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AKTUALITY Z EU 

Průlomové rozhodnutí Soudního dvora EU o 
kopírování z nelegálních zdrojů

Základem pro vydání tohoto rozhodnutí byl spor mezi obchodními 
společnostmi dovážejícími a vyrábějícími nenahrané nosiče dat, 
jako jsou CD a CD-R, a dvěma nadacemi, z nichž první byla 
pověřena výběrem a rozdělováním poplatků, které musí hradit 
výrobci nebo dovozci nosičů určených k rozmnožování 
literárních, vědeckých nebo uměleckých děl, jež je prováděné za 
účelem soukromého užití, a druhá stanovením výše tohoto 
poplatku
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 Náhrada škody dle NOZ

Více informací ZDE. 

KONTAKTY 

Kučera & Associates 
Dušní 8/11 – 110 00 Praha 1 
Tel.: +420 273 134 333  
e-mail: info@kuceralegal.cz 
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e-mail: jkucera@kuceralegal.cz 

K&A poskytuje prostřednictvím newsletteru a své internetové 
stránky aktuální informace o různých právních a legislativních 
záležitostech. Tyto články a sdělení jsou připravovány právníky a 
spolupracovníky kanceláře se zkušenostmi v daných oborech 
práva a poskytují vhled do důležitých právních otázek a jejich 
dopadu do oblasti obchodu, státní správy a společnosti. 
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Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU“) vynesl významné rozhodnutí ve 
věci ACI Adam C-452/12, které přináší sjednocující pohled na otázku 
(ne)dovolenosti pořizování rozmnoženin pro vlastní osobní potřebu, 
jestliže pocházejí z nelegálního zdroje. 

Již od počátku tohoto roku je účinný zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který zcela změnil zažité 
české právní prostředí. Jedním z právních institutů, který NOZ 
mění opravdu podstatným způsobem, je institut náhrady škody. 
Je tedy na místě si tímto článkem některé významné změny v 
této úpravě přiblížit. 
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NS ČR: Jednodušší postup při prodeji nemovitosti ze 
základního kapitálu společnosti

Kapitálové obchodní korporace, tj. společnosti s ručením omezeným, 
akciové společnosti a komanditní společnosti vytvářejí při svém vzniku 
povinně základní kapitál.

AKTUALITY Z JUDIKATURY ČR

Běžnou praxí při zakládání obchodních korporací či při zvyšování 
základního kapitálu těchto korporací je vložení nepeněžitého vkladu 
do základního kapitálu, a to zpravidla v podobě nemovitostí. Hodnota 
těchto nemovitostí pak vyjadřuje výši vkladu, respektive základního 
kapitálu.

Zásadní změna v náhradě nákladů řízení ve sporech 
do 50.000,- Kč

Rozhodnutí soudu o náhradě nákladů soudního řízení je jednou z 
důležitých součástí soudního rozhodnutí. Díky institutu náhrady 
nákladů řízení získává úspěšná strana sporu náhradu za zaplacený 
soudní poplatek, hotové výdaje a případně rovněž odměny za 
zastupování advokátem.

Zejména náklady na právní zastoupení advokátem se mohou u 
vleklých sporů pohybovat ve vysokých částkách. Soudy přitom 
nerozhodují o náhradě skutečně vynaložených částek na pomoc 
advokáta, ale rozhodují paušálně podle vyhlášky Ministerstva 
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.
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