
1. DaÀ z pfiidané hodnoty
u odmûny likvidátora
jmenovaného do funkce soudem

§ 71 odst. 6, 9 obch. zák.
vyhlá‰ka ã. 479/2000 Sb.

Likvidátorce jmenované soudem ne-
náleÏí k jí pfiiznané odmûnû likvidátora
náhrada 19% danû z pfiidané hodnoty,
neboÈ pfiiznání této ãástky vedle odmûny
likvidátora a vedle náhrady nákladÛ
spojen˘ch s likvidací zákon neumoÏÀuje.

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze
dne 14. 4. 2005, sp. zn. 7 Cmo 520/2004

SoRo ã. 1/2006, s. 24

Z odÛvodnûní:

Podle § 71 odst. 6 obch. zák. odmûnu
likvidátora urãuje v pfiípadû likvidátora
jmenovaného soudem soud. Podle § 71
odst. 9 obch. zák. Ministerstvo spravedl-
nosti stanoví vyhlá‰kou pravidla pro urãe-
ní v˘‰e odmûny likvidátora spoleãnosti
jmenovaného soudem a v jak˘ch pfiípa-
dech náhradu hotov˘ch v˘dajÛ a odmûnu
likvidátora hradí stát. Podle § 1 odst. 1 vy-
hlá‰ky ã. 479/2000 Sb. odmûna a náhrada
hotov˘ch v˘dajÛ podle této vyhlá‰ky nále-
Ïí v pfiípadech stanoven˘ch obchodním
zákoníkem likvidátorovi jmenovanému
soudem. Podle § 4 citované vyhlá‰ky ne-
dostaãuje-li likvidaãní majetek zcela nebo
zãásti k úhradû odmûny, náleÏí likvidáto-
rovi odmûna ve v˘‰i 1 000 Kã. Soud mÛÏe
podle okolností pfiípadu odmûnu likvidáto-
ra pfiimûfienû zv˘‰it aÏ do v˘‰e 5 000 Kã.
Moderace v˘‰e odmûny je tak moÏná jen
v mezích § 4 vyhlá‰ky ã. 479/2000 Sb.,

nejvy‰‰í ãástka ãiní 5 000 Kã. Okolnostmi
pfiípadu je tfieba rozumût vûc samu a niko-
li osobní pomûry likvidátora (tedy zda je
likvidátor plátcem DPH). V daném pfiípa-
dû navíc soud urãil odmûnu nejvy‰‰í moÏ-
nou ãástkou.

Z citovan˘ch ustanovení zákona a pro-
vádûcí vyhlá‰ky plyne, Ïe pfii stanovení
odmûny likvidátora zákonodárce Ïádn˘m
zpÛsobem neupravil otázku t˘kající se da-
nû z pfiidané hodnoty placené dle zákona
likvidátorem z jeho odmûny. Otázky, kdo
je plátcem DPH, resp. co je pfiedmûtem
danû, fie‰í daÀové pfiedpisy – § 2 a § 14
odst. 2 písm. a) zákona ã. 235/2004 Sb.,
o dani z pfiidané hodnoty. Za poskytnutí
sluÏby se povaÏuje rovnûÏ poskytnutí sluÏ-
by za úplatu i na základû rozhodnutí státní-
ho orgánu. Tyto daÀové pfiedpisy v‰ak
samozfiejmû nijak neurãují, zda osobám
poskytujícím sluÏby na základû rozhodnutí
státního orgánu (likvidátor urãen˘ soudem)
musí b˘t DPH tímto orgánem pfiiznáno je‰-
tû vedle pfiiznané odmûny. Takové urãení je
na speciálních právních pfiedpisech, pfii-
ãemÏ tûmi jsou pro dan˘ pfiípad obchodní
zákoník a vyhlá‰ky ã. 479/2000 Sb. Ty
v‰ak neurãují, Ïe by DPH mûlo b˘t sou-
dem vedle odmûny likvidátorovi jmenova-
nému soudem pfiiznáno a vyplaceno.

