
AKTUALITY Z LEGISLATIVY ČR 

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 3079/2014, 
ze dne 28. 1. 2015 není nutné, aby osoba, která se ujala držby 
pozemku, přeměřovala jeho výměru nebo požadovala vytýčení 
hranic. Může se tedy stát, že při koupi pozemku, který od 
sousedního pozemku není oddělen zřetelnou hranicí, bude 
nový majitel užívat i část vedlejšího pozemku či dokonce 
pozemek celý. Pokud se vůči tomu vlastník sousedního 
pozemku včas neohradí, může dojít k vydržení části jeho 
pozemku či dokonce pozemku celého.
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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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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Vydržení sousedního pozemku

Změny v oblasti bytového spoluvlastnictví

„Kurzarbeit“ – příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 10. 2015 
zavádí institut příspěvku pro zaměstnavatele v době tzv. 
částečné nezaměstnanosti. Příspěvek má sloužit k částečnému 
pokrytí mzdových nákladů na zaměstnance, kterým 
zaměstnavatel z důvodů omezení odbytu svých výrobků či 
služeb či z důvodů přírodních katastrof nepřiděluje práci a 
vyplácí jim náhradu mzdy. Podmínky poskytnutí příspěvku jsou 
však poměrně přísné a je otázkou, v jaké míře bude 
zaměstnavateli příspěvek do budoucna využíván.

Porušení autorských práv uveřejněním hypertextového 
odkazu
Soudní dvůr EU se zabýval otázkou, zda může být umístění 
hypertextového odkazu, směřujícího na internetové stránky 
obsahující díla chráněná autorským právem, porušením 
autorských práv autorů děl, na něž hypertextový odkaz 
směřuje.

Odpověď na tuto otázku se dle Soudního dvora EU liší v 
závislosti na konkrétních okolnostech případu. Popis 
nejdůležitějších okolností naleznete v následujícím článku.

Před nabytím účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy do 1. 1. 2014, byla 
problematika bytového vlastnictví upravena samostatným 
zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „ZVB“). 
ZVB byl s účinností NOZ zrušen a vlastnictví bytů by tak s 
určitými výjimkami od 1. 1. 2014 řídí ustanoveními NOZ, a to 
zejména ustanoveními § 1158 - 1222. Tato nová úprava 
přináší některé zásadní změny v oblasti práva bytového 
vlastnictví, které budou rozebrány v tomto článku níže.
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