjednocení lhůt 

pravděpodobně převyšuje negativum v podobě zásahu do zákoníku, který by měl být 

jakýmsi statickým bodem v právním řádu. Důležitým argumentem vhodnosti je také 

skutečnost, že se jedná o jednoduchou a přehlednou změnu občanského zákoníku, 

snadno prezentovatelnou široké veřejnosti prostřednictvím veřejných sdělovacích 

prostředků.  

3.4.8 Změna ust. § 1182 OZ 

3.4.8.1 Popis změny ust. § 1182 OZ 

Změna ust. § 1182 OZ spočívá v zavedení výslovné povinnosti vlastníka 

jednotky předem oznámit osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř 

svého bytu a v té souvislosti také zavedení povinnosti vlastníka jednotky vedle 

umožnění přístupu do bytu osobě odpovědné za správu domu i umožnění této osobě 

ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části. Dle 

důvodové zprávy toto lze učinit například předložením příslušné projektové 

dokumentace. 128   Pozměňovacím návrhem garančního ústavně právního výboru 

obsažném v jeho usnesení č. 179 z 53. schůze konané dne 11. 12. 2019 byla dále 

uzákoněna povinnost vlastníka jednotky předem oznámit osobě odpovědné za správu 

 

128  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 24 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu 

a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou. 129 

3.4.8.2 Hodnocení změny ust. § 1182 OZ 

Tato změna rozšiřuje práva osoby odpovědné za správu domu na úkor práv 

vlastníka jednotky tím, že zasahuje do vlastnického práva vlastníka jednotky. Jelikož 

vlastník jednotky bude nyní povinen hlásit osobě odpovědné za správu domu každou 

stavební úpravu uvnitř svého bytu, lze očekávat řadu soudních sporů v otázce, co je 

stavební úpravou podle předmětného ustanovení a co již stavební úpravou není. 

Například zda stavební úpravou je výměna obkladaček v koupelně, instalace nového 

umyvadla v koupelně, výměna několika prasklých dlaždic v koupelně, instalace 

zabudovaných skříní v bytě či vybudování samostatné šatny. Tímto je tedy v určitém 

rozsahu zasaženo do práva vlastníka jednotky na soukromí. Je však otázkou, zda 

povinnost hlásit stavební úpravy uvnitř bytu neměl vlastník jednotky již před 

předmětnou novelou, tedy zda tato povinnost nevyplývala již z práva osoby odpovědné 

za správu domu ověřit, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění 

společné části. Ve výsledku však lze dojít k závěru, že původní i změněná právní 

úprava vyžaduje postupnou interpretaci soudními rozhodnutími a samotná novelizace 

tedy nic pozitivního nepřináší. Je třeba upozornit na skutečnost, že k zavedení 

povinnosti vlastníka jednotky předem oznámit osobě odpovědné za správu domu 

některé činnosti v bytě, například podnikání v bytě, neexistuje žádná veřejně přístupná 

důvodová zpráva.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby chránit 

jednotlivé bytové spoluvlastníky navzájem. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém 

vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod populismus (populistický důvod), 

částečně se pak jedná o důvod zpřesňující.     

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku však je nutná k dosažení konkrétního cíle, kterým je rozšíření povinností 

vlastníka jednotky. Změnu není možné hodnotit jako vhodnou, jelikož zasahuje do 

 

129  Sněmovní tisk 411/3, část č. 1/2: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 2 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168519  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168519
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stability základního kodexu, neúměrně omezuje vlastnické právo vlastníka jednotky, je 

vágně formulovaná a bezdůvodně přibližuje institut bytového spoluvlastnictví institutu 

bytového družstva.  

3.4.9 Změna ust. § 1183 OZ 

3.4.9.1 Popis změny ust. § 1183 OZ 

Změna ust. § 1183 OZ spočívá v přesunutí legislativní zkratky „společenství 

vlastníků“ pro společenství vlastníků jednotek ze zrušeného ust. § 1166 odst. 2 OZ. 

3.4.9.2 Hodnocení změny ust. § 1183 OZ  

Na první pohled se může zdát, že tato změna má ráz čistě technický a není tedy 

třeba ji blíže hodnotit. Domnívám se však, že technická změna nikdy není skutečným 

důvodem novelizace a skutečný důvod je třeba vždy hledat a zařadit podle teoretické 

části této práce. A to i v případě, že jediným důvodem je důvod zpřesňující nebo 

opravný. V otázce změny ust. § 1183 OZ lze tedy odkázat na důvody uvedené v bodě 

3.2.1.2 této práce.130 

3.4.10 Změna ust. § 1184 OZ 

3.4.10.1 Popis změny ust. § 1184 OZ 

Změna ust. § 1184 OZ se týká procesu nuceného prodeje jednotky vlastníka, 

který porušuje své povinnosti vlastníka jednotky. Nově může soud nařídit prodej 

jednotky vlastníka, aniž by předtím ten musel být v prodlení se splněním povinnosti 

uložené mu vykonatelným rozhodnutím soudu. Již tedy nemusí proběhnout dvě 

nalézací řízení, ale pouze jedno. Návrh k soudu již však nemůže podat dotčený vlastník 

jednotky, ale pouze osoba odpovědná za správu domu a pozemku. K tomu, aby soud 

nařídil prodej jednotky musí být nově splněny tři podmínky, a to doručení písemné 

výstrahy osoby odpovědné za správu domu vlastníkovi, že porušuje své povinnosti 

způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků 

jednotek, ve které bude uveden důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání 

návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník jednotky porušování 

povinnosti zdržel, případně aby odstranil následky svého závadného jednání. 

 

130 Blíže bod 3.2.1.2 této práce. 
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Vlastníkovi jednotky se vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Další 

podmínkou podání návrhu k soudu je vyslovení souhlasu většiny všech vlastníků 

jednotek. Nepřihlíží se k hlasu vlastníka, kterému byla doručena předmětná písemná 

výzva. 

3.4.10.2 Hodnocení změny ust. § 1184 OZ 

Na jedné straně došlo k odstranění podmínky vykonatelného rozhodnutí vůči 

vlastníkovi, který porušuje své povinnosti. Na straně druhé došlo k zániku aktivní 

legitimace jednotlivých vlastníků jednotek podat návrh k soudu. Je otázkou, zda touto 

změnou dojde ke zvýšení či snížení počtu žalob souvisejících s porušováním povinnosti 

vlastníky jednotek. Lze však usuzovat, že ubude žalob na splnění povinnosti a přibude 

žalob na nařízení prodeje jednotky. Právní úprava bytového spoluvlastnictví se posouvá 

směrem k právní úpravě bytových družstev, což uvádí i sama důvodová zpráva 

k novele. 131  Ve změně právní úpravy lze také pozorovat prohloubení omezení 

vlastnického práva vlastníka jednotky. Již původní právní úprava umožňovala, aby 

soud nařídil prodej jednotky, což naopak u jiné nemovitosti nebylo a není možné. Nelze 

se například u soudu úspěšně domoci toho, aby soud nařídil prodej sousedova pozemku 

z důvodu špatných sousedských vztahů. Původní právní úprava tedy i prodej jednotky 

považovala za jakési krajní řešení, ke kterému nebude běžně docházet. V případě, že 

by k tomuto dojít mělo, měl soud již k dispozici rozhodnutí soudu ve věci porušování 

povinností vlastníka jednotky, nemusel tyto skutkové okolnosti již řešit a zamýšlel se 

výhradně nad proporcionalitou skutkové situace. Původní znění vládního návrhu jako 

podmínku podání návrhu k soudu stanovilo vyslovení souhlasu vlastníků jednotek 

s většinou všech hlasů a současně s většinou všech vlastníků jednotek, tedy kombinaci 

hlasování podle „hlasů“ i podle „hlav“, což v kombinaci se zrušením aktivní legitimace 

jednotlivých vlastníků bylo ve prospěch většinových vlastníků. V rámci 

pozměňovacího návrhu Ing. Moniky Červíčkové z 2. 10. 2019 však došlo k vypuštění 

 

131  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 25 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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této kombinace hlasování s odůvodněním, že „Hlasování podle „hlasů“ není nezbytné, 

protože není třeba chránit vlastníky s vyšším podílem hlasovacích práv“.132  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby chránit 

jednotlivé bytové spoluvlastníky navzájem. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém 

vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod).     

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku však je nutná k dosažení konkrétního cíle, kterým je rozšíření možnosti docílit 

nuceného prodeje jednotky. Změnu není možné hodnotit jako vhodnou, jelikož 

zasahuje do stability základního kodexu, neúměrně omezuje vlastnické právo vlastníka 

jednotky a bezdůvodně přibližuje institut bytového spoluvlastnictví institutu bytového 

družstva.  

3.5 Zvláštní ustanovení o převodu jednotky 

3.5.1 Změna ust. § 1186 OZ 

3.5.1.1 Popis změny ust. § 1186 OZ 

Změna ust. § 1186 OZ spočívá zejména ve výslovném zakotvení pravidla, že 

osoba odpovědná za správu domu nemá povinnost vypořádat zálohy na plnění spojená 

nebo související s užíváním bytu, výslovném uvedení, jaké dluhy přecházejí na 

nabyvatele jednotky a zavedení právní domněnky nemožnosti nabyvatele zjistit dluhy 

převodce jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu, pokud tato osoba nevydala 

bez zbytečného odkladu potvrzení o výši dluhu či bezdlužnosti. 

3.5.1.2 Hodnocení změny ust. § 1186 OZ 

Podle důvodové zprávy je cílem změny odstranění právních pochybností 

spojených s výkladem. Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů mezi 

vlastníky jednotek. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je 

možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod), lze však identifikovat 

i důvod opravný.     

 

132 Písemný pozměňovací návrh č. 3504: Monika Červíčková. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=162723  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=162723
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Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku pak není nutná k dosažení konkrétního cíle, jelikož ke zpřesnění by mohlo 

dojít i cestou soudních rozhodnutí. Změnu je možné hodnotit jako vhodnou, jelikož 

fakticky zpřesňuje právní úpravu bez zjevných nedostatků. Pravděpodobně by však 

bylo možné stejného výsledku docílit změnou formálně zpřesňující, tedy pouhým 

doplněním textu zákona. 

3.5.2 Změna ust. § 1188 OZ 

3.5.2.1 Popis změny ust. § 1188 OZ 

Změna ust. § 1188 OZ spočívá ve zrušení jeho druhého odstavce týkajícího se 

případů, kdy byla povinnost nechat vyhotovit znalecký posudek. 

3.5.2.2 Hodnocení změny ust. § 1188 OZ 

Dle důvodové zprávy byl zrušený odstavec již nadbytečný, jelikož mířil na 

povinnost stanovenou v ust. § 196a zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, která nabyla 

převzata do zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do dosavadních novel 

zákona o obchodních korporacích ani do jiného právního předpisu.133 Konkrétně ust. 

§ 196a odst. 3 obchodního zákoníku stanovilo povinnost v některých případech 

převodu majetku, aby hodnota takového byla majetku stanovena na základě posudku 

znalce jmenovaného soudem.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby 

kontrolovat vybrané převody majetku. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. 

Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod). 

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je nutná k dosažení konkrétního cíle, a to výmazu obsolentního ustanovení. 

Změnu není možné hodnotit jako vhodnou, jelikož obsolentní ustanovení nepřekáží 

účinné právní úpravě, a dále také pro zásadu trvalosti legislativy. Je třeba také upozornit 

na skutečnost, že důvod uvedený v důvodové zprávě zde existoval již v okamžiku 

přijetí občanského zákoníku, a přesto toto ustanovení bylo v občanském zákoníku 

 

133  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 27 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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zachováno. Nakonec nelze vyloučit, že povinnost obdobnou té v ust. § 196a odst. 3 

obchodního zákoníku, v budoucnu bude opětovně v nějakém případě zavedena.  

3.5.3 Nakonec nepřijaté ust. § 1188a OZ 

3.5.3.1 Popis navrženého nového ust. § 1188a OZ 

Původní vládní návrh novely počítal s vložením ust. § 1188a do občanského 

zákoníku spočívajícím ve zrušení předkupního práva spoluvlastníka v případě, kdy je 

s jednotkou převáděn spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový 

prostor nebo soubor nebytových prostorů, který s ní funkčně souvisí nebo 

spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí, k níž 

je vlastnické právo rozděleno na vlastnické právo k jednotkám.  

3.5.3.2 Hodnocení navrženého nového ust. § 1188a OZ 

Dle důvodové zprávy nová úprava měla reagovat na problémy, které s sebou 

přineslo znovuzavedení předkupního práva, zejména ty související s garážovými 

stáními a pozemkem souvisejícím s budovou. Na tomto místě lze ilustrovat případ 

změny právního předpisu, která s sebou přináší potřebu další změny. Zákonem 

č. 460/2016 Sb. bylo znovu zavedeno předkupní právo spoluvlastníků134, které původní 

znění občanského zákoníku nepřevzalo ze zákona č. 40/1964 Sb. Legislativně však tato 

změna byla provedena vadně, jelikož při jejím zavedení se nepočítalo s problémy, které 

pro bytové spoluvlastnictví způsobí. Pokud by byla změna v roce 2016 učiněna řádně, 

nebyla by potřeba v roce 2020 oprava. Je však nutno konstatovat, že sebevětší snaha 

o dokonalou novelu nemusí vést k dokonalému výsledku. Každá změna právního 

předpisu může přinést problémy, a tedy potřebu další změny. Tím se rozbíhá kolotoč 

změn a s ním spojená nepřehlednost právní úpravy. Pozměňovacím návrhem 

garančního ústavně právního výboru obsažném v jeho usnesení č. 179 z 53. schůze 

konané dne 11. 12. 2019 však bylo ust. § 1124 a 1125 OZ týkající se předkupního práva 

spoluvlastníků změněno do své původní podoby z roku 2012, technická úprava dle výše 

uvedeného tak nebyla potřebná a nedošlo tak k začlenění ust. § 1188a do občanského 

 

134 Blíže bod 2.2.4. této práce. 
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zákoníku.135 Je však nutno konstatovat, že k obnově ust. § 1124 a 1125 OZ do původní 

podoby neexistuje žádná důvodová zpráva, vzhledem k typu pozměňovacího návrhu. 

3.6 Správa domu a pozemku 

3.6.1 Změna ust. § 1189 odst. 1 OZ 

3.6.1.1 Popis změny ust. § 1189 odst. 1 OZ 

Změna ust. § 1189 odst. 1 OZ spočívá v doplnění slov „a pozemku“ 

a výslovném uvedení, že správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou 

a opravou společných částí. 

3.6.1.2 Hodnocení změny ust. § 1189 odst. 1 OZ 

Tato změna má dle důvodové zprávy ráz zpřesňující.136 Dle mého názoru se 

však zákonodárce snaží o zpřesnění textu snad v domnění, že se mu to podaří lépe, než 

při přijetí občanského zákoníku. Přehlíží však, že podle původního znění ust. § 1189 

odst. 1 správa domu zahrnovala i činnosti spojené se zřízením, udržováním nebo 

zlepšením zařízení na pozemku sloužících všem vlastníkům jednotek. Jinými slovy, do 

správy domu byla zahrnuta i správa zařízení na pozemku. Naopak správu samotného 

pozemku zákon odlišoval od správy domu, a tedy správa pozemku mohla být 

vykonávána jinou osobou či osobami, než správa domu. Novela si klade za cíl zpřesnění 

právní úpravy, na druhou stranu však přehlíží některé vazby mezi jednotlivými 

ustanoveními zákona a ve výsledku ztěžuje práci soudům. Soudy v důsledku novel jsou 

nuceny pracovat s více časovými zněními právních předpisů. Tato práce pak 

nepředstavuje pouze nutnost určit příslušné časové znění, ale také tomuto časovému 

znění porozumět, uvědomit si vazby mezi jednotlivými ustanoveními a na základě toho 

všeho interpretovat právo. Na tomto místě si dovoluji vyslovit myšlenku, že čím méně 

je změn právních předpisů, tím rychleji se může utvářet judikatura, rychleji je možné 

tuto judikaturu aplikovat a také je možné v případě potřeby tuto judikaturu měnit. 

Zpřesnění spočívající ve výslovném uvedení, že správa domu a pozemku zahrnuje 

 

135  Sněmovní tisk 411/3, část č. 1/2: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 1-2 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168519  
136  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 28 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=168519
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, považuji za nadbytečné, 

jelikož správa obecně vždy zahrnuje i údržbu a opravu.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby 

zpřesňovat právní předpisy. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ 

důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod). Také lze vidět 

jasný důvod zpřesňující. 

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku ani není nutná k dosažení konkrétního cíle, pokud za cíl nepovažujeme 

samotné zpřesnění právní úpravy. Změnu není možné hodnotit jako vhodnou z výše 

uvedených důvodů, zejména pak pro absenci její nutnosti, její legislativní optimismus 

a v zájmu zachování stálosti právní úpravy.   

3.6.2 Změna ust. § 1190 OZ 

3.6.2.1 Popis změny ust. § 1190 OZ 

Změna ust. § 1190 OZ spočívá ve vypuštění slov „a pozemku“ ze sousloví 

„osoba odpovědná za správu domu a pozemku“. 

3.6.2.2 Hodnocení změny ust. § 1190 OZ 

Tato změna má dle důvodové zprávy ráz technický, a to sjednocení 

terminologie.137 Zde si dovoluji opět vyslovit myšlenku, že zákon sice stanoví, že 

společenství vlastníků je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku, to však 

neznamená, že by tuto správu fakticky nemohla vykonávat jiná osoba. Dále lze odkázat 

na změny ust. § 1176 a 1177 OZ a v otázce technických změn na hodnocení změny ust. 