Je skuteãností, Ïe podle § 137 odst. 3
o. s. fi. v pfiípadech odmûny za zastupování
v obãanském soudním fiízení advokátem
nebo notáfiem v rozsahu jeho oprávnûní
stanoveného zvlá‰tními právními pfiedpisy,
patfií k nákladÛm fiízení rovnûÏ ãástka od-
povídající dani z pfiidané hodnoty. Jak je
vidno, nejde o odmûnu, resp. souãást od-
mûny zástupce, ale o dal‰í pfiedmût nákla-
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dÛ fiízení (náklady fiízení jsou napfi. tlu-
moãné, hotové v˘daje úãastníkÛ a jejich
zástupcÛ, odmûna za zastupování). Jak
správnû uvedl soud prvního stupnû, likvi-
dátorka v daném pfiípadû není zástupcem
úãastníka fiízení, ale je soudem jmenova-
n˘m orgánem spoleãnosti – likvidátorem
(§ 71 odst. 5 obch. zák.). Ustanovení § 137
odst. 3 o. s. fi. tak na ni nedopadá, ostatnû
likvidace, resp. její prÛbûh není obãansko-
právním fiízením, ale je hmotnûprávním
procesem právnické osoby.

V daném pfiípadû, z v˘‰e uveden˘ch
dÛvodÛ, likvidátorce nenáleÏí k jí pfiiznané
odmûnû likvidátora náhrada 19% danû
z pfiidané hodnoty ve v˘‰i 950 Kã, kdyÏ
pfiiznání této ãástky vedle odmûny likvidá-
tora a vedle náhrady nákladÛ spojen˘ch
s likvidací zákon neumoÏÀuje. Odvolací
soud proto usnesení soudu prvního stupnû
podle § 219 o. s. fi. potvrdil.

Odvolací soud je‰tû dodal, Ïe z hledis-
ka nároãnosti a odpovûdnosti ãinnosti lik-
vidátora obchodní spoleãnosti lze souhla-
sit s názorem, Ïe je tímto soumûfiitelná
s ãinností advokáta, nicménû pakliÏe zá-
kon tuto skuteãnost nezohledÀuje tím, Ïe
by v˘slovnû i likvidátorovi – plátci DPH
tuto daÀ nûjak˘m zpÛsobem kompenzoval,
nelze toto ãinit v rámci soudního rozhod-
nutí o odmûnû likvidátora.

2. Náklady fiízení. Odmûna za
zastupování. Odmûna advokáta.
DaÀ z pfiidané hodnoty

§ 137 o. s. fi.
§ 152, § 165 odst. 1, 2, § 169 písm. e)

obã. zák.

âástka odpovídající dani z pfiidané
hodnoty je jedním z druhÛ nákladu fií-
zení (§ 137 odst. 1 a 3 o. s. fi.), a to za
pfiedpokladu, Ïe úãastníka fiízení zastu-

poval advokát, notáfi nebo patentov˘ zá-
stupce, kter˘ je plátcem danû z pfiidané
hodnoty. Tato ãástka tvofií souãást ná-
kladÛ fiízení úãastníka i v fiízení, které
bylo zahájeno pfiede dnem 1. 5. 2004
a které nebylo do 30. 4. 2004 skonãeno.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
15. 12. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1556/2004 

R 21/2005 

Z odÛvodnûní:

