
Č. 212 K právu účastníka občanského soudního řízení vyjádřit se 
k odvolání protistrany nesměřujícímu proti meritornímu 
rozhodnutí 

Č. 213 K uplatnění principu proporcionality při ukládání trestu 
odnětí svobody 

Č. 214 K povinnosti obecných soudů odůvodnit neprovedení důka
zů navržených žalobcem v restitučním řízení 

Č. 215 K ochraně legitimního očekávání restituentů domoci se vy
dání náhradních pozemků Pozemkovým fondem České re
publiky 

Č. 216 K povinnosti odvolacího soudu vypořádat se s námitkami 
uvedenými v odvolání 

Č. 217 K ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení neznámého 
pobytu 

Č. 218 K rozhodnutí o náhradě škody v trestním řízení 
Č. 219 K náhradě nákladů exekuce při zastavení řízení z důvodu 

úmrtí povinného 
Č. 220 K nároku oprávněných osob na úroky z prodlení vůči státu 

při vypořádání restitučních nároků 
Č. 221 K otázce přípustnosti dovolání v občanském soudním ří

zení 
Č. 222 K oprávněnosti podání žaloby na určení vlastnického prá

va při neuplatnění nároku v restitučním řízení vzhledem 
k evidenci vlastnických práv v katastru nemovitostí 

Č. 223 K porušení práva na zákonného soudce nepředložením 
řádně podaného dovolání soudem prvního stupně Nejvyš-
šímu soudu 

Č. 224 K problematice intertemporality při stanovení povinnosti 
oprávněnému uhradit náklady exekuce 

Č. 225 K právu na zákonného soudce 
K návrhu na zrušení části ustanovení § 221 odst. 2 občan
ského soudního řádu 

Č. 226 K ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení neznámého 
pobytu 

Č. 227 K právu obviněného být slyšen v řízení o přezkoumávání 
zákonnosti dalšího trvání vazby 



Č. 228 K otázce příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním 
a škodou vzniklou zaplacením správního poplatku 

Č. 229 K dodržování principu právní jistoty a dobrých mravů v res
titučním řízení 

Č. 230 K náhradě nákladů řízení ve správním soudnictví 
Č. 231 K úhradě nákladů exekuce při zastavení exekuce 
Č. 232 K pravomocem starosty obce v období ode dne voleb do 

zvolení nových orgánů obce 
Č. 233 K návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy po

změňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení 
Evropského společenství s ústavním pořádkem 

Č. 234 K provádění důkazů odvolacím soudem 
K odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy v souvislosti 
s reklamací koupené věci 

Č. 235 K principu autonomie vůle smluvních stran 
Č. 236 K vázanosti dovolacího soudu dovolacím důvodem uplat

něným v dovolání 
Č. 237 K povinnosti obecného soudu řádně odůvodnit své rozhod

nutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce 
K závaznosti nálezů Ústavního soudu 

Č. 238 K doručování písemností v občanském soudním řízení . . 
Č. 239 K návrhu na vyslovení protiústavnosti § 139 odst. 1 zákona 

č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve zně
ní před novelizací provedenou zákonem č. 362/2003 Sb. . 

Č. 240 K právu odsouzeného být slyšen při rozhodování o jeho 
vzetí do vazby před dovolacím soudem 

Č. 241 K uplatnění nároku na odměnu konkursního správce mimo 
konkursní řízení 

Č. 242 K náhradě nákladů exekuce při zastavení exekuce 
Č. 243 K náhradě nákladů řízení při zastoupení státu advokátem . 
Č. 244 K posuzování výdělkových možností povinného při stano

vení výše výživného 
K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit svá rozhod
nutí 

Č. 245 K podmínkám trvání vyživovací povinnosti rodičů k dětem . 
Č. 246 K právu odsouzeného na projednání věci v jeho přítomnos

ti při rozhodování soudu o výkonu podmíněně odloženého 
trestu odnětí svobody 



Č. 247 K zásadě presumpce neviny a k dokazování v trestním ří
zení 

Č. 248 K problematice intertemporality při stanovení povinnosti 
oprávněnému uhradit náklady exekuce 

Č. 249 K návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX čás
ti dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v sou
vislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění 
některé zákony a přijímají některá další opatření a mění 
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění záko
na č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemo
vitostí, ve znění pozdějších předpisů 

Č. 250 K návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 325/ 
/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Poli
cii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o azylu), ve znění pozdějších předpisů 

Č. 251 K opomenutým důkazům v kontextu práva na spravedlivý 
proces 

Č. 252 K aplikaci § 89 exekučního řádu ve znění účinném do 31. pro
since 2007, na exekuční řízení zahájená v době účinnosti to
hoto ustanovení 

Č. 253 K aplikaci § 89 exekučního řádu ve znění účinném do 31. pro
since 2007 na exekuční řízení zahájená v době účinnosti to
hoto ustanovení 

Č. 254 K opomenutým důkazům v kontextu práva na spravedlivý 
proces 

Č. 255 K opomenutým důkazům v kontextu práva na spravedlivý 
proces 

Č. 256 K zásadě zákazu reformationis in peius při ukládání přís
nějšího trestu v hlavním líčení konaném poté, kdy byl trest
ní příkaz zrušen na základě podaného odporu 

Č. 257 K použití vyšší trestní sazby jen v případě splnění tzv. mate
riální podmínky, jestliže daná okolnost podstatně zvyšuje 
stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost 

Č. 258 K omezení vlastnického práva spočívajícímu v regulaci ná
jemného v případě užívání pozemku 

Č. 259 K povinnosti soudu posoudit skutková zjištění i podle ji
ných hmotněprávních předpisů, než jakých se dovolával ža
lobce 
K zásadě iura novit curia 



Č. 260 Ke vztahu dobré víry v zápis do katastru nemovitostí 
a uplatnění nároku v restitučním řízení 