§ 1183 OZ.138 

 

137  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 21 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 
138 Blíže bod 3.4.2, 3.4.3 a 3.4.9.2 této práce.  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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3.6.3 Změna ust. § 1191 až 1193 OZ 

3.6.3.1 Popis změny ust. § 1191 až 1193 OZ 

Změna ust. § 1191 až 1193 OZ spočívá v nové úpravě správy bez vzniku 

společenství vlastníků jednotek, kdy text je upraven v duchu samotné novely. Jelikož 

nově nejsou povinnou náležitostí žádného prohlášení náležitosti stanov ani uvedení 

pravidel pro správu domu a pozemku a pravidel užívání společných částí, je nově 

stanoveno, že při absenci těchto nepovinných náležitostí prohlášení se použijí pravidla 

obsažená ve stanovách. K přijetí rozhodnutí se nově vyžaduje souhlas většiny hlasů 

všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek. V ust. § 1192 OZ 

je výslovně vyjádřeno, že z právních jednání správce jsou vlastníci jednotek oprávněni 

a zavázáni společně a nerozdílně, ale v záležitostech, které jsou dle zákona 

v působnosti shromáždění pouze tehdy, pokud toto bylo náležitě odhlasováno. Do ust. 

§ 1193 odst. 1 OZ je ze zrušeného ust. § 1166 odst. 2 OZ přesunuto stanovení povinné 

náležitosti prohlášení, a to určení správce. Dále je výslovně stanoveno, že při volbě 

nového správce se použije ustanovení o rozhodování v záležitostech správy a pozemku 

a dále povinnost při odvolání správce zároveň zvolit správce nového. Odvolání 

stávajícího správce soudem a jmenování nového správce soudem je rozepsáno 

podrobněji, než tomu bylo v původním znění zákona. 

3.6.3.2 Hodnocení změny ust. § 1191 až 1193 OZ 

Změna má dle důvodové zprávy ráz zpřesňující, praktický a populistický. 

Zavedením nutnosti hlasovat současně podle hlav i podle podílů se zákonodárce snaží 

bránit práva menšinových vlastníků obecně, a to nejen v případech, kdy dům má méně 

než pět jednotek, jak tomu bylo do přijetí novely. Změna však jde až tak daleko, že 

většinový vlastník nyní potřebuje na svou stranu k tomu, aby bylo rozhodnuto dle jeho 

návrhu, nikoli pouze jednoho menšinového vlastníka, ale získat skutečnou většinu 

vlastníků podle hlav. Dle důvodové zprávy v praxi existovaly výkladové problémy 

v tom, zda správci, který je zároveň většinovým vlastníkem, náleží celá správa, nebo 

zda může činit pouze to, co je nutné k zachování spravovaného majetku. Lze 

konstatovat, že původní ust. § 1192 OZ je mimo jiné možné chápat jako omezení pro 

správce, který je zároveň většinovým vlastníkem, ale také jako oprávnění v tom smyslu, 

že tento správce nemůže být zbaven práva a povinnosti samostatně činit, co je nutné 

k zachování spravovaného majetku, pokud se nejedná o záležitost, která dle zákona 
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spadá do působnosti shromáždění. Předmětné ustanovení tak lze vykládat tak, že dává 

správci, který je správcem ze zákona, určité minimum oprávnění, která mu nelze 

odejmout. Pokud však není nijak omezen ujednáním s ostatními spoluvlastníky, 

vykonává celou správu dle ust. § 1189 OZ.  

Výkladová úskalí zde tedy samozřejmě vznikat mohou, toto však není nic 

výjimečného a není to legitimním důvodem pro novelizaci. Výklad by měl v tomto 

případě provést soud v rámci konkrétních soudních rozhodnutí. Je také otázkou, jaká 

pravidla se užijí v případě, kdy součástí prohlášení nejsou ani náležitosti stanov ani 

uvedení pravidel pro správu domu a pozemku a pravidel užívání společných částí 

a zároveň nebyly přijaty stanovy. Domnívám se, že v takovém případě se užijí obecná 

ustanovení o spoluvlastnictví.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby tvořit 

podrobné zákony. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je 

možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod), nalezneme však i rysy 

populismu (populistický důvod).  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle, a to uzákonění nové úpravy správy 

bez vzniku společenství vlastníků. Změnu není možné hodnotit jako vhodnou 

s ohledem na zásadu trvalosti legislativy. Původní znění ust. § 1191 až 1193 OZ bylo 

kratší a vytvářelo dostatečný prostor pro navazující judikaturu. Nové znění těchto 

ustanovení je obsahově delší a lze předpokládat, že nejasnosti související s textem se 

časem objeví i zde. Například se může ukázat jako problematické oslabení vlivu 

většinového vlastníka na rozhodování nebo výklad právní otázky, jak probíhá 

rozhodování v případě, kdy nic o správě nestanoví prohlášení vlastníka a nejsou přijaty 

žádné stanovy. 

3.6.4 Změna ust. § 1195 OZ 

3.6.4.1 Popis změny ust. § 1195 OZ 

Změna ust. § 1195 OZ spočívá v prvé řadě v zavedení přechodu práv 

a povinností spoluvlastníků na společenství vlastníků jednotek v okamžiku jeho vzniku 

a současného vzniku ručení spoluvlastníků za splnění dluhu. Druhou změnou je 
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stanovení, že dluh z úvěru poskytnutý právnické osobě, která převedla jednotky ve 

svém vlastnictví do vlastnictví svých členů, může tímto vzniklé společenství vlastníků 

převzít, přistoupit k němu nebo jej zajistit, a to se souhlasem všech členů společenství 

vlastníků jednotek. V případě nesouhlasu člena právnické osoby s tímto převzetím 

zákon zavádí možnost, aby jeho souhlas byl nahrazen soudním rozhodnutím.  

3.6.4.2 Hodnocení změny ust. § 1195 OZ 

Změna druhého odstavce není důvodovou zprávou vůbec odůvodněna, změna 

ve čtvrtém odstavci má být dle důvodové zprávy pragmatická. 139  Přechod práv 

a povinností z vlastníků na společenství vlastníků považuji za nevhodný s ohledem na 

skutečnost, že obecným cílem zákonodárce vždy bylo, aby společenství vlastníků 

jednotek bylo zavázáno co nejméně, jak vyplývá i z původního znění ust. § 1195 OZ. 

Vzhledem k rozdílným mechanismům rozhodování v rámci spoluvlastnictví a v rámci 

společenství vlastníků jednotek se jedná o změnu zákona, která může mít v důsledku 

závažné právní následky. Jako nadbytečné lze hodnotit ustanovení, že věřitel může bez 

zbytečného odkladu vyslovit souhlas s tím, aby vlastníci jednotek neručili společně 

a nerozdílně, ale v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. 

Zavedení možnosti společenství vlastníků jednotek převzít, přistoupit k dluhu nebo jej 

zajistit má dle důvodové zprávy usnadnit financování úvěrů právnických osob, 

konkrétně pak bytových družstev. Samotný text zákona však hovoří obecně 

o právnických osobách, proto se týká i například společností s ručením omezeným. 

Praktickým příkladem užití těchto nových ustanovení tak vedle důvodovou zprávou 

zamýšlených bytových družstev mohou být společnosti s ručením omezeným, které 

vlastní malé zdravotní středisko a jednotlivé ordinace pronajímá svým společníkům.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby 

rozšiřovat možnosti financování bydlení. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém 

vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod), 

vzhledem k nemožnosti předem odhadnout veškeré důsledky této změny zde však 

mohou být i důvody populistické.   

 

139  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 31 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle, a to umožnění společenstvím 

vlastníků jednotek zajišťovat a přebírat dluhy a přistupovat k nim. Změnu není možné 

hodnotit jako vhodnou s ohledem na nejistotu a finanční rizika, která přináší vlastníkům 

jednotek a zásah do jejich právní jistoty a stability občanského zákoníku. 

3.6.5 Změna ust. § 1197 OZ 

3.6.5.1 Popis změny ust. § 1197 OZ 

Změna ust. § 1197 OZ spočívá v zavedení výjimky z obecného pravidla, že 

zaváže-li se společenství vlastníků jednotek podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její 

dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu. Touto výjimkou je případ, kdy dluh z úvěru 

poskytnutý právnické osobě, která převedla jednotky ve svém vlastnictví do vlastnictví 

svých členů, převezme, přistoupí k němu nebo jej zajistí vzniklé společenství vlastníků. 

3.6.5.2 Hodnocení změny ust. § 1197 OZ 

Důvodová zpráva tuto změnu označuje za technickou. Pokud se však zamyslíme 

nad formulací nového ust. § 1195 odst. 4 OZ, jeví se tato technická změna140 jako 

nadbytečná, když ust. § 1195 odst. 4 OZ je speciálním ustanovením proti obecnému 

ust. § 1197 OZ. Dále lze odkázat na hodnocení změny ust. § 1195 OZ.141 

3.6.6 Změna ust. § 1198 odst. 1 a 2 OZ 

3.6.6.1 Popis změny ust. § 1198 odst. 1 a 2 OZ 

Změna ust. § 1198 odst. 1 a 2 OZ spočívá ve změně okamžiku, kdy nejpozději 

jsou vlastníci jednotek povinni založit společenství vlastníků jednotek a dále ve změně 

okruhu případů, kdy je pro zápis jednotky do veřejného seznamu povinnost prokázat 

vznik společenství vlastníků jednotek. Nově mají vlastníci jednotek povinnost založit 

společenství vlastníků jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň 

čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků. Do veřejného seznamu se nově nezapíše 

vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku, pokud není prokázán vznik 

 

140 K technickým změnám blíže bod 3.4.9.2 této práce. 
141 Blíže bod 3.6.4.2 této práce. 
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společenství vlastníků jednotek. Omezení při zápisu do veřejného seznamu nově platí 

i při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.  

3.6.6.2 Hodnocení změny ust. § 1198 odst. 1 a 2 OZ 

Důvodová zpráva tuto změnu označuje za zpřesňující s ohledem na výkladové 

problémy spojené s předmětným ustanovením. Podle nového znění by tak neměla 

nastat situace, že v bytovém spoluvlastnictví bez vzniku společenství vlastníků 

jednotek budou vystupovat více než čtyři vlastníci. Z důvodové zprávy však nevyplývá, 

že by tato situace mohla nastat nebo nastávala dle předchozí právní úpravy.142 Dle mého 

názoru došlo ke změně právní úpravy předčasně a nebyl tedy dán dostatečný prostor 

soudní praxi vypořádat se s formulací uvedenou v zákoně. V případě zachování 

původního textu by soudní praxe v konkrétních případech zaujala konkrétní právní 

názory. Například Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 27 Cdo 

4069/2017 uzavřel, že členové výboru určení ve stanovách založeného společenství 

vlastníků jsou podle § 40 z. v. r. oprávněni podat návrh na zápis založeného 

společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek i za situace, 

kdy je mezi zakladateli společenství vlastník, jenž z titulu většiny hlasů vykonává správu 

domu a pozemku podle § 1202 o. z. Skutečnost, že zde taková osoba je, zápisu 

společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek nijak nebrání.143 

Tímto soudním rozhodnutím došlo k vyřešení konkrétního případu a nebylo tak nutné 

do zákona vkládat kazuistické ustanovení, které mohlo znít například „Zápisu 

společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek nebrání, pokud je 

mezi zakladateli společenství vlastník, jenž z titulu většiny hlasů vykonává správu domu 

a pozemku podle § 1202 o. z.“  

Původní znění ust. § 1198 OZ umožňuje celou řadu právních výkladů. 

Například ve spojení s ust. § 1199 OZ lze dovodit výkladem a contrario, že je-li v domě 

nejméně pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno většinou vlastníků 

jednotek. Pokud ust. § 1198 OZ pracuje se souslovím první převedená jednotka, lze 

 

142  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 31-32 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 
143 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4069/2017, bod 36. Dostupné také z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/17B8F773B50EA6FBC125841E00445

A86?openDocument&Highlight=0,  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/17B8F773B50EA6FBC125841E00445A86?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/17B8F773B50EA6FBC125841E00445A86?openDocument&Highlight=0
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toto chápat jako první převod po vzniku jednotek originálním způsobem, tedy na 

základě prohlášení nebo smlouvy o výstavbě. Podle původního ust. § 1198 OZ tak lze 

dovozovat vznik povinnosti založit společenství vlastníků poté, co v domě vznikne 

alespoň pět jednotek a alespoň tři jednotky mají různé vlastníky. Lhůtu k založení pak 

stanoví nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. Důležitá 

je tedy skutečnost, že se vlastníkem alespoň jedné jednotky stane nový vlastník na 

základě jejího převodu. Tato skutečnost může nastat a zpravidla tomu tak bývá, až poté, 

co vznikne povinnost založit společenství vlastníků jednotek. Může však nastat i před 

vznikem této povinnosti. V takovém případě předmětná lhůta k založení společenství 

vlastníků jednotek započne a zároveň skončí v okamžiku, kdy v domě vznikne alespoň 

pět jednotek a alespoň tři jednotky mají různé vlastníky.  

Sankcí za nesplnění povinnosti založit společenství vlastníků jednotek ve lhůtě 

je pak nezapsání dalšího případného převodu do katastru nemovitostí, tedy vznik 

vlastnictví na základě dalšího převodu. Sankce se neuplatní v případě, kdy dochází 

k nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem. Sousloví první vlastník lze 

vykládat jako vlastník, který je prvním vlastníkem jakékoli z jednotek vymezené 

v domě. Pokud by tedy došlo k převodu jednotky mezi prvním vlastníkem nebo 

i následným vlastníkem na straně převádějícího a prvním vlastníkem na straně 

nabyvatele, sankce by se neuplatnila. Pokud tedy například jediný vlastník rozdělí dům 

na deset jednotek a jednu z jednotek prodá, nejsou zde tři vlastníci a nevznikla 

povinnost založit společenství vlastníků jednotek. Pokud však vlastník, kterému zbylo 

devět jednotek prodá další jednotku jinému novému vlastníkovi, vznikne povinnost 

třech aktuálních vlastníků založit společenství vlastníků, jelikož v domě je alespoň pět 

jednotek, vlastníci jsou alespoň tři a převod nějaké jednotky již proběhnul, tedy v tomto 

případě dokonce dvou jednotek. 

 Jiným příkladem může být smlouva o výstavbě mezi pěti osobami, kdy na 

základě této výstavby dojde ke vzniku pěti jednotek s pěti různými vlastníky. Tito mají 

povinnost založit společenství vlastníků jednotek. Lhůta k založení jim však skončí až 

v okamžiku, kdy dojde k převodu jedné nebo více jednotek.     

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby stanovit 

jasná pravidla pro povinnost založit společenství vlastníků jednotek. Zdrojově důvod 
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spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou 

potřebu (pragmatický důvod). Lze však spatřovat i důvod opravný.   

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle, a to stanovení nových pravidel pro 

povinnost založit společenství vlastníků jednotek. Změnu není možné hodnotit jako 

vhodnou s ohledem na zájem pro zachování stálosti občanského zákoníku a vytvoření 

prostoru pro soudní judikaturu. Nová právní úprava se nejeví tak konkrétní, aby 

nevyžadovala vytvoření obalu v podobě soudních rozhodnutí.  

3.6.7 Změna ust. § 1200 OZ 

3.6.7.1 Popis změny ust. § 1200 OZ 

Změna ust. § 1200 OZ spočívá ve výslovném stanovení, že společenství 

vlastníků jednotek může založit i jediný vlastník všech jednotek a také výslovném 

stanovení, že ke schválení stanov se vyžaduje jejich přijetí na ustavující schůzi většinou 

hlasů všech jednotek, nebo shoda všech vlastníků jednotek na jejich obsahu s tím, že je 

i možné se obrátit na soud, aby o věci rozhodl. Nově stanovy nemusí obsahovat způsob 

uplatňování členských práv a povinností vlastníků jednotek ani pravidla pro tvorbu 

rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob 

určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. Notářský zápis je nově 

nutný při každém založení společenství vlastníků vyjma případu, kdy společenství 

vlastníků zakládá jediný vlastník. Změna stanov formu veřejné listiny se nevyžaduje. 

Dále je stanoveno právo statutárního orgánu rozhodnout po vzniku společenství 

vlastníků o vypuštění určení prvních členů statutárního orgánu z textu stanov, což se 

však nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov. 

3.6.7.2 Hodnocení změny ust. § 1200 OZ 

Tato změna má dle důvodové zprávy ráz pragmatický. Vychází z premisy, že 

původní text zákona neumožňuje, aby společenství vlastníků jednotek založil i jediný 

vlastník všech jednotek, tento předpoklad však nijak neodůvodňuje.144 Je pravdou, že 

tento názor podporuje odborná literatura, například podle Lasáka (2014, str. 1071) 

 

144  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 32-33 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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korporace (coby společenství osob) o jediném členu může existovat pouze, připustí-li 

její existenci výslovně zákon (případně přímo aplikovatelné nařízení EU) (…) 

V současnosti zákon umožňuje, aby se stala jednočlennou kapitálová společnost, tj. 

společnost s ručením omezeným a akciová společnost (§ 1 odst. 2, § 11 odst. 1, 2 

ZOK).“145, případně podle Deverové (2013, str. 182) obecně se akceptuje existence 

korporace dvoučlenné, připouští se i existence korporace tvořené jediným členem 

(societas unius viri), ta však za podmínky, že tuto možnost připustí jiný zákon. Tím je 

primárně zakon (sic!) o obchodních korporacích.146 Na druhou stranu ust. § 211 OZ 

neobsahuje slovní spojení „výslovně zákon“ ani slovní spojení „jiný zákon“ a tedy 

připouštět jednočlennou korporaci dle mého názoru může i nevýslovně, tedy výkladem 

samotného textu zákona, a to nikoli pouze jiného zákona, ale i samotného občanského 

zákoníku. Původní právní úprava společenství vlastníků jednotek dle mého názoru ve 

svém celku připouští založení jednočlenného společenství vlastníků jednotek, a tedy 

jednočlenné společenství vlastníků jednotek neodporuje textu zákona. V tomto ohledu 

tedy novelu nepovažuji za nutnou, ale ani za vhodnou.  