V projednávané vûci bylo z hlediska
skutkového stavu zji‰tûno (správnost zji‰-
tûní soudÛ v tomto smûru dovolatel nezpo-
chybÀuje), Ïe Ïalovan˘ poskytl dne 22. 3.
2001 Ïalobci pÛjãku ve v˘‰i 115 000 Kã,
Ïe Ïalobce se zavázal vrátit pÛjãku Ïalobci
nejpozdûji do 22. 5. 2001 a Ïe k zaji‰tûní
pohledávky z pÛjãky bylo na základû zá-
stavní smlouvy ze dne 22. 3. 2001 zfiízeno
zástavní právo k nemovitostem ve vlast-
nictví Ïalobce, zapsan˘m na listu vlastnic-
tví ã. 431 u Katastrálního úfiadu v B. pro
obec a katastrální území B. Dne 22. 3.
2001 dále úãastníci uzavfieli kupní smlou-
vu, podle které Ïalobce prodal tyto nemo-
vitosti Ïalovanému za 115 000 Kã s tím, Ïe
„na úplné vyrovnání kupní ceny si zapoãí-
tává kupující se souhlasem prodávajícího
vÛãi prodávajícímu svou pohledávku z ti-
tulu smlouvy o pÛjãce uzavfiené dne 22. 3.
2001 notáfisk˘m zápisem JUDr. K. R., no-
táfie se sídlem v K.“ a Ïe „smluvní strany
váÏou vznik práv a povinností z této
smlouvy na odkládací podmínku, kterou je
nezaplacení dluÏné ãástky podle shora ci-
tované smlouvy o pÛjãce ve lhÛtû do 31. 5.
2001.“ Dne 22. 3. 2001 úãastníci rovnûÏ
uzavfieli s JUDr. K. R., notáfiem v K.,
smlouvu o svûfienectví, podle které pfiedali
notáfii JUDr. K. R. do úschovy ãtyfii vyho-
tovení kupní smlouvy ze dne 22. 3. 2001
a návrh „na vklad citované smlouvy do ka-
tastru nemovitostí“ s tím, Ïe tyto listiny
vydá notáfi Ïalobci nejpozdûji do 3 dnÛ po-
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té, kdy mu bude prokázáno vrácení dluÏné
ãástky 115 000 Kã podle smlouvy o pÛjã-
ce ze dne 22. 3. 2001, nebo Ïalovanému,
nebude-li dluÏná ãástka 115 000 Kã podle
smlouvy o pÛjãce ze dne 22. 3. 2001 vrá-
cena vûfiiteli nejpozdûji do 31. 5. 2001.
Uvedené listiny vydal dne 5. 6. 2001 notáfi
JUDr. K. R. Ïalovanému a ke dni 5. 6.
2001 byl na základû kupní smlouvy ze dne
22. 3. 2001 proveden vklad vlastnického
práva ve prospûch Ïalovaného.

Za tohoto stavu vûci souhlasí dovolací
soud se závûrem odvolacího soudu v tom,
Ïe skuteãn˘m úãelem kupní smlouvy ze
dne 22. 3. 2001 nebyla koupû pfiedmûtn˘ch
nemovitostí Ïalovan˘m, ale Ïe ‰lo o ujed-
nání, jehoÏ smyslem bylo, aby tyto nemo-
vitosti (dané Ïalobcem do zástavy ve pro-
spûch pohledávky Ïalovaného z pÛjãky ze
dne 22. 3. 2001) „pfie‰ly“ pfii prodlení 
s plnûním zaji‰tûné pohledávky do vlast-
nictví Ïalovaného a aby tímto zpÛsobem
byla zaji‰tûná pohledávka uhrazena; sku-
teãn˘m úãelem kupní smlouvy ze dne
22. 3. 2001 tedy bylo sjednání tzv. propad-
né zástavy.

Zástavní právo slouÏí k zaji‰tûní po-
hledávky tím, Ïe zástavní vûfiitel má právo
na uspokojení své pohledávky z v˘tûÏku
zpenûÏení zástavy, jestliÏe dluh, kter˘ jí
odpovídá, nebude vãas splnûn, pfiiãemÏ
zástavu lze zpenûÏit jen ve vefiejné draÏbû
nebo soudním prodejem zástavy (srov.
§ 152 a § 165 odst. 1 a 2 obã. zák.). Zá-
stavní právo tedy zástavnímu vûfiiteli
umoÏÀuje, aby – v pfiípadû, Ïe zaji‰tûnou
pohledávku dluÏník nesplnil vãas – se do-
máhal zpenûÏení zástavy ve vefiejné draÏbû
nebo soudním prodejem zástavy a aby
z v˘tûÏku tohoto zpenûÏení dosáhl uspo-
kojení své pohledávky. Ujednání zástav-
ních smluv, dohod o vypofiádání dûdictví
a samostatnû uzavfiená ujednání, jejichÏ
skuteãn˘m smyslem (úãelem) je sjednání
tzv. propadné zástavy (tj. sjednání toho, Ïe

pfii prodlení s plnûním zaji‰tûné pohledáv-
ky zástava propadne zástavnímu vûfiiteli
nebo Ïe si ji zástavní vûfiitel mÛÏe pone-
chat za urãenou cenu), jsou v rozporu se
zákonem vymezen˘m úãelem zástavního
práva, a proto je ustanovení § 169 písm. e)
obã. zák. (srov. téÏ § 39 obã. zák.) prohla-
‰uje za neplatná. Je proto neplatn˘m práv-
ním úkonem také kupní smlouva, která by-
la uzavfiena za úãelem, aby pohledávka
kupujícího zástavního vûfiitele byla uspo-
kojena tím, Ïe na nûj pfiejde vlastnictví
prodávajícího zástavního dluÏníka k zásta-
vû, a na uvedeném závûru, kter˘ ustálená
judikatura soudÛ dovodila jiÏ pro právní
vztahy vzniklé pfied 1. 1. 2001 (srov. napfií-
klad rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
5. 9. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2204/99, uvefiej-
nûn˘ pod ã. 131 v ãasopise Soudní judika-
tura, roãník 2000), nemá dovolací soud dÛ-
vod cokoliv mûnit.

