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V roce 2010 byl proveden průzkum, z jehož výsledků se zjistilo, že až 
40 % společností by bylo ochotno více expandovat na zahraniční trhy, 
pokud by bylo řešení přeshraničních sporů jednodušší a méně 
administrativně náročné. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu svépomoci

Vypoví-li pronajímatel nájemci nájemné smlouvu, nájemce se odmítne 
vystěhovat a soudní řízení o žalobě na vyklizení trvá neúměrně 
dlouho, může pronajímatel nemovitost vyklidit rovněž svépomoc,  tj. 
bez soudního rozhodnutí.

V takovém případě je však nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození 
majetku vyklizovaného nájemce. Pronajímatel by nájemci jinak 
odpovídal za vyklizením způsobenou škodu.

AKTUALITY Z JUDIKATURY ČR

Novela zákona o veřejných zakázkách
Novela zákona o veřejných zakázkách účinná od 6. 3. 2015 přináší do 
zadávání veřejných zakázek několik významných novinek. Novela 
především odstranila povinnost rušit zadávací řízení v případě, kdy 
zadavateli byla doručena pouze jediná nabídka či mu po vyloučení 
ostatních nabídek zbyla k hodnocení jediná nabídka a zavádí možnost 
využití nového hodnotícího kritéria – organizace, kvalifikace a 
zkušenosti realizačního týmu.

V návaznosti na tento průzkum přistoupila EU k novelizaci 
komunitárního práva upravujícího výkon rozhodnutí v zahraničí.  V 
oblasti uznání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních 
věcech se jedná primárně o nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o soudní 
příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech.

Co je tedy nového ve věcech výkonu rozhodnutí v zahraničí?
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Nejvyšší soud České republiky svým výkladem odstranil nutnost 
pořizovat plnou moc k založení společnosti ve formě notářského 
zápisu. Založení společnosti na základě plné moci je tak díky 
Nejvyššímu soudu jednodušší a levnější.

Kapitálové společnosti, tj. společnost s ručením omezeným a 
akciová společnost, se zakládají společenskou smlouvou, která dle 
§ 8 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  vyžaduje formu
notářského zápisu.

Zajištění účasti všech zakladatelů u notáře současně může být 
administrativně náročné a komplikované, zejména v případě, kdy 
jsou někteří ze zakladatelů z různých států. Tato situace je v praxi 
často řešena tak, že zakladatelé k založení společnosti zmocní 
jednoho ze zakladatelů, případně třetí osobu, například advokáta.
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