Novela dále navrhuje stanovit dva způsoby založení společenství vlastníků 

jednotek, a to na ustavující schůzi přijetím stanov nebo shodou všech vlastníků 

jednotek na obsahu stanov. Je však třeba upozornit na skutečnost, že přestože důvodová 

zpráva toto přináší jako novum, lze ke stejnému závěru dojít i interpretací původního 

textu zákona. Ust. § 1199 OZ stanoví, že je-li v domě méně než pět jednotek, může být 

společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek. 

Výkladem a contrario lze pak dojít k závěru, že je-li v domě nejméně pět jednotek, 

může být společenství vlastníků založeno většinou hlasů vlastníků jednotek. Původní 

ust. § 1200 odst. 1 OZ stanoví, že společenství vlastníků se založí schválením stanov. 

Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu 

a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, 

vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek. Výkladem a contrario 

lze pak dojít k závěru, že bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením 

 

145 LASÁK, Jan. § 211 [Počet členů korporace. Podmínky jednočlenné korporace]. In: LAVICKÝ, Petr 

a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník : komentář. I., Obecná část (§ 1-654): komentář. V Praze: 

C.H. Beck, 2013-, s. 1071. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 
146 DEVEROVÁ, Lenka. § 211 [Počet členů]. In: SVEJKOVSKÝ, Jaroslav. Právnické osoby v novém 

občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 182. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-445-2. 
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o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním 

ve smlouvě o výstavbě, může být společenství vlastníků založeno většinou hlasů 

vlastníků jednotek. Otázkou pak zůstává, zda většinou hlasů všech vlastníků jednotek 

nebo většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek. Jelikož však při sepisu prohlášení 

nebo podpisu smlouvy o výstavbě je třeba přítomnosti všech vlastníků jednotek, 

domnívám se, že se bude jednat o většinu všech vlastníků. Celý tento možný výklad je 

pak podpořen původním zněním ust. § 1221 OZ, podle kterého Nevyplývá-li 

z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení 

o spolku.  

Pokud pak důvodová zpráva nutnost a vhodnost změny opírá o skutečnost, že 

dle původní právní úpravy může vlastník jediné jednotky znemožnit splnění zákonné 

povinnosti vzniku společenství vlastníků, a tedy znemožnit převádění vlastnického 

práva k jednotkám, tak tento argument nepovažuji za přiléhavý. Jednotky mohou 

vzniknout pouze prohlášením nebo na základě smlouvy o výstavbě. Pokud vlastníci 

nejsou dostatečně bdělí nebo úmyslně nechtějí a nezaloží tedy ihned společenství 

vlastníků, což v okamžiku sepisu prohlášení či podpisu smlouvy o výstavbě mohou 

učinit i samostatně vlastníci mající většinu hlasů, dostanou sami sebe do situace, kdy 

převody jednotek nejsou možné bez dohody všech vlastníků jednotek. Zákon však 

nevylučuje přechod vlastnictví jednotky, ke kterému dochází například v rámci 

dědictví. Vzniklou situaci by snad bylo možné přirovnat k situaci společníků ve 

společnosti s ručením omezeným, ve které je omezen převod podílů. Je pravdou, jak 

uvádí důvodová zpráva, že vlastníci jednotek nemají pak často nástroj, jak přimět 

ostatní vlastníky k založení společenství vlastníků. Situace však musí mít nějaké řešení 

a bude pak na soudu, aby vyřešil patovou situaci a ve věci rozhodl.  

Vypuštění některých náležitostí stanov důvodová zpráva odůvodňuje 

nadbytečností a obecnou změnou koncepce. Jak však bylo napsáno výše, koncepce se 

dle mého názoru nemění, pouze se jinak formulují předmětná ustanovení. Je pravdou, 

že stanovy společenství vlastníků mají dle původní úpravy celou řadu náležitostí. Je 

však nutné si uvědomit, že společenství vlastníků je právnická osoba, jejíž členové 

zpravidla nejsou osobami s vysokým právním povědomím. Snad proto dle původního 

textu zákona stanovy musely například obsahovat vedle uvedení členských práv 

a povinností i způsob jejich uplatňování tak, aby členové nemuseli pročítat zákon a pro 
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ně důležité informace se dozvěděli ze stanov. Situaci lze snad připodobnit k povinnosti 

podnikatele informovat spotřebitele o jeho právech a způsobu jejich uplatnění. Pokud 

zákonodárce změnil svůj záměr a rozhodl se některé povinné náležitosti z textu stanov 

vypustit, měl tak učinit s náležitým odůvodněním.  

Zavedení možnosti po vzniku společenství vlastníků z textu stanov vypustit 

určení prvních členů statutárního orgánu nelze nic závažného vytknout, nicméně, pokud 

se nejedná o změnu stanov, mohla by toto dovodit i judikatura na základě analogie 

s uvedením prvních jednatelů společnosti s ručením omezeným ve společenské 

smlouvě. 

 Rozšířením povinnosti pořizovat notářský zápis dochází k prodražení celého 

procesu vzniku společenství vlastníků jednotek. Na druhou stranu, do celého procesu 

přibývá prvek odbornosti, což lze považovat za vhodné. Tento prvek se však oslabuje 

tím, že při změně stanov se forma veřejné listiny nevyžaduje. Snížení požadavku na 

právní formu při změně stanov bylo provedeno na základě pozměňovacího návrhu 

Milana Poura předneseného dne 21. 1. 2020 v podrobné rozpravě ve druhém čtení. 

Jelikož tento pozměňovací návrh byl podán též písemně dne 20. 8. 2019 pod číslem 

3204, existuje k němu též důvodová zpráva. Dle odůvodnění nerovnost mezi 

společenstvími vlastníků jednotek vzniklých dle zákona o vlastnictví bytů 

a společenstvími vlastníků vzniklých dle občanského zákoníku v požadavcích na 

právní formu změny stanov je nedůvodná. Dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

26.10.2015, sp. zn 7 Cmo 229/2015 a také usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 

28.06.2016, sp. zn. 8 Cmo 202/2016 se pro změnu stanov společenství vlastníků 

jednotek vzniklých dle zákona o vlastnictví bytů nevyžaduje forma veřejné listiny. Pro 

změnu stanov společenství vlastníků jednotek vzniklých na základě občanského 

zákoníku je však nutné aplikovat ust. § 564 OZ, podle kterého lze obsah právního 

jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě. Proto, pokud byly stanovy 

společenství vlastníků vzniklého podle občanského zákoníku přijaty formou veřejné 

listiny, lze je změnit pouze formou veřejné listiny.147 

 

147  Písemný pozměňovací návrh č. 3204: Milan Pour. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=163305   

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=163305
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Zavedení požadavku notářského zápisu při schválení stanov nelze v kombinací 

s absencí stejného požadavku pro jejich změnu stanov považovat za vhodné, jelikož 

forma veřejné listiny je takto fakticky degradována, což nevyváží ani pozitivum 

v podobě praktičnosti změn.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby vyjasnit 

podmínky založení společenství vlastníků. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém 

vývoji. Původ důvodu je možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod), 

lze však najít i důvod zpřesňující. 

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle, a to předmětnou materii nově 

upravit. Vzhledem k výše uvedenému však některé části změn nutné nejsou a změny 

obecně ani nejsou vhodné.  

3.6.8 Změna ust. § 1201 OZ 

3.6.8.1 Popis změny ust. § 1201 

Změna ust. § 1201 OZ spočívá v zavedení možnosti měnit stanovy před 

vznikem společenství vlastníků jednotek i v případech, kdy k založení společenství 

vlastníků došlo prohlášením nebo smlouvou o výstavbě. Nově pak ke změně stanov 

před vznikem společenství vlastníků jednotek zákon vyžaduje souhlas většiny hlasů 

všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet. 

3.6.8.2 Hodnocení změny ust. § 1201 

Nově není možné založit společenství vlastníků prohlášením nebo smlouvou 

o výstavbě, ale pouze výslovným přijetím stanov. Nemůže tedy nově nastat hypotéza 

právní normy uvedené v původním znění ust. § 1201 OZ. Změnit stanovy před vznikem 

společenství vlastníků je nově možné většinou všech hlasů vlastníků jednotek, 

a to i v případě, kdy jsou stanovy přijaty souhlasem všech vlastníků jednotek. Nově je 

tedy možné stanovy přijaté všemi vlastníky obratem změnit, a to většinou hlasů všech 

vlastníků jednotek. Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů mezi 

vlastníky jednotek. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je 

možné podřadit pod praktickou potřebu (pragmatický důvod).  
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Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle, a to umožnění měnit stanovy před 

vznikem společenství vlastníků. Vzhledem k návaznosti této změny na změnu ust. 

§ 1166 a 1170 OZ nelze ani tuto změnu považovat za vhodnou.148  

 

3.6.9 Zrušení ust. § 1202 a 1203 OZ 

3.6.9.1 Popis zrušení ust. § 1202 a 1203 OZ 

Zrušením ust. § 1202 a 1203 OZ dochází k vypuštění právní úpravy určené pro 

developerské projekty jako speciální vůči obecné právní úpravě určené pro malé domy 

v ust. § 1191 až 1193 OZ a vůči ust. § 1198 OZ. 

3.6.9.2 Hodnocení zrušení ust. § 1202 a 1203 OZ 

Důvodová zpráva jako důvod změny uvádí výkladové problémy. Hned nato 

však připouští, že tyto problémy byly překlenuty výkladem, avšak tento výklad je 

v rozporu s přístupem občanského zákoníku, podle kterého má společenství vlastníků 

vznikat co nejdříve.149 Důvodová zpráva ignoruje přístup vyjádřený v důvodové zprávě 

původního znění občanského zákoníku k ust. § 1202 ve vztahu k developerským 

projektům a činí tak populistickou změnu spočívající v odstranění speciální právní 

úpravy developerských projektů z občanského zákoníku. Právní úprava obsažená v ust. 

§ 1202 a 1203 pracovala s pravidly určenými v prohlášení, která nově nejsou povinnou 

náležitostí prohlášení. Tato ustanovení tedy nezapadají do nové koncepce založení 

a vzniku společenství vlastníků. Na tomto místě si dovolím vyslovit myšlenku, že ust. 

§ 1202 a 1203 nemusí být v rozporu s ust. § 1198 v případě, že sousloví „první vlastník“ 

budeme vykládat jako první subjekt, který nabude jednotku od developera. Pak by 

developer mohl prodávat jednotlivé jednotky jejich prvním vlastníkům bez sankce, že 

by tyto převody nebyly zapsány do veřejného rejstříku, ale tito první vlastníci by neměli 

možnost jednotky převést do té doby, než by vzniklo společenství vlastníků, tedy než 

by developer ztratil většinu hlasů. Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji 

 

148 Blíže bod 3.2.1 a 3.3.1 této práce. 
149  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 34 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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společenských potřeb chránit vlastníky jednotek před developery. Zdrojově důvod 

spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má znaky populistické (populistický 

důvod), jelikož v něm lze sledovat zlepšení pozice developerů na úkor vlastníků 

jednotek, může se však jednat i o určitou praktickou potřebu (pragmatický důvod).  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle. Vzhledem k návaznosti této změny 

na změnu ust. § 1198 OZ nelze ani tuto změnu považovat za vhodnou.150 

3.6.10 Změna ust. § 1206 OZ 

3.6.10.1 Popis změny ust. § 1206 

Změna ust. § 1206 OZ spočívá ve výslovném stanovení, že působnost 

shromáždění vykonává ve společenství vlastníků s jediným vlastníkem tento vlastník. 

3.6.10.2 Hodnocení změny ust. § 1206 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby 

zpřesňovat zákony. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má 

znaky praktické potřeby (pragmatický důvod) i důvod zpřesňující, shodně se změnou 

ust. § 1200 OZ.151  Ze zpřesněného textu zákona lze nyní dovodit, že společenství 

vlastníků o jednom členovi lze nejen založit, ale toto může i vzniknout.  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku není ani nutná k dosažení konkrétního cíle, pokud tímto cílem není přímo 

zpřesnění právní úpravy. Vzhledem k absenci nutnosti této změny a k návaznosti této 

změny na změnu ust. § 1200 OZ nelze ani tuto změnu považovat za vhodnou. 

3.6.11 Změna ust. § 1207 OZ 

3.6.11.1 Popis změny ust. § 1207 OZ 

Změna ust. § 1207 OZ spočívá ve výslovném zakotvení práva zákonem 

specifikovaných vlastníků jednotek před rozesláním pozvánky na shromáždění 

požádat, aby statutární orgán na pořad shromáždění zařadil jimi určenou záležitost, a to 

 

150 Blíže bod 3.6.6 této práce. 
151 Blíže bod 3.6.7 této práce. 
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za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení 

odůvodněno. Statutární orgán je povinen takové žádosti vyhovět. 

3.6.11.2 Hodnocení změny ust. § 1207 OZ 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby 

zpřesňovat zákony. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má 

znaky praktické potřeby (pragmatický důvod) i důvod zpřesňující.   

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku není ani nutná k dosažení konkrétního cíle, pokud tímto cílem není přímo 

zpřesnění právní úpravy, jelikož bez této změny by se podle ust. § 1221 OZ užilo ust. 

§ 249 odst. 2 OZ určené pro spolky, případně by se toto právu muselo dovodit z ust. 

§ 1207 odst. 1 OZ. Ze změněného textu zákona však neplyne, zda toto právo mají 

vlastníci, kteří mají více než ¼ hlasů, tito musí být však nejméně dva, jak uvádí 

důvodová zpráva nebo pouze vlastníci, kteří v souladu s ust. § 1207 odst. 1 podali 

podnět ke svolání shromáždění. Vzhledem k absenci nutnosti této změny a štěpení 

právní úpravy nelze tuto změnu považovat za vhodnou. 

3.6.12 Změna ust. § 1208 OZ 

3.6.12.1 Popis změny ust. § 1208 OZ 

Změna ust. § 1208 OZ spočívá v omezení okruhu otázek, které spadají do 

působnosti shromáždění. Nově do působnosti shromáždění patří schválení rozpočtu, 

některá rozhodnutí o údržbě společné části a výslovně pak rozhodování o dalších 

záležitostech určených zákonem. Naopak do působnosti shromáždění již nepatří změna 

prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, 

schválení výše záloh na úhradu služeb, rozhodování o změně účelu užívání bytu nebo 

domu, rozhodování o změně podlahové plochy bytu, rozhodování o úplném nebo 

částečném sloučení a rozdělení jednotek, rozhodování o změně podílu na společných 

částech, rozhodování o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání 

vlastníka jednotky a rozhodování o schválení smlouvy s osobou, která má zajišťovat 

některé činnosti správy domu a pozemku a schvalování změny takové smlouvy 

v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti. Do působnosti shromáždění dále nově 

nepatří rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části, pokud tato vyžaduje 

změnu prohlášení. 
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3.6.12.2 Hodnocení změny ust. § 1208 OZ 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby vyjasnit 

fungování společenství vlastníků jednotek. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém 

vývoji. Původ důvodu má znaky praktické potřeby (pragmatický důvod).    

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku však je nutná k dosažení konkrétního cíle postavit najisto právní úpravu 

společenství vlastníků jednotek.  Změna navazuje na ostatní novelou provedené změny, 

příkladem je zrušení rozhodování o změně prohlášení, jelikož pro to je stanoven 

speciální postup v ust. § 1169 OZ.152 Změnu tak nelze hodnotit, stejně jako změny, ze 

kterých vychází, jako vhodnou. 

3.6.13 Změna ust. § 1209 OZ 

3.6.13.1 Popis změny ust. § 1209 OZ 

Změna ust. § 1209 OZ spočívá ve výslovném uvedení, že přehlasovaný vlastník 

jednotky může navrhnout soudu, aby o záležitosti týkající se správy domu a pozemku 

rozhodl soud. Dále je doplněn druhý odstavec, podle kterého soud uspořádá právní 

poměry vlastníků jednotek podle slušného uvážení. Soud může zejména rozhodnout, 

zda se má rozhodnutí uskutečnit bez výhrad, s výhradami či proti zajištění, anebo zda 

se uskutečnit vůbec nemá. 

3.6.13.2 Hodnocení změny ust. § 1209 OZ 

Změna reaguje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 26 Cdo 

4567/2016, podle kterého postupem podle § 11 odst. 3 věty třetí BytZ se přehlasovaný 

vlastník jednotky mohl u soudu domáhat pouze určení (vyslovení) neplatnosti usnesení 

přijatého shromážděním. Neexistuje žádný rozumný důvod pro to, aby se dovolací soud 

od těchto názorů odklonil v poměrech obsahově shodné právní úpravy obsažené nyní 

v § 1209 odst. 1 ObčZ. Lze tak uzavřít, že i postupem podle § 1209 odst. 1 ObčZ se 

přehlasovaný vlastník jednotky může u soudu domáhat pouze určení (vyslovení) 

neplatnosti usnesení přijatého shromážděním 153. Předmětným rozhodnutím byl tedy 

 

152 Blíže bod 3.2.2 této práce 
153 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4567/2016. Dostupné také z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E24BD60DDF7D5221C125812C0031A

AEC?openDocument&Highlight=0,  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E24BD60DDF7D5221C125812C0031AAEC?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E24BD60DDF7D5221C125812C0031AAEC?openDocument&Highlight=0
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postaven najisto výklad ust. § 1209 OZ v otázce, o jaké záležitosti podle něj rozhoduje 

soud a že se jedná o záležitost platnosti či neplatnosti rozhodnutí. Zákonodárce však 

usoudil, že takovýto postup není vhodný a bylo by lepší jej upravit jinak.154 Proto 

provedl změnu ust. § 1209 OZ tak, že soud bude rozhodovat o samotné záležitosti 

týkající se správy domu a pozemku a právní poměry vlastníků jednotek uspořádá podle 

slušného uvážení.  