Námitky dovolatele o tom, Ïe „v‰echny
listiny pro úãastníky pfiipravoval notáfi,“ Ïe
„Ïalovan˘ byl zcela pfiesvûdãen o bezchyb-
nosti práce notáfie“ a Ïe „si Ïalobce musel
b˘t vûdom právních následkÛ, které s pod-
pisem smluv byly spojeny,“ jsou pro právní
posouzení vûci nerozhodné. Okolnosti, zda
listiny sepsal nûkter˘ z úãastníkÛ nebo
úãastníci oba nebo zda mají formu notáfi-
ského zápisu, totiÏ nemají a nemohou mít
Ïádn˘ vliv na posouzení platnosti (neplat-
nosti) právních úkonÛ v nich obsaÏen˘ch.
Dovozuje-li dovolatel, Ïe „si Ïalobce musel
b˘t vûdom právních následkÛ, které s pod-
pisem smluv byly spojeny,“ pfiehlíÏí souãas-
nû, Ïe právních dÛsledkÛ sjednání tzv. pro-
padné zástavy si byl (musel b˘t) vûdom
i Ïalovan .̆ Sjednali-li si úãastníci tzv. pro-
padnou zástavu, nemÛÏe b˘t závûr vycháze-
jící z neplatnosti takového ujednání, stano-
veného zákonem, ani v rozporu s dobr˘mi
mravy ve smyslu ustanovení § 3 obã. zák.

Z uvedeného vypl˘vá, Ïe rozsudek od-
volacího soudu je z hlediska uplatnûn˘ch

k § 137 o. s. fi.
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dovolacích dÛvodÛ správn .̆ ProtoÏe neby-
lo zji‰tûno (a ani dovolatelem tvrzeno), Ïe
by rozsudek odvolacího soudu byl posti-
Ïen nûkterou z vad uveden˘ch v ustanove-
ní § 229 odst. 1 o. s. fi., § 229 odst. 2
písm. a) a b) o. s. fi. nebo v § 229 odst. 3
o. s. fi. anebo jinou vadou, která by mohla
mít za následek nesprávné rozhodnutí ve
vûci, Nejvy‰‰í soud dovolání Ïalovaného
podle ustanovení § 243b odst. 2, ãásti vûty
pfied stfiedníkem, o. s. fi. zamítl.

ProtoÏe dovolání Ïalovaného bylo za-
mítnuto, má Ïalobce ve smyslu ustanovení
§ 243b odst. 5 vûty první, § 224 odst. 1
a § 142 odst. 1 o. s. fi. právo, aby mu Ïalo-
van˘ nahradil náklady potfiebné k úãelné-
mu uplatÀování práva v dovolacím fiízení.

Za dovolacího fiízení nepochybnû
vznikly Ïalobci náklady, které spoãívají
v odmûnû za zastupování advokátem ve
v˘‰i 5000 Kã [srov. § 5 písm. b), § 10
odst. 3 a § 18 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 484/2000
Sb. ve znûní vyhlá‰ek ã. 49/2001 Sb.,
ã. 110/2004 Sb. a ã. 617/2004 Sb.] a v pau-
‰ální ãástce náhrad v˘dajÛ ve v˘‰i 75 Kã
(srov. § 13 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 177/1996 Sb.
ve znûní vyhlá‰ek ã. 235/1997 Sb.,
ã. 484/2000 Sb. a ã. 68/2003 Sb.).

Vzhledem k tomu, Ïe zástupce Ïalobce
advokát Mgr. J. T. osvûdãil, Ïe je plátcem
danû z pfiidané hodnoty, zab˘val se dovola-
cí soud téÏ otázkou, zda k nákladÛm fiízení
vznikl˘m Ïalobci za dovolacího fiízení ná-
leÏí téÏ ãástka odpovídající dani z pfiidané
hodnoty.