Důvodová zpráva dále vysvětluje, že nová úprava představuje speciální úpravu 

vůči ust. § 1139 týkající se obecně spoluvlastnictví, a nakonec také uvádí, že napadne-

li vlastník jednotky rozhodnutí orgánu společenství vlastníků u soudu, půjde v případě 

návrhu na určení neplatnosti takového rozhodnutí o návrh podle § 258 a násl. OZ 

a v ostatních případech, s výjimkou postupu podle ust. § 245 OZ, o návrh podle § 1209 

OZ.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů mezi společenstvím 

vlastníků jednotek a jednotlivými vlastníky jednotek. Zdrojově důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má znaky praktické potřeby (pragmatický 

důvod). Důvod je však možné označit i za zpřesňující.    

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle umožnit vlastníkovi jednotky 

domoci se soudně rozhodnutí o záležitosti týkající se správy domu a pozemku 

a soudního uspořádání právních poměrů. Zákonodárce chce změnou konkrétní 

záležitost, jejíž výklad není sporný, upravit jiným způsobem. Vhodnost pak spatřuji 

v eliminaci situací, kdy se vlastník jednotky musí opakovaně obracet na soud s návrhem 

na zrušení rozhodnutí, když společenství vlastníků po zrušení rozhodnutí rozhoduje 

opakovaně stejným způsobem a nemá tak možnost dosáhnout spravedlivého rozhodnutí 

ve věci správy domu a pozemku. 

 

154  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 36-37 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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3.6.14 Změna ust. § 1210 OZ 

3.6.14.1 Popis změny ust. § 1210 OZ 

Změna ust. § 1210 OZ spočívá v zavedení náhradního shromáždění 

v případech, kdy toto připouští stanovy. Náhradní shromáždění je způsobilé usnášet se 

za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají alespoň čtyřicet procent všech hlasů. 

3.6.14.2 Hodnocení změny ust. § 1210 OZ 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů mezi společenstvím 

vlastníků jednotek a jednotlivými vlastníky jednotek. Zdrojově důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má znaky praktické potřeby (pragmatický 

důvod).  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení konkrétního cíle, umožnit konání náhradního 

shromáždění, jelikož ust. § 1206 OZ stanoví usnášeníschopnost shromáždění za 

přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů bez možnosti ujednat toto 

jinak. Tento institut se sice používá u spolků, jejichž úprava je dle ust. § 1221 OZ 

přiměřeně použitelná na společenství vlastníků, avšak ustanovení o náhradní členské 

schůzi nelze dle původního ust. § 1221 OZ použít.  

Pro bližší vysvětlení situace lze uvést, že náhradní valná hromada je upravena 

u akciové společnosti v ust. § 414 ZOK, avšak tuto úpravu nelze užít na společnost 

s ručením omezeným. U společnosti s ručením omezeným však podle Štenglové et al 

(2017, str. 257) valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li „přítomni“ společníci 

mající alespoň polovinu všech hlasů. Společenská smlouva se může od zákonné úpravy 

odchýlit (argument „neurčí-li společenská smlouva jinak…“). Společníci tak mohou 

usnášeníschopnost valné hromady podmínit vyšším nebo naopak nižším (než zákonem 

upraveným) počtem hlasů, popřípadě mohou kvorum vázat nikoliv na počet hlasů, jimiž 

disponují, ale na počet společníků, kteří se valné hromady účastní (na rozdíl od režimu 

obchodního zákoníku, který v § 127 odst. 1 umožňoval odchýlit se od zákonem 

upraveného kvora pouze stanovením vyššího počtu hlasů).155 Na rozdíl od společenství 

 

155  ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 169 

[Usnášeníschopnost valné hromady]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana. Zákon o obchodních korporacích: 
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vlastníků tak u společnosti s ručením omezeným lze výkladem dospět k zakotvení 

institutu náhradní valné hromady. Předmětnou změnu lze zároveň považovat za 

vhodnou vzhledem k praktickým problémům uvedeným v důvodové zprávě.156 

3.6.15 Změna ust. § 1211 a 1212 OZ 

3.6.15.1 Popis změny ust. § 1211 a 1212 OZ 

Změna ust. § 1211 a 1212 OZ spočívá v koncentraci úpravy rozhodování 

shromáždění mimo zasedání, které nově vypouští jednoměsíční lhůtu pro návrh tohoto 

postupu. Dále výslovně stanoví podmínky, jak lze mimo zasedání přijmout rozhodnutí, 

které vyžaduje formu veřejné listiny. Návrh musí mít formu veřejné listiny, podpis 

vlastníka jednotky na vyjádření musí být úředně ověřen a přijetí rozhodnutí se 

osvědčuje veřejnou listinou. 

3.6.15.2 Hodnocení změny ust. § 1211 a 1212 OZ 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů mezi společenstvím 

vlastníků jednotek a jednotlivými vlastníky jednotek. Zdrojově důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má znaky praktické potřeby (pragmatický 

důvod).  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změnu občanského 

zákoníku nelze hodnotit ani jako nutnou k dosažení konkrétního cíle, jelikož výkladem 

původního znění lze dojít ke shodným závěrům. V otázce realizace rozhodování per 

rollam se nestačila vytvořit relevantní judikatura, přestože původní text zákona lze 

vykládat způsobem, jak stanoví předmětná novela. V otázce realizace požadavku 

notářského zápisu byla zvolena stejná forma v občanském zákoníku i notářském řádu 

a zákoně o obchodních korporacích. Změnu nelze hodnotit ani jako vhodnou, přestože 

sjednocuje právní úpravu v několika právních předpisech. Sjednocující roli by měly 

hrát soudy, zejména pak Nejvyšší soud. Pouze v rozsahu změny ust. § 1212 OZ lze tuto 

 

komentář. 2. vydání 2017. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 357. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-

4. 
156  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 37 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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hodnotit jako nutnou a vhodnou, jelikož nutnost ověřeného podpisu na vyjádření 

vlastníka jednotky nelze přímo dovozovat z žádného platného ustanovení zákona. 

3.6.16 Změna ust. § 1214 OZ 

3.6.16.1 Popis změny ust. § 1214 OZ 

Změna ust. § 1214 OZ spočívá ve vypuštění výslovného stanovení, že 

rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže 

stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Dále je zrušeno výslovné stanovení, že se při 

rozhodování per rollam vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek, mění-li se všem 

vlastníkům jednotek velikost jejich podílů na společných částech nebo mění-li se poměr 

výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na 

společných částech. Nově se pak stanoví, že většina se počítá z celkového počtu hlasů 

všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu 

vlastníků jednotek. 

3.6.16.2 Hodnocení změny ust. § 1214 OZ 

Zpřesnění právní úpravy důvodová zpráva spatřuje v odstranění zařazení 

předmětného ustanovení do části rozhodování mimo zasedání s odůvodněním, že není 

žádný důvod, aby o změně poměru výše příspěvků a o změně velikosti podílů na 

společných částech rozhodovali všichni vlastníci jednotek pouze v případě rozhodování 

per rollam a při rozhodování na shromáždění tomu bylo jinak, úpravu tedy označuje za 

duplicitní, a tedy ji vypouští.157 Pokud však budeme dosavadní úpravu vykládat tím 

způsobem, že stanoví komplexně podmínky rozhodování per rollam speciálně vůči ust. 

§ 1206 OZ, dojdeme k závěru, že k rozhodnutí na shromáždění se vyžaduje souhlas 

většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší 

počet hlasů a na druhou stranu při rozhodování per rollam se vyžaduje většina hlasů 

všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů s tím, že 

v konkrétních případech vyjmenovaných v další větě ust. § 1214 se vyžaduje souhlas 

všech vlastníků jednotek. Lze tedy dojít k závěru, že pro rozhodování per rollam se 

 

157  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s 37-38 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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nepoužijí případná obecná zákonná ustanovení o požadavcích na počet hlasů, ale pouze 

pravidla stanovená v původním ust. § 1214 OZ, která jsou zde řešena komplexně.  

Změnou původního znění ust. § 1214 OZ dochází k odstranění rozdílu 

v rozhodování na shromáždění a mimo zasedání, použije se tedy vždy ust. § 1206 OZ. 

Pouze se stanoví, že při rozhodování mimo zasedání se většina nepočítá z hlasů 

přítomných vlastníků jednotek, ale z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, 

ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu vlastníků jednotek. Sloučením 

obecné úpravy obsažené v ust. § 1206 a speciální úpravy obsažené v ust. § 1214 nám 

tedy vychází právní norma následujícího znění: K přijetí rozhodnutí mimo zasedání se 

vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se 

vyžaduje souhlas většiny všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují 

k přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů. Vzniklou právní úpravu tedy nepovažuji za 

zpřesňující, ale naopak za matoucí.  

Změna je dle důvodové zprávy částečně technická158, a to v rozsahu vypuštění 

právní úpravy rozhodování shromáždění o změně podílu na společných částech, když 

o této změně nově shromáždění nerozhoduje, jak bylo popsáno již u změny ust. § 1208 

OZ159  a 1169 OZ160 . Dle nového znění ust. § 1180 OZ rozhodnutím shromáždění 

nemůže dojít ke změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku, toto lze 

pouze ujednat v prohlášení.161 Nově tak nemá smysl speciálně upravovat rozhodnutí 

o této záležitosti mimo zasedání a změnu spočívající ve vypuštění předmětné právní 

úpravy lze považovat za návaznou na výše uvedené. Důvodová zpráva dle jejího znění 

reaguje na některé specifické situace, ve kterých se rozhoduje podle hlav, žádné 

konkrétní situace však nespecifikuje.162  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby nastavit 

jasná pravidla hlasování na shromáždění a mimo něj. Zdrojově důvod spočívá 

 

158 Blíže bod 3.4.9.2 této práce. 
159 Blíže bod 3.6.12 této práce. 
160 Blíže bod 3.2.2 této práce. 
161 Blíže bod 3.4.6 této práce. 
162  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 37-38 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má znaky praktické potřeby (pragmatický 

důvod).  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změnu občanského 

zákoníku lze hodnotit jako nutnou k dosažení konkrétního cíle, jelikož je vyžadován 

přímý zásah do občanského zákoníku. Vzhledem k vypuštění rozhodování shromáždění 

o změně podílu na společných částech je sice vhodná malá změna textu, jelikož se část 

původního textu tímto stává obsolentní, zbytek změny však namísto zpřesnění dle mého 

názoru přinese spíše zmatek a změnu jako celek nelze hodnotit jako vhodnou.  

3.6.17 Změna ust. § 1215 OZ 

3.6.17.1 Popis změny ust. § 1215 OZ 

Změna ust. § 1215 OZ spočívá ve stanovení, že pokud počet vlastníků jednotek 

klesl na méně než pět, lze společenství vlastníků zrušit rozhodnutím vlastníků jednotek. 

Další změnou je skutečnost, že v případě zrušení společenství vlastníků rozhodnutím 

vlastníků jednotek, vlastníci jednotek přijmou vedle pravidel pro správu domu 

a pozemku také pravidla pro užívání společných částí. Nově již není výslovně 

stanoveno, že v případě zrušení společenství vlastníků rozhodnutím vlastníků jednotek, 

vlastníci jednotek přijmou pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku. 

3.6.17.2 Hodnocení změny ust. § 1215 OZ 

Tuto změnu důvodová zpráva popisuje jako technickou163, když má dojít ke 

sjednocení terminologie s ust. § 1200 OZ a uvedení ust. § 1215 OZ do souladu s ust. 

§ 1198 OZ.164 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby rozšířit 

případy, kdy se mohou vlastníci jednotek dohodnout na zrušení společenství vlastníků. 

Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má znaky praktické 

potřeby (pragmatický důvod).  

 

163 Blíže bod 3.4.9.2 této práce. 
164  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 38 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174


109 

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změnu občanského 

zákoníku lze hodnotit jako nutnou k dosažení konkrétního cíle, a to umožnění zrušení 

společenství vlastníků, pokud počet vlastníků klesne pod pět a změnu rozsahu pravidel, 

na kterých se musí vlastníci jednotek v případě zrušení spoluvlastnictví dohodnout. 

Tuto změnu nepovažuji za vhodnou, jelikož její přínos nepřeváží negativum v podobě 

zásahu do stability zákona. 

3.7 Zrušení bytového spoluvlastnictví 

3.7.1 Změna ust. § 1217, 1218 a 1219 OZ 

3.7.1.1 Popis změny ust. § 1217, 1218 a 1219 OZ 

Změna ust. § 1217, 1218 a 1219 OZ spočívá v záměně slovního spojení „bytové 

vlastnictví“ za nové slovní spojení „bytové spoluvlastnictví“. 

3.7.1.2 Hodnocení změny ust. § 1217, 1218 a 1219 OZ 

Změna má dle důvodové zprávy ráz technický, kdy je sjednocena terminologie 

užívaná v oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví.  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenské potřeby 

sjednocovat terminologii v právních předpisech. Zdrojově důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu má znaky opravné.  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení cíle, kterým je sjednocení terminologie.  Změnu však 

považuji za vhodnou s ohledem na sjednocení terminologie, když jednotná 

terminologie je jistě přínosem pro srozumitelnost právních předpisů.  

3.8 Společná ustanovení bytového spoluvlastnictví 

3.8.1 Změna ust. § 1221 OZ 

3.8.1.1 Popis změny ust. § 1221 OZ 

Změna ust. § 1221 OZ spočívá ve vyjádření demonstrativního výčtu ustanovení 

o spolku, která se přiměřeně použijí u společenství vlastníků. Jedná se o ustanovení 

o svolání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů, o neplatnosti rozhodnutí nebo 
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o následcích jeho rozporu s dobrými mravy. Bylo vypuštěno výslovné uvedení, že se 

nepoužijí ustanovení o náhradní členské schůzi. Nově je přímo vyjádřeno, že stanoví-

li zákon ve věcech bytového spoluvlastnictví působnost vlastníkům jednotek, lze ji 

vykonat i jejich rozhodnutím přijatým na shromáždění. 

3.8.1.2 Hodnocení změny ust. § 1221 OZ 

Dle důvodové zprávy změna souvisí s novým zněním ust. § 1209 a 1210 OZ, 

více se v důvodové zprávě nestanoví.165  

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů mezi společenstvím 

vlastníků jednotek a jednotlivými vlastníky jednotek. Zdrojově důvod spočívá 

v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu je v praktické potřebě (pragmatický důvod), ve 

značném rozsahu zde však nalezneme důvod zpřesňující.  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení cíle, kterým je umožnit vlastníkovi jednotky domoci 

se soudně rozhodnutí o záležitosti týkající se správy domu a pozemku a soudního 

uspořádání právních poměrů a umožnit konání náhradního shromáždění.   

Výjimka z přiměřeného použití ustanovení o spolku v podobě ustanovení 

o náhradní členské schůzi byla vypuštěna, jelikož byl zaveden přímo institut 

náhradního shromáždění. Původní znění by se tak stalo obsolentním. Zpřesnění úpravy 

spočívá v zavedení demonstrativního výčtu ustanovení o spolku, která se použijí 

přiměřeně na společenství vlastníků. Zpřesňující charakter má také výslovné vyjádření, 

že rozhodnutí spoluvlastníků lze vykonat i na shromáždění. Změnu tak nelze považovat 

za nutnou v otázce zpřesnění textu, jelikož ke zpřesňujícím údajům je možné dospět 

i výkladem původního textu.  

Změnu s ohledem na návaznost na ust. § 1209 a 1210 považuji za vhodnou166, 

za vhodné však nepovažuji zpřesnění textu, jelikož obecnou právní úpravu lze 

 

165  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 38 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 
166 Blíže bod 3.6.13 a 3.6.14 této práce. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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považovat za dostatečnou a zpřesnění vede pouze k neúměrnému narůstání rozsahu 

textu zákonů. 