Dovolací fiízení v této vûci bylo zahá-
jeno (srov. § 243c odst. 1 a § 82 odst. 1
o. s. fi.) podáním dovolání dne 2. 2. 2004.
Podle právní úpravy úãinné v té dobû se
daÀ z pfiidané hodnoty placená advokátem
jako zástupcem úãastníka nepovaÏovala za
souãást nákladÛ fiízení ve smyslu ustano-
vení § 137 o. s. fi. a o ãástku odpovídající

této dani se ani nezvy‰ovala odmûna za za-
stupování (srov. napfiíklad právní názor
uveden˘ ve Stanovisku obãanskoprávního
kolegia Nejvy‰‰ího soudu ze dne 23. 3.
1995, sp. zn. Cpjn 81/94, jeÏ bylo uvefiej-
nûno pod ã. 45 ve Sbírce soudních roz-
hodnutí a stanovisek, r. 1995). Dnem 10. 3.
2004 nabyla úãinnosti vyhlá‰ka
ã. 110/2004 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka
ã. 484/2000 Sb., kterou se stanoví pau‰ální
sazby v˘‰e odmûny za zastupování úãast-
níka advokátem nebo notáfiem pfii rozho-
dování o náhradû nákladÛ v obãanském
soudním fiízení a kterou se mûní vyhlá‰ka
Ministerstva spravedlnosti ã. 177/1996 Sb.,
o odmûnách advokátÛ a náhradách advo-
kátÛ za poskytování právních sluÏeb
(advokátní tarif), ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, ve znûní vyhlá‰ky ã. 49/2001 Sb., jeÏ
do vyhlá‰ky ã. 484/2000 Sb. doplnila usta-
novení § 19a; podle odstavce 1 tohoto
ustanovení „zastupuje-li v fiízení advokát
nebo notáfi, kter˘ je ke dni rozhodnutí
o povinnosti k náhradû nákladÛ fiízení plát-
cem danû z pfiidané hodnoty, zvy‰uje se
odmûna o ãástku odpovídající dani z pfiida-
né hodnoty, kterou je advokát nebo notáfi
povinen z odmûny urãené podle této vy-
hlá‰ky odvést podle zvlá‰tního pfiedpisu,“
s tím, Ïe ve smyslu ãl. II vyhlá‰ky
ã. 110/2004 Sb. „pfii urãení v˘‰e pau‰ální
odmûny za zastupování úãastníka advoká-
tem nebo notáfiem v jednotlivém stupni
obãanského soudního fiízení nebo soudní-
ho fiízení správního, které nebylo v tomto
stupni ukonãeno ke dni nabytí úãinnosti
této vyhlá‰ky, se postupuje podle dosavad-
ní právní úpravy.“

S úãinností ode dne 1. 5. 2004 bylo do
obãanského soudního fiádu doplnûno (srov.
âást dvacátou druhou, âl. XXII bod 1
a âást tfiicátou tfietí, â1. XXXIII zákona
ã. 237/2004 Sb., kter˘m se v souvislosti
s pfiijetím zákona o dani z pfiidané hodnoty
mûní nûkteré zákony a pfiijímají nûkterá
dal‰í opatfiení a mûní zákon ã. 353/2003 Sb.,
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o spotfiebních daních, ve znûní zákona
ã. 479/2003 Sb., a zákon ã. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ) ustanovení § 137 odst. 3, podle
kterého v pfiípadech uveden˘ch v odstavci 2
(tj. zastupoval-li úãastníka fiízení advokát,
notáfi nebo patentov˘ zástupce, a patfií-li
proto odmûna za zastupování k nákladÛm
fiízení) patfií k nákladÛm fiízení rovnûÏ ãást-
ka odpovídající dani z pfiidané hodnoty,
kterou je advokát, notáfi nebo patentov˘
zástupce povinen z odmûny za zastupování
a z náhrad odvést podle zvlá‰tního právní-
ho pfiedpisu.