3.9 Nájem bytu a domu 

3.9.1 Zrušení ust. § 2240 a 2241 OZ 

3.9.1.1 Popis zrušení ust. § 2240 a 2241 OZ 

Zrušení ust. § 2240 a 2241 OZ spočívá ve vypuštění zvláštních ustanovení 

o nájmu družstevního bytu, tedy zejména odkazu na zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

3.9.1.2 Hodnocení zrušení ust. § 2240 a 2241 OZ 

Změna má dle důvodové zprávy ráz zpřesňující. V tomto kontextu však nelze 

odkázat na důvodovou zprávu k návrhu č. 411 VIII. volebního období jako obvykle 

v této části práce, ale na důvodovou zprávu k novele zákona o obchodních korporacích, 

sněmovní tisk č. 207 VIII. volebního období167, ze které byla změna převzata. Podle 

této důvodové zprávy Pokud jde o regulaci nájmu družstevního bytu, odkazuje stávající 

úprava v občanském zákoníku na použitelnost zvláštního zákona, kterým je zákon 

o obchodních korporacích, a na stanovy bytového družstva. Na druhou stranu zákon 

o obchodních korporacích odkazuje zpět na užití občanského zákoníku (srov. § 741 

ZOK) a vedle toho předpokládá (stejně jako občanský zákoník), že stanovy bytového 

družstva určí podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a rovněž stanoví podrobnější úpravu práv 

a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu; uvedené 

je povinnou náležitostí stanov (srov. § 731 ZOK). Stávající úprava nájmu družstevního 

bytu je tak výkladově velmi obtížná a vzájemné odkazy matoucí. Napříště se proto 

navrhuje předmětné pravidlo v občanském zákoníku zrušit bez náhrady a ponechat 

v platnosti ustanovení § 741 ZOK, které stanoví hierarchii norem a pravidel 

upravujících nájem družstevního bytu. Předkládanými změnami zákona o obchodních 

korporacích a občanského zákoníku se postaví najisto, že na skutečnosti týkající se 

nájmu družstevního bytu, které nejsou upraveny zákonem o obchodních korporacích, 

 

167 Sněmovní tisk 207: Novela z. o obchodních korporacích - EU. Poslanecká sněmovna parlamentu 

České republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=207  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=207
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se aplikuje obecná úprava nájmu v občanském zákoníku. Stanovy bytového družstva se 

mohou od úpravy v zákoně o obchodních korporacích a v občanském zákoníku 

odchýlit, avšak pouze tehdy, pokud to povaha konkrétních ustanovení dovoluje, tj. 

nejde-li o kogentní ustanovení. S ohledem na skutečnost, že ani u jiných právnických 

osob není přípustné, aby se stanovy této právnické osoby odchýlily od kogentní úpravy 

nájmu v občanském zákoníku, navrhuje se zrušit i ustanovení § 2241. Uvedená změna 

však nevylučuje, aby stanovy této právnické osoby obsahovaly úpravu práv a povinností 

(s přihlédnutím ke smluvní autonomii), pokud bude v souladu s úpravou nájmu 

v občanském zákoníku.168 Při pohledu na odůvodnění této novely je viditelná snaha 

zákonodárce opravovat občanský zákoník, a nejen ten, z pohledu přehlednosti a ve víře, 

že nová úprava bude lepší než úprava zvolená tvůrcem kodexu. Nereflektuje však 

důvodovou zprávu občanského zákoníku, podle které K § 2216: Specifická povaha 

družstevního bydlení vyžaduje zvláštní úpravu. Pro družstevní bydlení je rozhodující 

členský poměr k družstvu a úprava ve stanovách. K § 2217: Vzhledem k obecnosti 

ustanovení se může jednat o jakoukoli právnickou osobu, vyjma právnických osob, 

které nemají členy nebo společníky. Práva a povinnosti strany jsou upraveny stanovami 

nebo společenskou smlouvou, a dále rovněž nájemní smlouvou, která ovšem nesmí být 

v rozporu se stanovami, popřípadě společenskou smlouvou. 169  Občanský zákoník 

v původní podobě obsahuje ucelenou úpravu nájmu, ze které se adresát norem v ust. 

§ 2240 OZ (původně označeno jako § 2216) dozví o existenci speciální úpravy o nájmu 

družstevního bytu obsažené v zákoně o obchodních korporacích a v ust. § 2241 OZ 

(původně označeno jako § 2217) se dozví o existenci pravidel užívání bytu vlastněného 

právnickou osobou členem či společníkem takové právnické osoby ve stanovách či 

společenské smlouvě. Po provedené novele se již čtenář zákona, nejčastěji nájemce, 

o těchto skutečnostech z textu občanského zákoníku nedozví, nebude tedy vědět, že je 

má hledat a je odkázán na případnou četbu jiných právních předpisů, judikatury 

a odborné literatury.  

 

168 Sněmovní tisk 207/0, část č. 1/10: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2018, s. 273 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135885  
169  Sněmovní tisk 362/0, část č. 1/2: Originál dokumentu. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2011, s. 1047 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71122  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135885
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71122
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Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji společenských potřeb, a to 

potřeby mít přesné a jasné zákony. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. 

Původ důvodu je opravný.  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení cíle, kterým je opravit původní znění občanského 

zákoníku. Tuto změnu nelze hodnotit jako vhodnou, když do právního řádu v podstatě 

nic nového nepřináší, pouze odstraňuje odkazy na pravidla obsažená v zákoně 

o obchodních korporacích a zakladatelských právních jednáních. Změna tedy 

bezdůvodně zasahuje do stability občanského zákoníku a porušuje zásadu trvalosti 

legislativy. 

3.9.2 Změna ust. § 2239 a 2254 OZ 

3.9.2.1 Popis změny ust. § 2239 a 2254 OZ 

Změna ust. § 2239 a 2254 OZ spočívá ve vypuštění textu zákona zakazujícího 

ujednat s nájemcem povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu a dále v omezení 

této možnosti tak, že souhrn jistoty a smluvní pokuty nesmí přesáhnout trojnásobek 

měsíčního nájemného. 

3.9.2.2 Hodnocení změny ust. § 2239 a 2254 OZ 

Změna má dle důvodové ráz pragmatický, kdy rozšiřuje nájemci přístup 

k nájmu a zároveň při paušalizaci škody snižuje požadavky na prokazování vzniklé 

škody.170 

Důvodnost změny lze typově spatřovat ve vývoji vztahů nájemce 

a pronajímatele bytu. Zdrojově důvod spočívá v myšlenkovém vývoji. Původ důvodu 

je v praktické potřebě (pragmatický důvod).  

Změnu jako takovou nelze hodnotit jako obecně nutnou. Změna občanského 

zákoníku je však nutná k dosažení cíle, jelikož ujednání smluvní pokuty občanský 

zákoník přímo zakazuje. Tuto změnu lze hodnotit jako vhodnou, když nově mají 

smluvní strany nájemní smlouvy větší volnost při sjednávání podmínek nájmu s tím, že 

 

170  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 38-39 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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mohou zvolit původní právní úpravu nebo na úkor výše jistoty dohodnout smluvní 

pokutu za porušení konkrétních, stranami zvolených, povinností nájemce. Specifika 

konkrétních skutkových situací mohou být díky této změně promítnuta to nájemního 

vztahu. Příkladem může být sjednání smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného. 

Tuto však nelze platně sjednat za porušení nezákonné povinnosti. Například pokud si 

strany v nájemní smlouvě ujednají, že nájemce není oprávněn v bytě chovat zvíře, je 

toto ujednání neplatné a neplatné by bylo i ujednání o smluvní pokutě za porušení 

tohoto nezákonného ujednání. 

3.10 Přechodná ustanovení 

3.10.1 První přechodné ustanovení 

3.10.1.1 Popis prvního přechodného ustanovení 

První přechodné ustanovení řeší situace, kdy byl ve stanovách ujednán jiný 

poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku, než jaký stanoví ust. § 1180 OZ. 

Vytváří se právní fikce, podle které se takové ujednání považuje za součást prohlášení. 

3.10.1.2 Hodnocení prvního přechodného ustanovení 

Toto přechodné ustanovení reaguje na změnu ust. § 1180 OZ spočívající ve 

výslovném vyjádření, že výši příspěvku vlastníka jednotky na správu domu a pozemku 

lze sjednat jinak, než podle poměru odpovídajícím podílu vlastníka jednotky na 

společných částech, pouze v prohlášení, kdy do novely nebylo jasné, zda se musí jednat 

o změnu prohlášení nebo postačí změna stanov. Jazykovým výkladem tohoto 

přechodného ustanovení lze dojít k závěru, že do novely postačovala změna stanov. 

V opačném případě by totiž toto přechodné ustanovení bylo zbytečné. Tento závěr lze 

vyčíst také z důvodové zprávy.171 

 

171  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 39-40 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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3.10.2 Druhé přechodné ustanovení 

3.10.2.1 Popis druhého přechodného ustanovení 

Druhé přechodné ustanovení řeší situace, kdy správu domu a pozemku 

vykonává většinový vlastník podle ust. § 1202 OZ ve znění zákona č. 171/2018 Sb. 

V takovém případě tuto správu vykonává i nadále a užijí se na tuto správu ust. § 1191 

až 1193 OZ ve znění novely. Pro usnášeníschopnost i pro rozhodnutí shromáždění se 

však vyžaduje většina podle „hlasů“ i podle „hlav“. 

3.10.2.2 Hodnocení druhého přechodného ustanovení 

Toto přechodné ustanovení pravděpodobně reaguje na vládou původně 

navrhovanou změnu ust. § 1169 OZ spočívající v zavedení kombinace hlasování podle 

„hlasů“ a podle „hlav“ při rozhodování o změnách prohlášení v druhém stupni. Podle 

důvodové zprávy je důvodem zvláštních pravidel pro přijímání rozhodnutí ochrana 

vlastníků jednotek, není však blíže rozepsáno, o jakou ochranu se konkrétně jedná.172 

Pravděpodobně se jedná o ochranu menšinových vlastníků, jelikož standartně se pro 

usnášeníschopnost shromáždění i přijetí rozhodnutí vyžaduje většina podle „hlasů“. Jak 

již bylo popsáno výše173, v rámci pozměňovacího návrhu Ing. Moniky Červíčkové 

z 2. 10. 2019 došlo k vypuštění kombinace hlasování podle „hlasů“ a podle „hlav“ 

z nového znění ust. § 1169 OZ týkajícího se změny prohlášení mimo jiné 

s odůvodněním, že Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí by 

měla být měněna stejnou většinou bez ohledu na dokument, jehož jsou součástí.174 

Tento pozměňovací návrh se nepromítl do přechodného ustanovení a pro 

usnášeníschopnost a rozhodování na shromáždění, kde dosud nevzniklo společenství 

vlastníků a správu domu a pozemku vykonává většinový vlastník, se užije kombinace 

většiny podle „hlasů“ a většiny podle „hlav“.  

 

172  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 40 [cit. 2020-09-28]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 
173 Blíže bod 3.2.2.2 této práce. 
174 Písemný pozměňovací návrh č. 3504: Monika Červíčková. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=162723  

 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=162723
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Pokud tedy správu domu a pozemku vykonává většinový vlastník podle ust. 

§ 1202 OZ ve znění zákona č. 171/2018 Sb., tedy bez vzniku společenství vlastníků, 

tak jak pro usnášeníschopnost, tak pro samotné přijetí rozhodnutí, je vyžadována 

kombinovaná většina (podle „hlav“ i podle „hlasů“).  

Pokud správu domu a pozemku vykonává většinový vlastník bez vzniku 

společenství vlastníků podle ust. § 1191 odst. 2 OZ, je pro rozhodnutí vyžadována 

kombinace většiny „všech hlasů“ a „všech hlav“.  

Pokud správu domu a pozemku vykonává většinový vlastník se vznikem 

společenství vlastníků, je jak pro usnášeníschopnost, tak pro samotné přijetí rozhodnutí, 

vyžadována většina podle „hlasů“.  

Z uvedeného plyne, že přechodné ustanovení neposkytuje menšinovým 

vlastníkům žádnou novou ochranu před převahou většinového vlastníka 

vykonávajícího správu domu a pozemku podle ust. § 1202 OZ ve znění zákona 

č. 171/2018 Sb., ale naopak je jim částečně odepřena ochrana plynoucí z ust. § 1191 

odst. 2 OZ. 

Speciální je pak úprava pro rozhodování o změně stanov. Dle ust. § 1201 OZ 

ve znění zákona č. 171/2018 Sb. nebylo možné stanovy do vzniku společenství 

vlastníků měnit, bylo-li toto založeno prohlášením nebo smlouvou o výstavbě. Pokud 

tedy správu domu a pozemku vykonává většinový vlastník podle ust. § 1202 OZ ve 

znění zákona č. 171/2018 Sb., tedy bez vzniku společenství vlastníků, je mu nově 

umožněno měnit stanovy. Je však otázkou, jakou většinu ke změně stanov potřebuje. 

Dle přechodného ustanovení je jak pro usnášeníschopnost, tak pro samotné přijetí 

rozhodnutí vyžadována kombinovaná většina (podle „hlav“ i podle „hlasů“). Podle ust. 

§ 1201 OZ se však ke změně stanov před vznikem společenství vlastníků vyžaduje 

souhlas většiny podle „všech hlasů“. Pravděpodobně až judikatura ukáže, zda je ke 

změně stanov společenství vlastníků, které bylo založeno, ale dosud nevzniklo, 

a správu domu a pozemku v něm vykonává většinový vlastník podle ust. § 1202 OZ ve 

znění zákona č. 171/2018 Sb., vyžadována jak pro usnášeníschopnost, tak pro samotné 

přijetí rozhodnutí kombinovaná většina (podle „hlav“ i podle „hlasů“) nebo je 

vyžadována většina podle „všech hlasů“ nebo je vyžadována kombinace všeho 

uvedeného.   
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Pokud správu domu a pozemku vykonává většinový vlastník bez založení 

společenství vlastníků podle ust. § 1191 až 1193 OZ a nejedná se o případ řešený 

přechodným ustanovením, je opět otázkou, jaká většina je potřebná ke změně stanov. 

Dle ust. § 1191 odst. 2 OZ je pro rozhodnutí vyžadována kombinace většiny „všech 

hlasů“ a „všech hlav“. Podle ust. § 1206 odst. 2 OZ je vyžadována pro 

usnášeníschopnost většina podle „hlasů“. Podle ust. § 1201 OZ se však ke změně stanov 

před vznikem společenství vlastníků vyžaduje souhlas většiny podle „všech hlasů“. 

Pravděpodobně až judikatura ukáže, zda je ke změně stanov společenství vlastníků, 

které bylo založeno, ale dosud nevzniklo, a správu domu a pozemku v něm nevykonává 

většinový vlastník podle ust. § 1202 OZ ve znění zákona č. 171/2018 Sb., vyžadována 

kombinace většiny „všech hlasů“ a „všech hlav“ nebo je vyžadována většina podle 

„všech hlasů“.  

Vzhledem k výše uvedenému lze učinit dílčí závěr, že pokud není ke změně 

stanov společenství vlastníků, které bylo založeno, ale dosud nevzniklo, a správu domu 

a pozemku v něm vykonává většinový vlastník podle ust. § 1202 OZ ve znění zákona 

č. 171/2018 Sb., vyžadována k usnášeníschopnosti většina podle „hlav“ i většina podle 

„hlasů“ a k rozhodnutí většina podle „hlav“ i většina podle „všech hlasů“, je ust. § 1201 

OZ nadbytečné, a tedy nesmyslné. Domnívám se, že ke změně stanov společenství 

vlastníků, které bylo založeno, ale dosud nevzniklo, a správu domu a pozemku v něm 

vykonává většinový vlastník podle ust. § 1202 OZ ve znění zákona č. 171/2018 Sb., je 

vyžadována k usnášeníschopnosti většina podle „hlav“ i většina podle „hlasů“ 

a k rozhodnutí většina podle „hlav“ i většina podle „všech hlasů“. 

Pro úplnost lze uvést, že pokud správu domu a pozemku vykonává většinový 

vlastník se vznikem společenství vlastníků, je ke změně stanov dle ust. § 1206 odst. 2 

OZ vyžadována jak pro usnášeníschopnost, tak pro samotné přijetí rozhodnutí většina 

podle „hlasů“.  

3.10.3 Třetí přechodné ustanovení 

Toto ustanovení přejímá text zrušeného ust. § 1202 OZ o povinnosti podat 

nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy většinový vlastník podle ust. § 1202 OZ ve 

znění zákona č. 171/2018 Sb., ztratí většinu hlasů, návrh na zápis do veřejného rejstříku.  
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3.10.4 Čtvrté přechodné ustanovení 

Přechodné ustanovení k opětovnému zrušení obecného předkupního práva 

spoluvlastníků zavádí logické pravidlo, že pokud předkupní právo dospělo před 

nabytím účinnosti novely, trvá předkupní právo předkupníka i nadále. Z textu však 

nevyplývá, zda takto trvá již pouze toto konkrétní dospělé předkupní právo předkupníka 

nebo trvá obecně předkupní právo předkupníka k věci. Jinými slovy, zda dospělost 

předkupního práva vede k povinnosti převodce respektovat předkupní právo 

předkupníka pouze v transakci, kde předkupní právo spoluvlastníka dospělo nebo 

naopak v každém převodu věci, u které někdy nějaké předkupní právo spoluvlastníka 

dospělo.  Toto přechodné ustanovení nemá žádné oficiální odůvodnění, když k němu 

neexistuje důvodová zpráva. 

3.11 Závěry k vládnímu návrhu č. 411 VIII. volebního 

období 

Návrh č. 411 VIII. volebního období měl za cíl primárně zpřesnit text zákona 

tak, aby poskytl příjemcům právních norem více právní jistoty a docházelo k méně 

soudním sporům.175 Z analýzy jednotlivých ustanovení návrhu však vyplývá celá řada 

otázek, na které může přinést odpověď opět pouze judikatura nebo další novela 

občanského zákoníku. Paradoxně tak dochází k situaci, kdy utváření judikatury je 

násilně přerušeno změnou právní úpravy, dosavadní práci soudů nelze aplikovat na 

nové případy a proces utváření judikatury je tak navrácen do výchozího bodu.  

Jako negativní tak lze považovat například změny ust. § 1166, 1169 či 1198 OZ, 

které jsou příkladem zpřesnění nekazuistické obecné právní úpravy, která vždy přináší 

prostor pro výklad a u které se už ze samotné její podstaty musí vyskytnout nějaké 

výkladové problémy, které je třeba postupně judikaturou vyřešit. Změnou ust. § 1272 

OZ se zákonodárce pokusil odstranit část textu zákona, kterou považoval za nelogickou 

a odporující jiné části zákona. Je však otázkou, zda sám zákonodárce vůbec správně 

pochopil text zákona a zda nebude nutné tuto změnu opětovně rušit. Některé změny 

 

175  Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4: Celý sněmovní tisk. Poslanecká sněmovna parlamentu České 

republiky: Sněmovní tisky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2019, s. 13 a 15 [cit. 2020-09-28]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160174
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nevedly ke zpřesnění textu zákona, ale naopak k jeho vágnosti, což je možné ilustrovat 

na změně ust. § 1177 nebo 1182 OZ.  

Jako rizikové se ukázaly změny, které navrhovatel prezentuje jako zpřesňující, 

ve skutečnosti však pravým důvodem je důvod v lepším případě pragmatický 

a v horším případě populistický. Příkladem je změna ust. § 1202 a 1203 OZ.  

Ilustrován byl i případ, kdy zásah v podobě pozměňovacího návrhu způsobil 

nesrovnalosti v jinak konzistentním vládním návrhu. Tento pozměňovací návrh se 

ukázal jako rozumný, byl přijat a vedl ke změně ust. § 1169 OZ, avšak jím iniciovaná 

a přijatá změna se nepromítla do aktualizace druhého přechodného ustanovení.  

Z pohledu legislativy lze jako pozitivní označit změnu ust. § 1209 OZ týkající 

se možnosti vlastníka jednotky obracet se na soud.176 Jak již bylo uvedeno, zákonodárce 

chtěl konkrétní záležitost, jejíž výklad není díky rozhodnutí Nejvyššího soudu sporný, 

upravit jiným způsobem. Obdobně jako pozitivní lze označit změnu ust. § 1210 OZ 

spočívající v zavedení náhradního shromáždění.177 V tomto případě se výklad zákona 

o ohledem na odbornou literaturu nejevil jako sporný, nebylo tedy třeba vyčkávat na 

příslušnou judikaturu. Znovu tedy došlo ke změně právní úpravy, jejíž výklad nebyl 

sporným. Jako pozitivní lze označit také opětovné zrušení obecného předkupního práva 

spoluvlastníků.178 Jako vhodné (ust. § 1176, 1186, 1217, 1218 a 1219 OZ) či částečně 

vhodné (ust. § 1178, 1179 a 1221 OZ) pak byly vyhodnoceny převážně změny 

zpřesňující a opravné. Některé jiné změny pak byly jako vhodné (ust. § 1180, 1181, 

2239 a 2254) či částečně vhodné (ust. § 1211 a 1212) vyhodnoceny pro svou obecnou 

rozumnost.   

V důvodové zprávě vládního návrhu č. 411 VIII. volebního období se mnohdy 

jako důvod změny uváděl důvod technický. Důvod technický jsem záměrně nezařadil 

do teoretické části této práce, jelikož jsem přesvědčen o jeho faktické neexistenci. 

I v rámci vládního návrhu č. 411 VIII. volebního období se ukázalo, že důvod technický 

ve skutečnosti neexistuje, ale je pouze „zástěrka“. Buď totiž navrhovatel nějaký důvod 

 

176 Blíže bod 3.6.13 této práce. 
177 Blíže bod 3.6.14 této práce. 
178 Blíže bod 3.1.1 této práce. 
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má a měl by jej přiznat nebo důvod nemá, nevytváří se nové politické rozhodnutí 

a jedná se o důvod opravný nebo zpřesňující.  

V rámci návrhu č. 411 VIII. volebního období byly sice podány některé 

pozměňovací návrhy, žádný z nich však nenavrhoval určité změny z návrhu úplně 

vypustit a zachovat tedy stávající stav. Možná by stálo zato, aby návrhy byly 

v Poslanecké sněmovně, pokud se to nepovedlo udělat již dříve, podrobeny vlně kritiky 

právě s ohledem na přílišný legislativní optimismus a na nedostatečnou stálost právních 

předpisů. Existující zákony by bylo vhodné precizovat drobnými, jasnými 

a srozumitelnými zásahy, které by získaly díky své rozumnosti a nepolitičnosti drtivou 

většinu a které by následně byly dostatečně prezentovány ve sdělovacích prostředcích. 

Souhrnné opravné novely se totiž ukazují jako krátkozraké, jelikož pak přináší potřebu 

dalších a dalších legislativních změn.  

Změny vládního návrhu č. 411 VIII. volebního období byly zařazeny do tabulky 

uvedené na začátku této části a v jednotlivých kapitolách bylo popsáno, jak bylo toto 

jejich zařazení provedeno. Z téže tabulky lze vyvodit, s ohledem na výše uvedené, 

některé další závěry. Pro přehlednost uvádím předmětnou tabulku i na tomto místě:  

Tabulka 2 

změna 
paragrafu 

(§) 

typ důvodu 

(vývoj) 

zdroj 
důvodu 

(vývoj) 

původ důvodu zvláštní důvod 
obecná 

nutnost 

nutnost 

k dosažení 

konkrétního 
cíle 

nutnost 

změny OZ 

k dosažení 
cíle 

vhodnost 

1124 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

1125 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

1166 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ne 

1169 vztahů myšlenkový 

pragmatický, 

částečně 
populistický 

ne ne ano ano ne 

1170 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ne ne ne 

1172 vztahů myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ne 

1175 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1176 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ne ne ano 

1177 
společenských 

potřeb 
myšlenkový populistický ne ne ano ano ne 

1178 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický 

opravný 

a zpřesňující 
ne ano ano částečně 

1179 vztahů myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ano ano částečně 

1180 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 
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1181 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 

částečně 

populistický 

ne ne ano ano ano 

1182 
společenských 

potřeb 
myšlenkový populistický zpřesňující ne ano ano ne 

1183 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ne 

1184 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1186 vztahů myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ano 

1188 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1189 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ne ne ne 

1190 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický opravný ne ne ne ne 

1191 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 
částečně 

populistický 

ne ne ano ano ne 

1192 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 
částečně 

populistický 

ne ne ano ano ne 

1193 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 

částečně 

populistický 

ne ne ano ano ne 

1195 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 
částečně 

populistický 

ne ne ano ano ne 

1197 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

pragmatický, 

částečně 

populistický 

ne ne ne ne ne 

1198 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický opravný ne ano ano ne 

1200 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ano ano ne 

1201 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1202 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

populistický, 
částečně 

pragmatický 

ne ne ano ano ne 

1203 
společenských 

potřeb 
myšlenkový 

populistický, 

částečně 

pragmatický 

ne ne ano ano ne 

1206 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ne ne ne 

1207 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ne ne ne 

1208 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1209 vztahů myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ano ano ano 

1210 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

1211 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ne ne částečně 

1212 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne částečně částečně částečně 

1214 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 

1215 
společenských 

potřeb 
myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ne 
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1217 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ano 

1218 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ano 

1219 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ano 

1221 vztahů myšlenkový pragmatický zpřesňující ne ano ano částečně 

2239 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

2240 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ne 

2241 
společenských 

potřeb 
myšlenkový opravný opravný ne ano ano ne 

2254 vztahů myšlenkový pragmatický ne ne ano ano ano 

 Z tabulky lze dovodit, že zdrojem veškerých změn občanského zákoníku 

provedených zákonem č. 163/2020 Sb. byla myšlenka, nikoli jakýkoli technologický 

vývoj a že důvodem změny byl u jednotlivých paragrafů častěji vývoj společenských 

potřeb (třicet jedna případů) než vývoj vztahů (šestnáct případů). Změny nebyly 

hodnoceny jako obecně nutné a jejich původ spočíval nejčastěji v praktické potřebě 

(třicet jedna případů). Původ změn spočíval v devíti případech v kombinaci praktické 

potřeby a populismu a ve dvou případech v populismu. V pěti případech pak důvod 

pragmatický, populistický, mezinárodní, evropský ani ideologický nebyl zaznamenám 

a jednalo se čistě o důvod opravný. Částečně opravný nebo zpřesňující důvod byl 

nalezen ve dvaceti jedna případech. Úplný nebo částečný opravný či zpřesňující důvod 

tak byl nalezen ve dvaceti šesti změněných paragrafech z celkových čtyřiceti sedmi 

případů. Lze tak uzavřít, že přestože návrh č. 411 VIII. volebního období měl za cíl 

primárně zpřesnit text zákona, ve skutečnosti ke zpřesnění či opravě došlo pouze 

v o něco více než polovině případů.  

Dále z tabulky plyne, že ve třiceti pěti případech byla nutná změna zákona, a to 

vždy přímo občanského zákoníku, k dosažení cíle popsaného v důvodové zprávě 

návrhu a ve dvanácti případech došlo ke změně zákona, přestože toto nebylo nutné. 

Jako vhodné bylo vyhodnoceno pouze osmnáct změn paragrafů (z toho pět dokonce 

pouze částečně) z celkových čtyřiceti sedmi změněných paragrafů, což je méně než 

polovina. Opravné a zpřesňující důvody byly mezi vhodnými změnami zastoupeny 

v padesáti procentech, zatímco mezi nevhodnými změnami byla zastoupeny pouze ze 

čtyřiceti jedna procent. Lze tedy uzavřít, že opravné a zpřesňující důvody značí vyšší 

pravděpodobnost, že změna bude hodnocena jako vhodná.   
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4 Shrnutí 

Český právní řád je založen na kontinentálním právním systému a stěžejním 

pramenem práva je tak zákon. V rámci soukromého práva má své zásadní postavení 

občanský zákoník. Neznalost zákona neomlouvá, tak zní základní pravidlo. 

Poznatelnost zákona má však své meze a pro běžné adresáty norem je důležitá její 

snadná dostupnost. Čím více a častěji se zákony mění, tím se poznatelnost zákona pro 

adresáty stává hůř a hůř dostupná.  

Lze rozlišovat různé důvody tvorby a změn zákonů. Tyto důvody můžeme dělit 

podle typu vývoje na důvody pramenící z vývoje vztahů nebo vývoje společenských 

potřeb. Dělením podle zdroje vývoje lze rozlišovat důvody myšlenkové 

a technologické. Rozdělením podle jejich původu lze rozlišovat důvody pragmatické, 

populistické, mezinárodní, evropské a ideologické. Speciálně důvody změn zákonů pak 

mohou být opravné nebo zpřesňující.  

Ve své práci hodnotím důvody, nutnost a vhodnost návrhů změn občanského 

zákoníku jako základního občanskoprávního kodexu, který by měl být již ze své 

podstaty legislativně kvalitní, stálý a svým adresátům známý. 

Ke dni uzavření této práce bylo Poslanecké sněmovně předloženo celkem třicet 

jedna samostatných návrhů na změnu občanského zákoníku. Z toho Poslanecké 

sněmovně VI. volebního období jich bylo předloženo pět a žádný z nich nebyl přijat, 

Poslanecké sněmovně VII. volebního období jich bylo předloženo deset a přijaty byly 

dva a Poslanecké sněmovně VIII. volebního období jich bylo předloženo prozatím 

šestnáct a prozatím z nich byly přijaty čtyři. Občanský zákoník byl schválen v roce 

2012 a první jeho změna byla schválena již v roce 2016. Nový soukromoprávní kodex 

tak vydržel bez úprav pouhé čtyři roky. Další jeho změny pak přišly v roce 2017, 2018 

a 2020 a dá se očekávat, že další změny budou brzy následovat. 

Při popisu a hodnocení jednotlivých návrhů jsem narazil na řadu problémů, 

které prostupují celým právním řádem a jsou tedy zobecnitelné nejen na jiné právní 

předpisy rekodifikace soukromého práva, ale na všechny právní předpisy.  
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Na hodnocení poslaneckého návrhu č. 713 VI. volebního období byl ilustrován 

problém časové a personální náročnosti přípravy konečné podoby návrhu novely 

zákona z důvodu požadavku na posouzení celé řady právních otázek. Na shodném 

návrhu byl popsán i problém jednostrannosti právní argumentace při hodnocení 

platného právního stavu, kdy toto hodnocení se omezuje pouze na prosazení 

navrhované úpravy a nezohledňuje žádné protiargumenty. Toto se děje pravděpodobně 

ze strategických důvodů, kdy navrhovatel nechává případné odpůrce návrhu, aby 

protiargumenty hledali sami. Konečně v souvislosti s návrhem č. 713 VI. volebního 

období proběhlo zamyšlení nad kvalitou poslaneckých návrhů a kvalitou návrhů 

pozměňovacích a nad návazností jednotlivých politických rozhodnutí, která určují cíle 

nové právní úpravy. Poslanecký návrh č. 740 VI. volebního období posloužil jako 

ukázkový příklad dosažení politického cíle bez zásahu do základního kodexu 

soukromého práva.  

Tato práce se dotkla mnoha témat, které by vyžadovaly samostatnou pozornost. 

Lze takto uvést například poslanecký návrh č. 1022 VI. volebního období týkající se 

osvojení (adopcí) dětí osobami stejného pohlaví či poslanecký návrh č. 201 VIII. 

volebního období, který má za cíl umožnit osobám stejného pohlaví uzavírat 

manželství. 

Některé změny byly navrhovány opakovaně, přesto nebyly přijaty. Příkladem 

je poslanecký návrh č. 839 VI. volebního období spolu s poslaneckým návrhem 

č. 5 VII. volebního období, které se oba týkaly posunutí účinnosti občanského 

zákoníku. Dalším příkladem je poslanecký návrh č. 713 VI. volebního období spolu 

s poslaneckým návrhem č. 371 VII. volebního období a pozměňovací návrh vládního 

návrhu č. 874 VII. volebního období, které se týkaly anonymity dárce zárodečných 

buněk. 

Některé změny byly navrženy jako samostatné návrhy, ale nakonec byly 

prosazeny v rámci pozměňovacího návrhu k jinému návrhu, jako například 

znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků navržené poslaneckým návrhem 

č. 920 VII. volebního období, avšak přijaté na základě pozměňovacího návrhu 

k vládnímu návrhu č. 642 VII. volebního období. Paradoxně tato změna byla zrušena 

na základě přijetí vládního návrhu č. 411 VIII. volebního období, kdy se text zákona 

týkající se předkupního práva spoluvlastníků vrátil do své původní podoby.   
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V některých případech navržené změny byly odmítnuty pro jejich nesmyslnost, 

lze uvést třeba poslanecký návrh č. 487 VII. volebního období vložit do textu 

občanského zákoníku obecný odkaz na zvláštní zákon.  

Další návrhy se snažily i v současné době snaží prosadit zvláštní úpravu pro 

děje, na které lze aplikovat obecnou právní úpravu a zvláštní úpravu ve své podstatě 

nepotřebují. Zvláště v nich lze pozorovat tzv. legislativní optimismus, o kterém se jako 

o problému legislativy hovoří již řadu let. Jako příklady těchto návrhů lze uvést 

poslanecký návrh č. 1007 VI. volebního období týkající se tzv. katalogových podvodů 

či poslanecké návrhy č. 377 a č. 380 VIII. volebního období týkající se lichvy.  

Jako obsáhlé se ukázaly být vládní návrhy, které se většinou snažily a snaží 

odstranit různé nepřesnosti a reagovat na vzniklé praktické a výkladové problémy. 

Považuji za nešťastné, že hodnocení dopadů regulace (RIA) není povinnost vypracovat 

vždy, jelikož možnosti toto hodnocení nevypracovávat, vláda ve dvou přijatých 

návrzích využila. Rozsah práce bohužel neumožnil podrobně rozpracovat jednotlivé 

vládní návrhy, přesto lze i jen z těch popsaných a hodnocených návrhů vyvodit 

obecnou potřebu každou navrženou změnu zákona kriticky hodnotit a informovanými 

dotazy a připomínkami navrhovatele donutit, aby si jím zamýšlenou změnu obhájil. 

Poslanecký návrh č. 780 VII. volebního období týkající se tzv. náhradního 

výživného byl názornou ukázkou prosazování určité politické myšlenky. V této práci 

nebylo hodnoceno, zda má být náhradní výživné zavedeno či nikoliv. Takové 

hodnocení mně, jako autorovi, ani nepřísluší. Zásadní pro hodnocení byla naopak 

skutečnost, zda k uzákonění náhradního výživného je nutné zasahovat do znění 

občanského zákoníku jako základního soukromoprávního kodexu, od kterého se 

očekává určitá stálost a neměnnost.   

Z hodnocení vládního návrhu č. 411 VIII. volebního období vyplynulo, že 

zákonodárce se bohužel pokouší zpřesňovat text zákona i v případech, kdy to není 

nutné, a tím nabourá obecnost samotného předpisu. V lepším případě tak dojde ke 

zpřesnění textu, v horším případě k vytvoření dalších nejasností či dokonce k vágnosti 

právní úpravy. Jako problém se jeví pak změny, které jsou v důvodové zprávě 

prezentovány jako zpřesňující, ve skutečnosti však jimi dochází k prosazování nových 

politických rozhodnutí. Některé změny zákonodárce provádí v domnění, že opravuje 
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chybu textu. Následně se však může ukázat, že je třeba opravu provést zase zpět. Jako 

skutečně pozitivní lze hodnotit změny měnící právní úpravu, která není sporná, 

případně již její spornost byla vyřešena judikaturou. V takových případech je totiž plně 

dodržena dělba moci. Pokud tato změna je zároveň rozumná a racionální, můžeme 

hovořit o ideální změně zákona.  