Z ustanovení § 137 odst. 3 o. s. fi. vy-
pl˘vá, Ïe ãástka odpovídající dani z pfiida-
né hodnoty, kterou je advokát, notáfi nebo
patentov˘ zástupce povinen z odmûny za
zastupování a z náhrad odvést podle
zvlá‰tního právního pfiedpisu, nepfiedsta-
vuje – na rozdíl od ustanovení § 19a odst. 1
vyhlá‰ky ã. 484/2000 Sb. ve znûní vyhlá‰-
ky ã. 110/2004 Sb. – zv˘‰ení odmûny za
zastupování, ale jeden z druhÛ nákladÛ fií-
zení, pfiíkladmo vypoãten˘ch v ustanovení
§ 137 odst. 1 o. s. fi., kter˘ patfií k nákla-
dÛm fiízení jen tehdy, zastupoval-li úãastní-
ka fiízení advokát, notáfi nebo patentov˘
zástupce, a odmûna za zastupování proto
patfií k nákladÛm fiízení, a je-li tento zá-
stupce plátcem danû z pfiidané hodnoty.

ProtoÏe není dobfie moÏné, aby ãástka
odpovídající dani z pfiidané hodnoty byla
samostatn˘m druhem nákladÛ fiízení
a souãasnû dÛvodem ke zv˘‰ení odmûny
za zastupování jako jiného z druhÛ nákla-
dÛ fiízení, dovolací soud dospûl k závûru
(s pfiihlédnutím k právní síle obou práv-
ních pfiedpisÛ a na základû zásady lex poste-
rior derogat priori), Ïe ustanovení § 19a
odst. 1 vyhlá‰ky ã. 484/2000 Sb. ve znûní
vyhlá‰ky ã. 110/2004 Sb. – i kdyÏ bylo v˘-
slovnû zru‰eno aÏ dnem 8. 12. 2004 (srov.
vyhlá‰ku ã. 617/2004 Sb., kterou se mûní
vyhlá‰ka ã. 484/2000 Sb., kterou se stano-

ví pau‰ální sazby v˘‰e odmûny za zastupo-
vání úãastníka advokátem nebo notáfiem
pfii rozhodování o náhradû nákladÛ v ob-
ãanském soudním fiízení a kterou se mûní
vyhlá‰ka Ministerstva spravedlnosti
ã. 177/1996 Sb., o odmûnách advokátÛ
a náhradách advokátÛ za poskytování
právních sluÏeb (advokátní tarif), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zru‰uje vyhlá‰ka
ã. 110/2004 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka
ã. 484/2000 Sb., kterou se stanoví pau‰ální
sazby v˘‰e odmûny za zastupování úãast-
níka advokátem nebo notáfiem pfii rozho-
dování o náhradû nákladÛ v obãanském
soudním fiízení a kterou se mûní vyhlá‰ka
ã. 177/1996 Sb., o odmûnách advokátÛ
a náhradách advokátÛ za poskytování
právních sluÏeb (advokátní tarif), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, ve znûní vyhlá‰ky
ã. 49/2001 Sb.) – pozbylo dnem 30. 4.
2004 úãinnosti, a Ïe z nûj proto pfii urãení
v˘‰e pau‰ální odmûny za zastupování
úãastníka advokátem nebo notáfiem v jed-
notlivém stupni obãanského soudního fií-
zení nebo soudního fiízení správního nelze
nadále vycházet.

Zákon ã. 237/2004 Sb., kter˘m bylo do
obãanského soudního fiádu doplnûno usta-
novení § 137 odst. 3, neobsahuje Ïádná
pfiechodná ustanovení. Vzhledem k tomu,
Ïe pfii zmûnách právních pfiedpisÛ proces-
nûprávní povahy platí zásada (ve vztahu
k obãanskému soudnímu fiízení v˘slovnû
vyjádfiená napfiíklad v ustanovení § 355 zá-
kona ã. 99/1963 Sb. nebo v âásti dvanácté,
Hlavû I bodu 1 zákona ã. 30/2000 Sb.), Ïe
nové procesní právo (jeho zmûny) platí
ode dne nabytí úãinnosti nové právní úpra-
vy i pro fiízení zahájená pfiede dnem naby-
tí její úãinnosti s tím, Ïe právní úãinky
úkonÛ, které v fiízení nastaly pfiede dnem
nabytí úãinnosti nové právní úpravy, zÛstá-
vají zachovány, a Ïe zákon v tomto pfiípadû
nestanovil ohlednû uÏití nového ustanove-
ní § 137 odst. 3 o. s. fi. z této zásady v˘jim-
ku, dospûl dovolací soud k závûru, Ïe usta-

k § 137 o. s. fi.
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