Jak zákon č. 111/2018 Sb. přijatý vládní návrh č. 12 VIII. volebního období 

a dále nově předložený vládní návrh. č. 994 VIII. volebního období bohužel ukazují, že 

i případná silná vnitrostátní vůle neměnit občanský zákoník by neznamenala jeho 

faktickou neměnnost. Mnohá politická rozhodnutí se totiž v dnešní době nečiní 

v Parlamentu, ale na půdě Evropské unie. Parlament pak tato cizí rozhodnutí pouze 

promítá do zákonů České republiky. V takových případech by český zákonodárce 

musel být předvídavý a silná evropská témata, jako je například právě ochrana 

spotřebitele, koncentrovat ve zvláštních zákonech.       

Jednotlivé návrhy na změnu občanského zákoníku byly zařazeny do tabulky 

uvedené na začátku druhé části této práce. Z předmětné tabulky lze vyvodit, s ohledem 

na výstupy vše uvedené, některé další závěry. Pro přehlednost uvádím předmětnou 

tabulku i na tomto místě:  

Tabulka 1 

číslo 

návr
hu 

typ 

návrhu 

číslo 
volebn

ího 

období 

RI

A 
přijat 

typ důvodu 

(vývoj) 

zdroj 

důvodu 
(vývoj) 

původ 

důvodu 

zvláštní 

důvod 

obecn
á 

nutnos

t 

nutnost 

k dosaže

ní 
konkrét

ního cíle 

nutnost 

změny 

OZ 
k dosaž

ení cíle 

vhodn

ost 

713 
poslane

cký 
VI ne ne 

společensk
ých potřeb 

technologi
cký, 

částečně 

myšlenko
vý 

pragmati
cký, 

částečně 

populistic
ký 

ne ne ne ne ne 

740 
poslane

cký 
VI ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý, 
částečně 

technologi

cký 

pragmati

cký 
ne ne ano ne ne 

839 
poslane

cký 
VI ne ne 

společensk
ých potřeb 

myšlenko
vý  

populistic
ký 

ne ne ano ano ne 

1007 
poslane

cký 
VI ne ne vztahů 

technologi

cký, 
částečně 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 
částečně 

pragmati

cký 

ne ne ne ne ne 

1022 
poslane

cký 
VI ne ne 

vztahů 

i společens
kých 

potřeb 

myšlenko
vý 

populistic
ký, 

částečně 

pragmati
cký 

ne 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

ano ano 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

5 
poslane

cký 
VII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ano ano ne 
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371 
poslane

cký 
VII ne ne 

společensk
ých potřeb 

technologi

cký, 

částečně 

myšlenko
vý 

pragmati

cký, 

částečně 

populistic
ký 

ne ne ne ne ne 

487 
poslane

cký 
VII ne ne 

vztahů 

i společens

kých 
potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 
částečně 

pragmati

cký 

opravn

ý 
ne ano ne ne 

642 vládní VII ne 

460/2

016 
Sb. 

přesahuje 

rozsah 
práce 

přesahuje 

rozsah 
práce 

přesahuje 

rozsah 
práce 

opravn
ý, 

zpřesňu

jící 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

780 
poslane

cký 
VII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 

částečně 
pragmati

cký 

ne ne ano ne ne 

874 vládní VII 
an

o 
ne 

vztahů 

i společens

kých 
potřeb 

technologi

cký, 
částečně 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 

i populist
ický 

ne ne ano ne 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

920 
poslane

cký 
VII ne ne 

vztahů 
i společens

kých 

potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 

částečně 
pragmati

cký 

opravn

ý 
ne ano ano 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

977 
poslane

cký 
VII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 

opravn

ý 
ne ano ano 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

992 vládní VII 
an
o 

ne 
společensk
ých potřeb 

myšlenko
vý 

pragmati
cký, 

částečně 

populistic

ký 

opravn
ý 

ne ano ne ne 

1005 vládní VII 
an

o 

303/2
017 

Sb. 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký, 
částečně 

populistic

ký 

opravn

ý 
ne ano ano 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

12 vládní VIII 
an

o 

111/2
018 

Sb. 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 
evropský ne ne ano ano ano 

49 vládní VIII 
an
o 

171/2

018 

Sb. 

společensk
ých potřeb 

myšlenko
vý 

evropský, 
pragmati

cký, 

populistic
ký 

opravn
ý 

ne ano ano ano 

201 
poslane

cký 
VIII ne ne 

vztahů 

i společens

kých 
potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký, 
částečně 

pragmati

cký 

ne 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

ano ano 

přesah

uje 

rozsah 
práce 

207 vládní VIII 
an

o 

33/20

20 Sb. 

vztahů 
i společens

kých 

potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 

opravn
ý, 

zpřesňu

jící 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

212 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ano ano ano 

270 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ano ano ne 

377 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ne ne ne 

380 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ne ne ne 

401 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

populistic

ký 
ne ne ano ano ne 

411 vládní VIII ne 

163/2

020 

Sb. 

viz zvláštní 
tabulka 

viz 

zvláštní 

tabulka 

viz 

zvláštní 

tabulka 

viz 

zvláštní 

tabulka 

viz 

zvlášt

ní 

viz 

zvláštní 

tabulka 

viz 

zvláštn
í 

tabulka 

viz 

zvlášt

ní 
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tabulk

a 

tabulk

a 

456 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký, 
částečně 

populistic

ký 

ne ne ano ano ne 

593 vládní VIII ne ne 

vztahů 
i společens

kých 

potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 
ne 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

637 
poslane

cký 
VIII ne ne 

společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký, 

částečně 
populistic

ký 

ne 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

899 vládní VIII ne ne 
společensk
ých potřeb 

myšlenko
vý 

pragmati
cký 

ne 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 

práce 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

přesah

uje 
rozsah 

práce 

984 vládní VIII ne ne 
společensk

ých potřeb 

myšlenko

vý 

pragmati

cký 
ne 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

994 vládní VIII ne ne 
společensk

ých potřeb 

myšlenko
vý, 

částečně 
technologi

cký 

evropský, 
částečně 

pragmati

cký 

opravn

ý 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesahuj

e rozsah 
práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

přesah
uje 

rozsah 

práce 

Z tabulky vyplývá, že evropský původ důvodu značí téměř jistotu, že návrh 

bude ve finále přijat. Jako zajímavé lze hodnotit, že pragmatický důvod automaticky 

neznamená vhodnost návrhu a také že populistický důvod automaticky neznamená jeho 

nevhodnost. Vždy je třeba poměřovat klady a zápory navrhované změny, a to vždy až 

poté, co je učiněno politické rozhodnutí.   

Přestože by se dalo předpokládat, že technologický důvod značí vyšší 

pravděpodobnost vhodnosti změny než vývoj myšlenek, tento závěr z tabulky neplyne. 

Toto však lze odůvodnit nedostatečnou velikostí vzorku technologických změn 

souvisejících s občanských zákoníkem, který byl schválen až v roce 2012. Předpoklad 

vyšší pravděpodobnosti technologického důvodu je vyvozován ze skutečnosti, že 

reakce na něco fakticky nového je obecně vhodná, mnohdy až nutná. Nové myšlenky 

však přicházejí a odcházejí v cyklech a nemají tedy takovou stálost, jako vynálezy.  

Dále z tabulky plyne, že téměř všechny vládní návrhy na změnu občanského 

zákoníku byly nakonec přijaty nebo jsou nadále projednávány. Výjimkou je pouze 

vládní návrh č. 992 VII. volebního období, jehož projednání bylo ukončeno s koncem 

volebního období.  
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Nebyl přijat žádný poslanecký návrh. Jak je však popsáno výše, poslaneckým 

návrhem navrhovaná změna byla v některých případech prosazena prostřednictvím 

pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu.  

Důvod navržení změny spočíval ve dvaceti jedna případech (z celkových třiceti 

jedna) čistě ve vývoji společenských potřeb, v osmi případech v kombinaci vývoje 

společenských potřeb a vývoje vztahů. Pouze v jenom případě byl důvodem v navržení 

změny pouze vývoj vztahů a v jednom případě by určení typu důvodu přesáhlo rozsah 

této práce.   

Zdrojem důvodu byla ve dvaceti čtyř případech (z celkových třiceti jedna) 

výhradně myšlenka, v šesti případech byla zdrojem důvodu kombinace myšlenky 

a technologického vývoje. V jenom případě by určení zdroje důvodu přesáhlo rozsah 

práce. 

Jako problematické z pohledu legislativy považuji změny, které se snaží 

zpřesnit současné a nejasné znění zákona. V takovém případě v podstatě dochází 

k opravě špatně napsaného zákona s domněnkou, že napodruhé se již povede přijmout 

bezvadnou právní úpravu. Jinými slovy, zákonodárce tím dává najevo, že politický 

záměr má stále stejný, tedy cíl právní úpravy se nemění, ale jím v minulosti přijatá 

právní úprava je nesprávně formulovaná, udělal tedy chybu, když tuto úpravu přijal, 

tuto chybu nyní napravuje a přijímá opravené znění. V takovém postupu zákonodárce 

však lze, dle mého názoru, spatřovat porušení dělby moci. Zákonodárce přijímá text 

zákona v podobě souhrnu právních norem. Moc soudní pak provádí výklad právních 

norem a tyto aplikuje na konkrétní případy, což vyžaduje určitý čas. Při výkladu 

právních norem se přitom řídí zásadami výkladu, kdy základním východiskem je 

výklad jazykový.179  

Určující tedy je text zákona, nikoli cíle, které vedly zákonodárce k jeho přijetí. 

Pokud by toto bylo jinak, nebylo by třeba přijímat zákony a Parlament by pouze 

vyjadřoval své myšlenky a přání. Takto vyjádřené ideje by soudy aplikovaly při svém 

rozhodování a plnily by tak vlastně roli prodloužené ruky zákonodárce. Rozdělení moci 

by tak bylo popřeno. Podle Šína (2005, str. 37) ve většině evropských států se 

 

179 Například WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2019, s. 

53. Studie. ISBN 978-80-87284-75-9. 
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zákonodárci zříkají oficiálního legálního výkladu zákona. Věc sporného výkladu se 

stala věcí různých subjektů a diskuse s dovoláváním se na názory a poznatky z oblasti 

právní nauky. 180  

Na druhou stranu by však také mohlo být porušením dělby moci, pokud by 

zákonodárce ztratil možnost změnit text zákona a musel například čekat, až soudy 

předmětný text zákona vyloží v konkrétním soudním sporu. Klíčem k nastíněnému 

problému by mohla být větší zdrženlivost zákonodárce při zasahování do platné právní 

úpravy.  

Je pochopitelné, že při přijímání rekodifikace soukromého práva, například 

právě občanského zákoníku, byl celý text zákona vystavěn zcela nově na nových 

základech s použitím poznatků z původní právní úpravy, judikatury, odborné literatury, 

ale také zahraničních právních úprav. Rekodifikace způsobila revoluci a vyvstala 

potřeba, aby se všichni dotčení, zejména pak členové právních profesí, seznámili 

s novou právní úpravou. Za tím účelem byla pořádána celá řada školení a napsána celá 

řada odborné literatury na nově vzniklé téma. Lze uzavřít, že přijetí rekodifikace 

doprovázela značná finanční a časová náročnost pro stát i pro soukromý sektor. Tato 

náročnost byla ospravedlnitelná, jelikož vyvstala celospolečenská potřeba soukromé 

právo rekodifikovat. Pokud však zákonodárná změna nespočívá v přijetí nového 

zákona, je otázkou, zda má mít zákonodárce možnost měnit text zákona bez omezení 

nebo zda by měl být nějakým způsobem omezen. Například tím, že by byl povinen tyto 

změny provádět v duchu minimalistického pojetí nebo tak, že by nemohl činit změny 

zpřesňujícího rázu, pouze změny plynoucí z nového politického rozhodnutí.  

Nabízí se také otázka, když změna má mít zpřesňující charakter, proč dochází 

k rušení částí zákona. Zákon lze přece zpřesnit pouhým přidáním textu. Odebráním 

textu naopak dochází ke změně právního předpisu, tedy často k prosazování nových 

politických rozhodnutí a v horším případě pak právě k nerozvážným zpřesněním. 

Mnohdy by přitom stačilo do zákona přidat nové ustanovení v podobě zpřesňující věty.  

Řešením by mohlo být přijetí nového ústavního práva na trvalost a rozumnou 

poznatelnost právních předpisů. Toto právo by zaručovalo, že občané nebudou 

 

180  ŠÍN, Zbyněk. K diskusi o tematice místa a úlohy zákona v současnosti. Zákon v kontinentálním 

právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005., , s. 37. ISBN 8086861066. 
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zatěžování neustálými změnami právních předpisů a pokud ke změně právního 

předpisu dojde, zákonodárce podrobně vysvětlí, jaký je důvod této změny a do jaké 

konkrétní judikatury tato změna zasáhne.  

Před změnou ústavního práva by však bylo vhodné, jak bylo rozebráno výše ve 

spojitosti se změnou občanského zákoníku, vyhodnotit, zda právo na trvalost 

a rozumnou poznatelnost právních předpisů z ústavního práva neplyne již nyní.  

Zamýšlením se nad změnami zákonů lze dospět k teoretické zásadě, kterou by 

bylo vhodné aplikovat při každé změně zákona. Tuto zásadu by bylo možné pojmenovat 

například jako „zásada trvalosti legislativy“. Zásada by spočívala v odlišných 

požadavcích na změny, jednalo-li by se o rekodifikaci či přijetí nového (upravujícího 

poprvé institut právně dosud neřešený) speciálního právního předpisu a odlišných 

požadavcích na změny, jednalo-li by se o pouhou změnu právního předpisu.  

V případě rekodifikace či přijetí nového speciálního právního předpisu by 

zákonodárce tvořil něco nového a měl tedy volné ruce ve formulaci, samozřejmě při 

respektování obecných legislativních pravidel.  

V případě změny právního předpisu by však zákonodárce musel respektovat 

platné znění právního předpisu a provádět pouze minimalistické změny.  

Jednalo-li by se o zpřesnění právní úpravy, mohl by pouze text doplňovat, nikoli 

jej rušit. Jednalo-li by se o promítnutí politického rozhodnutí do textu právního 

předpisu, mohl by text doplňovat, ale také text rušit.  

Konkrétní politické rozhodnutí by měl však zákonodárce povinnost vyjádřit 

v důvodové zprávě, což by nemělo představovat problém, jelikož k přijetí politických 

rozhodnutí by mělo docházelo předtím, než vznikne návrh změny zákona, a to v pořadí 

příčiny a následku.  

Respektování výše popsané zásady by mohlo přinést užitek jak v oblasti kvality 

zákonů, tak pro samotné politiky. Ti by totiž nemuseli prosazovat konkrétní text 

právního předpisu, ale pouze konkrétní politické ideje. Formulace textu by byla 

následně svěřena do rukou odborníků a celý proces by se dovršil konečným přijetím 

změny právního předpisu v Parlamentu.  
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Důvodová zpráva by pak vedle formulace politického rozhodnutí a odůvodnění 

konkrétního znění textu odbornými legislativci obsahovala i soupis rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, jejichž použitelnost 

může být navrhovanou změnou do budoucna omezena. Samotné rozhodnutí o tom, zda 

lze příslušné rozhodnutí soudu aplikovat i na právní předpis ve znění po novele by však 

samozřejmě zůstala příslušnému soudu tak, aby zůstala zachována dělba moci.  

Podle Kysely (2006, str. 8-11) Nejsmutnější je, že nepřehledný právní řád 

nevzniká primárně v důsledku absence pravidel, ale zejména vzhledem k jejich 

nedodržování. Začíná to v exekutivě ignorováním postulátů důkladnosti přípravy 

a pokračuje v parlamentních komorách, zejména ve Sněmovně, ohýbáním jednacích 

řádů. Určité změny možné jsou, vyžadují ovšem tlak. Nemám na mysli jenom tlak 

odborné a širší veřejnosti, ale i tlak Ústavního soudu. Ten je totiž jediným orgánem, 

který svými derogačními a interpretačními nástroji může přimět Parlament, aby pod 

sankcí opakovaného rušení zákonů respektoval různé úrovně pravidel zákonodárného 

procesu, vždy konfrontované s klíčovým pojmem demokratického právního státu. 

K tomu je ovšem třeba nejen odhodlání soudců Ústavního soudu, nýbrž také odhodlání 

iniciátorů řízení, bez nichž nemá Ústavní soud o čem rozhodovat.22 Měli bychom si 

přát dostatek obojího, jinak se naše legislativní „truchlohra“ šťastného konce nedočká. 

181 K tomu si dovolím doplnit, že například změny navržené vládním návrhem č. 411 

VIII. volebního období a následně přijaté jako zákon č. 163/2020 Sb. jsou z velké části 

prezentovány jako pragmatické a zpřesňující a takové také skutečně jsou. To však 

neznamená, že je vhodné tyto změny, které mají bohužel společný znak v podobě 

legislativního optimismu, činit. Negativa takto přijatých změn totiž velmi často 

převažují nad pozitivy. Pro absenci zjevných formálních vad tyto změny projdou hladce 

celým legislativním procesem v širším slova smyslu a Ústavní soud v podstatě nemá 

možnost s tímto jevem nic udělat. Mám zato, že sebelepší legislativní pravidla nemohou 

nahradit odpovědný přístup poslanců a senátorů při přijímání zákonů. Je tedy skutečně 

na odborné a širší veřejnosti, aby vystupovala proti tvorbě nových a nových zákonů 

a snažila se tak politiky motivovat k tomu, aby jako svůj úspěch chtěli prezentovat, jak 

 

181 KYSELA, Jan. Tvorba práva v ČR: truchlohra se šťastným koncem? Právní zpravodaj. 2006, 7(7), 

8-11. 
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napomohli stabilitě právního řádu, nikoli to, kolik nových zákonů se právě jim podařilo 

prosadit.  

Zajímavý prvek kontroly kvality legislativy existuje ve Velké Británii, kde je 

při Dolní sněmovně zřízena Knihovna (House of Commons Library). Jedná se 

v podstatě o výzkumnou a informační službu složenou z malých týmů odborníků 

různých profesí. Je politicky nezávislá a nestranná, získává ověřené informace a tyto 

zpracovává. Vytvořené analýzy poskytuje jak členům Parlamentu, což jim pomáhá při 

výkonu jejich práce, tak široké veřejnosti. Působí v různých oblastech, jako je 

strojírenství, bydlení, medicína, klima či doprava. Statistikové, ekonomové, právníci, 

vědci a lékaři pak píší zprávy z celé řady tematických oblastí.182 

Součástí této knihovny a jejího oddělení informačních služeb je pak výzkumná 

služba čítající šest právníků, kteří pracují zejména na poradenství pro jednotlivé 

poslance v konkrétních oblastech práva. Poslancům poskytují právní informace, ale 

zpravidla jim neposkytují rady v konkrétních případech. Tito právníci také přispívají 

ke shrnutím o všech aspektech zákonů předložených sněmovně. Tato shrnutí mohou 

být zvláště cenná pro opoziční poslance, kteří se podílejí na kontrole návrhu zákona 

a kteří na rozdíl od ministrů nemusí mít přístup k jiné formě nezávislého právního 

poradenství. Předmětné informace jsou publikovány před druhým čtením v Dolní 

sněmovně a poté znovu po fázi jednání výboru.183 

V poslední době se ozývají hlasy zavést pravidlo, že přijetím nového zákona je 

třeba nějaký zákon zrušit. Obávám se, že tímto směrem cesta ke stálému 

a srozumitelnému právu nevede, jelikož problémem je obecně nestálost právní úpravy, 

tedy nejen vznik nových předpisů, ale právě i zánik předpisů stávajících.  

V praxi bohužel politická shoda neexistuje v okamžiku, kdy je návrh zákona 

předložen Poslanecké sněmovně. Konečná podoba zákona se může razantně odlišovat 

od návrhu původně přeloženého. Odhlédneme-li od možnosti prezidenta republiky 

 

182 Blíže About the Commons Library. UK Parliament [online]. London: UK Parliament, 2020 [cit. 

2020-09-28]. Dostupné z: https://commonslibrary.parliament.uk/about-us/. Svoji Knihovnu má také 

Horní sněmovna Spojeného království (House of Lords Library). Dostupné z: 

https://lordslibrary.parliament.uk/about-us/.   
183 KENNON, Andrew. Legal Advice to Parlament. In: HORNE, Alexander, Dawn OLIVER a Gavin 

DREWRY, ed. Parliament and the law. Oxford: Hart Publishing, 2013. Hart studies in constitutional 

law, s. 125. ISBN 978-1-84946-295-2. 

https://commonslibrary.parliament.uk/about-us/
https://lordslibrary.parliament.uk/about-us/
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zákon vetovat, je proces přijímání zákona ukončen jeho schválením v Parlamentu. 

Až v tomto okamžiku je ve skutečnosti učiněno politické rozhodnutí, jehož existenci 

bychom očekávali již na samém počátku. Bez proběhlého legislativního procesu tedy 

v praxi nevznikne politické rozhodnutí a bez politického rozhodnutí by vůbec neměl 

začínat legislativní proces. Těmito úvahami se ocitáme v kruhu. Lze si tedy položit 

otázku, zda má toto vše nějaké řešení? Lze se domnívat, že vodítko lze hledat v procesu 

schvalování zákona v Poslanecké sněmovně, konkrétně pak v jeho trojím čtení. Každé 

čtení v Poslanecké sněmovně má svou funkci. První čtení představuje obecnou 

rozpravu. Druhé čtení zahrnuje jednání ve výboru či výborech a podrobnou rozpravu. 

Třetí čtení má pak depurační charakter. 184  Mnozí autoři vyzývají ke zpřísnění 

zákonodárného procesu za účelem omezení neustálých změn. Řešením by snad mohlo 

být začlenění zvláštní fáze do legislativního procesu spočívající ve vytvoření nového 

odborného paragrafovaného znění zákona.  Tato fáze by byla zařazena až za rozhodnutí 

Parlamentu o přijetí předloženého zákona. Politické rozhodnutí by tedy již existovalo 

a nebylo možné by jej měnit. Pouze by se poskytla příležitost právním odborníkům 

vytvořit konzistentní text zákona, do kterého by již nebylo následně nijak zasahováno. 

Tento nový text by byl následně znovu schvalován Parlamentem. Obávám se však, že 

tento postup by v konečném důsledku nepřinesl zlepšení, jelikož již nyní existuje trojí 

čtení v Poslanecké sněmovně i schvalování Senátem. Mohli bychom text precizovat 

stále dokola, avšak stejně bychom nacházeli další a další vady. 

Jedinou cestou se pak jeví pouze to, že samotný lid bude více vystupovat proti 

přijímání nových zákonů a donutí tak jemu odpovědné volené zástupce a jim 

odpovědné osoby dostatečně odůvodňovat, proč je třeba přijmout nový zákon a proč 

zrovna v předkládaném znění. V této souvislosti by i přímo lid mohl například formou 

spolků dát vzniknout samostatným komisím pro ochranu stálosti a poznatelnosti 

základních zákoníků a zákonů. Ukazuje se totiž, že v praxi je stále více stěžejním 

parametrem právní jistota, tedy předvídatelnost práva. 

 

184 Blíže GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2017, s. 96. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-652-1. 
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Závěr 

Stěžejním předpisem rekodifikace soukromého práva je občanský zákoník. 

Legislativní práce na něm trvaly řadu let a jako takový představuje ucelený vnitřně 

provázaný celek. Od svého schválení v roce 2012 si jej odborná i široká veřejnost 

postupně osvojila, přesto v něm při jeho čtení vždy nalezneme něco nového, čeho jsme 

si posledně ani nevšimli. To nás pak vede k různým úvahám, jak vyložit konkrétní 

ustanovení a aplikovat jej v praxi. 

Občanský zákoník je legislativně precizně napsaný zákon, přesto obsahuje 

určité nejasnosti či dokonce nepřesnosti. Zákonodárce na toto začal poměrně brzy 

reagovat a přistoupil k první změně občanského zákoníku. Pak následovalo postupně 

dalších pět změn a v Parlamentu jsou v současné době projednávány další.  

 Zákonodárce ve snaze vytvořit dokonalý předpis upadá do legislativního 

optimismu a zapomíná, že pro adresáty norem je vedle kvality zákonů neméně důležitá 

i jejich poznatelnost a snadná dostupnost.  

 Ve své práci jsem hodnotil důvody, ze kterých jsou změny navrhovány a také 

to, zda jsou tyto změny obecně nutné, zda jsou nutné k dosažení zamýšleného cíle, zda 

je skutečně nutná změna tak zásadního kodexu jako je občanský zákoník a nakonec to, 

zda lze změnu hodnotit jako vhodnou, tedy zda její klady převáží nad jejími zápory. 

Při hodnocení jednotlivých změn jsem narážel na problémy a jevy, které jsou 

společné pro celý právní řád. Příprava změny zákona je časově a personálně náročná, 

proto přípravu a navržení obsáhlejší novely je schopna zajistit pouze vláda, nikoli 

jednotliví poslanci či jejich skupiny. Důvodové zprávy návrhů jsou mnohdy 

připravovány nikoli objektivně, ale s ohledem na snahu návrhu co nejvíce ulehčit jeho 

cestu a tento prosadit. Poslanecké návrhy jsou podávány opakovaně, případně současně 

podávány jako návrhy pozměňovací k vládním návrhům. Přesto mnohé z nich nejsou 

přijaty. 

Zásadní problém pro stabilitu občanského zákoníku představují návrhy 

pramenící z myšlenkového důvodu, a to ať se jedná o cílenou změnu pravidla v zákoně 

či pouze snahu zpřesnit či zjednodušit zavedené pravidlo. Dochází pak k tomu, že jedna 
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změna vede k další a řetězec se pak již nezastaví. Domnívám se, že neustálými zásahy 

zákonodárce do zákonů může docházet i k porušování dělby moci, kdy soudům není 

dán dostatečný prostor pro to, aby vyložily text zákona a vytvořily tak kolem něj obal 

složený z jednotlivých soudních rozhodnutí.  

V průběhu práce jsem se pokusil formulovat zásadu trvalosti legislativy 

spočívající ve stanovení odlišných požadavků pro změny zákonů na jedné straně a pro 

rekodifikace a bytostně nové zákony na straně druhé. Ve druhém případě by 

zákonodárce tvořil něco nového, měl by tedy volné ruce, avšak v prvním případě 

by zákonodárce musel respektovat již přijaté znění zákona a provádět pouze 

minimalistické změny. V závislosti na původu konkrétního důvodu změny by pak 

zákonodárce mohl text doplňovat, jednalo-li by se o pouhé zpřesnění nebo by mohl text 

také rušit či měnit, pak by však musel přímo vyjádřit své nové politické rozhodnutí.  

Považoval bych za přínosné, pokud by důvodová zpráva obsahovala popis 

konkrétních politických rozhodnutí a pak důvody navrhovaných změn včetně zařazení 

podle typu vývoje, zdroje vývoje a podle jejich původu. Tato řazení se osvědčila v této 

práci. Ukazuje se totiž, že některé důvody značí vyšší šanci na vhodnost změny, 

případně na pravděpodobnost jejího přijetí. Rozlišení jednotlivých důvodů je 

samozřejmě možné rozšiřovat o další a precizovat.  

Sebelepší legislativní pravidla bohužel nemohou nahradit odpovědný přístup 

zákonodárce ani odpovědný přístup lidu samotného. Lid by měl aktivně vystupovat 

proti aktuální legislativní smršti, což by mohl činit například i zřízením komisí pro 

ochranu stálosti a poznatelnosti základních zákoníků a zákonů. Závěrem lze 

konstatovat, že méně je někdy více a že právní praxe si spíše poradí s nedokonalým 

zákonem než se zákonem, jehož podoba je každý rok jiná. To platí i za situace, kdy 

máme k dispozici digitální nástroje, protože minimálně do doby, než budou právo 

vykládat stroje, mělo by právo zůstat pro lidi poznatelné.  
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Rekodifikace soukromého práva z pohledu 

kvality legislativy  

Abstrakt: 

Stěžejním předpisem rekodifikace soukromého práva je občanský zákoník. 

Legislativní práce na něm trvaly řadu let a jako takový představuje ucelený vnitřně 

provázaný celek. Od svého schválení v roce 2012 si jej odborná i široká veřejnost 

postupně osvojila, přesto v něm při jeho čtení vždy nalezneme něco nového, čeho jsme 

si posledně ani nevšimli. To nás pak vede k různým úvahám, jak vyložit konkrétní 

ustanovení a aplikovat jej v praxi. 

Občanský zákoník je legislativně precizně napsaný zákon, přesto obsahuje 

určité nejasnosti či dokonce nepřesnosti. Práce se zabývá návrhy změn občanského 

zákoníku předloženými Poslanecké sněmovně. Těchto bylo již celkem třicet jedna 

a z toho úspěšných bylo prozatím šest. U jednotlivých návrhů jsou ve druhé části práce 

hodnoceny důvody, ze kterých jsou změny navrhovány a také to, zda jsou tyto změny 

obecně nutné, zda jsou nutné k dosažení zamýšleného cíle, zda je skutečně nutná změna 

tak zásadního kodexu jako je občanský zákoník a nakonec to, zda lze změnu hodnotit 

jako vhodnou, tedy zda její klady převáží nad jejími zápory. Obsáhlé návrhy jsou 

hodnoceny pouze omezeně, avšak jeden obsáhlý návrh je rozpracován v samostatné 

třetí části práce. Na základě těchto hodnocení jsou návrhy zařazeny do přehledné 

tabulky. Samostatná tabulka je vyhrazena pro jednotlivé změny, které jsou součástí 

obsáhlého návrhu v již zmíněné třetí části práce. Z tabulek jsou pak vyvozovány 

některé další závěry. Zejména se ukazuje, že jsou navrhovány a případně i přijaty 

změny, které nejsou nutné ani vhodné. Některé důvody změn jsou častější než jiné 

a některé důvody změn značí vyšší pravděpodobnost přijetí změny či vyšší 

pravděpodobnost vyhodnocení změny jako vhodné. 

Z hodnocení jednotlivých návrhů jsou zobecňovány problémy, které tíží jak 

legislativní proces, tak samotnou právní úpravu a její adresáty. Neustálá produkce 

nových zákonů a jejich změn neúměrně zatěžuje všechny strany. Adresáti norem musí 

sledovat změny, členové právnických profesí aktualizovat své znalosti a sám 

zákonodárce se ocitá v kruhu a ve snaze vytvořit dokonalý předpis upadá do 
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legislativního optimismu. Zapomíná při tom, že pro adresáty norem je vedle kvality 

zákonů neméně důležitá i jejich poznatelnost a snadná dostupnost.  

Neustálými zásahy zákonodárce do zákonů může docházet i k porušování dělby 

moci, kdy soudům není dán dostatečný prostor pro to, aby vyložily text zákona 

a vytvořily tak kolem něj obal složený z jednotlivých soudních rozhodnutí.  

V textu práce je formulována zásada trvalosti legislativy spočívající 

ve stanovení odlišných požadavků pro změny zákonů na jedné straně a pro rekodifikace 

a bytostně nové zákony na straně druhé.  

Sebelepší legislativní pravidla však nemohou nahradit odpovědný přístup 

zákonodárce ani odpovědný přístup lidu samotného. Lid by měl aktivně vystupovat 

proti aktuální legislativní smršti, což by mohl činit například i zřízením komisí 

pro ochranu stálosti a poznatelnosti základních zákoníků a zákonů. 

Závěrem je pak vyslovena myšlenka, že právní praxe si spíše poradí 

s nedokonalým zákonem než se zákonem, jehož podoba je každý rok jiná. 

Práce může mít též praktický přínos v podobě možnosti čtenáře seznámit se 

na jednom místě s návrhy změn občanského zákoníku, a to těch úspěšných 

i neúspěšných. Vyhledávat v práci je možné také pomocí čísla příslušného paragrafu 

a zjistit tak, zda nějaká změna konkrétního ustanovení byla navržena či nikoli a s jakým 

výsledkem. 
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legislativy, občanský zákoník, novela, legislativa, poznatelnost 

práva, důvody změn zákonů, důvod zpřesňující, důvod opravný, 

myšlenkový důvod, technologický důvod, politické rozhodnutí, 
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Recodification of private law from the perspective of 

the quality of legislation 

Abstract: 

The key regulation of the recodification of private law is the Civil Code. 

Legislative work has insisted on it for many years, and as such, it represents a complete, 

internally interconnected whole. Since its approval in 2012, it has been gradually 

adopted by the professional and general public alike, yet when we read it, we always 

find something new in it that we didn’t previously notice. This then leads us to various 

considerations on how to interpret a specific provision, and how to apply it in practice. 

The Civil Code is a legally precisely written set of laws, yet it contains certain 

ambiguities, or even inaccuracies. This thesis deals with proposals for amendments to 

the Civil Code, submitted to the Chamber of Deputies. There were already a total of  

thirty-one of these, and six of them have been successful so far. For the individual 

proposals, the second part of the thesis evaluates the reasons for which the changes are 

proposed, and also whether these changes are generally necessary, whether they are 

necessary to achieve the intended goal, whether a change in such a fundamental code 

as the Civil Code is really necessary, whether the change can be assessed as appropriate, 

i.e. whether its pros outweigh its cons. Extensive proposals are evaluated only to 

a limited extent, but one comprehensive proposal is developed in a separate, third part 

of the thesis. Based on these evaluations, the proposals are included in a clear table. 

A separate table is reserved for individual changes, which are part of a comprehensive 

proposal in the previously mentioned third part of the thesis. Some other conclusions 

are then drawn from the tables. In particular, it appears that changes that are neither 

necessary nor appropriate are proposed and, in some cases, even adopted. Some reasons 

for change are more common than others, and some reasons for change indicate a higher 

probability of accepting the change, or a higher probability of evaluating the change as 

being appropriate. 

The evaluation of individual proposals generalizes the problems that burden 

both the legislative process and the legislation itself, as well as its addressees. The 

constant production of new laws and their changes disproportionately burdens all 

parties. The addressees of the norms must follow the changes, the members of the legal 
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professions must update their knowledge, and the legislator himself finds himself in 

a circle, and falls into legislative optimism in an effort to create a perfect regulation. 

It is often forgotten that, in addition to the quality of laws, their identifiability and easy 

accessibility are equally important for the addressees of standards.  

The constant intervention of the legislator into the laws can also lead to 

a violation of the division of power, where the courts are not given enough space to 

interpret the text of the law, and thereby create a cover around it composed of individual 

court decisions.  

The text of the thesis formulates the principle of permanence of legislation, 

consisting in setting different requirements for changes in laws on the one hand, and 

for recodifications, and essentially new laws, on the other.  

However, better legislative rules cannot replace the responsible approach of the 

legislator, or the responsible approach of the people themselves. The people should 

actively oppose the current legislative storm, which they could do, for example, by 

setting up commissions to protect the permanence and recognisability of basic codes 

and laws. 

In conclusion, the idea is expressed that legal practice will deal with an 

imperfect law, rather than a law whose form is different each year. 

This thesis may also have a practical benefit in the form of the reader’s 

opportunity to become acquainted in one place with proposals for changes to the Civil 

Code, both successful and unsuccessful. It is also possible to search in the thesis, using 

the number of the relevant section, and thereby find out whether any change in 

a specific provision has been proposed or not, and with what result. 
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