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I. Rejstřík autorů

Balcar, Vladimír: Obrana proti zajišťovacímu příkazu 4/18 s. 97
Bělohlávek, Alexander J.: Investigativní přístup ke zkoumání vlastní přísluš-

nosti soudu jako předpoklad prosazení zásady důvěry v justici jiného člen-
ského státu EU: aktivní zkoumání mezinárodní příslušnosti soudem
v insolvenčních věcech podle článku 4 nařízení č. 2015/848 3/18 s. 65

Bělohlávek, Alexander J.: Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohle-
du práva EU – část 1 6/18 s. 161

Bělohlávek, Alexander J.: Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohle-
du práva EU – část 2 7–8/18 s. 193

Bodlák, František: O jedné peripetii při zpracování zprávy o vztazích u spo-
lečností s majetkovou účastí státu, aneb kdo je osobou ovládající a jaké
z toho plynou důsledky? 5/18 s. 134

Dvořáková, Zuzana: Umoření blankosměnky 9/18 s. 253
Ellger, Reinhard: Digitální výzvy pro kartelové právo (přeložil L. Tichý)

10/18 s. 282
Flídr, Jan: Procesní legitimace insolvenčního správce podle § 68 ZOK 2/18

s. 33
Flídr, Jan: Zákaz vrácení předmětu vkladu jako účinný nástroj ochrany věři-

telů kapitálové společnosti 9/18 s. 241
Hubáček, Tomáš: Zákaz konkurence z hlediska povinnosti loajality společní-

ka 7–8/18 s. 209
Janovec, Michal: Rezoluční autorita – orgán povolaný k řešení krize na

finančním trhu 10/18 s. 273
Jurčík, Radek: Registr smluv po novele 2017, dopady na uveřejňování smluv

„podnikatelskou veřejnou správou“ a návrh novely 2018 5/18 s. 142
Král, Tomáš: Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povin-

nosti 9/18 s. 247
Lála, Daniel: Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu osobní společ-

nosti 5/18 s. 129
Lála, Daniel: Povaha členství ve statutárním orgánu osobní společnosti aneb

je člen statutárního orgánu osobní společnosti členem voleného orgánu ve
smyslu občanského zákoníku? 4/18 s. 106

Lála, Daniel: Zákaz převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti 2/18
s. 42

Magnus, Ulrich: Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména
náhrada škody (Srovnání CISG, německého a evropského práva) 2/18
s. 46

Mišúr, Peter: Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019 4/18 s. 119
Mišúr, Peter: Evropská komise navrhla obecný rámec pro cenné papíry zajiš-

těné státními dluhopisy 9/18 s. 264
Mišúr, Peter: Evropská komise: Zpráva o uplatňování pravidel hospodářské

soutěže v odvětví zemědělství 11–12/18 s. 342
Mišúr, Peter: Evropský parlament schválil nařízení o volném pohybu neosob-

ních údajů v EU 11–12/18 s. 333
Mišúr, Peter: Harmonizace právního rámce pro přeshraniční přeměny, fúze

a rozdělení společností 7–8/18 s. 227
Mišúr, Peter: Komise navrhla odstranit překážky přeshraničních investic

5/18 s. 151
Mišúr, Peter: Komise předložila legislativní návrhy nové politiky pro spotře-

bitele 6/18 s. 182
Mišúr, Peter: Komise přijala legislativní opatření k prosazování práv duševní-

ho vlastnictví 3/18 s. 88
Mišúr, Peter: Komise vydala doporučení v otázkách ochrany přeshraničních

investic 10/18 s. 292
Mišúr, Peter: Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU 4/18 s. 123
Mišúr, Peter: Unie kapitálových trhů: nová pravidla pro silnější investiční

podniky 2/18 s. 55
Mušúr, Peter: Legislativní plán Komise na rok 2018: program dalšího posíle-

ní jednotného trhu EU 1/18 s. 28
Neubauer, Jindřich: Veřejná podpora bankám ve světle směrnice o ozdrav-

ných postupech a řešení krize na finančním trhu 3/18 s. 73
Ondrejová, Dana: Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří

deliktů (delikt závazkový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé
soutěže) 11–12/18 s. 305

Patěk, Daniel: O (ne)převoditelnosti podílu komplementáře 1/18 s. 13
Pipková, Petra Joanna: Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jedná-

ní II.: Přístup k důkazním prostředkům 1/18 s. 1

Svoboda, Karel: Aktuální problémy se zastavením exekuce z rozhodčího nále-
zu 4/18 s. 101

Svoboda, Karel: K možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím
tzv. kvalifikované výzvy k vyjádření (§ 114b OSŘ) 10/18 s. 278

Tomášek, Petr: Novela zákona o registru smluv – výkladové nejasnosti tzv.
obchodní výjimky 1/18 s. 8

Vlachová, Barbora: Konec investičních arbitráží uvnitř EU? 7–8/18 s. 217
Vojtek, Radek: Evropská a bankovní unie z tuzemského ústavněprávního

pohledu aneb House Divided: Half Free, Half Slave? 11–12/18 s. 315

II. Soudní rozhodnutí

Nejvyšší soud
29 Cdo 3307/2016, 19. 7. 2018 11–12/18 s. 327

Vrchní soud v Olomouci
8 Cmo 122/2016, 27. 7. 2016 11–12/18 s. 322

Vrchní soud v Praze
14 Cmo 82/2015, 2. 10. 2017 1/18 s. 22
14 Cmo 122/2016, 27. 9. 2017 5/18 s. 145
14 Cmo 265/2016, 13. 6. 2017 3/18 s. 81
7 Cmo 126/2015, 18. 10. 2017 3/18 s. 76
7 Cmo 204/2016, 4. 10. 2017 7–8/18 s. 224
7 Cmo 447/2016, 16. 10. 2017 4/18 s. 110
7 Cmo 455/2016, 8. 8. 2018 10/18 s. 288
7 Cmo 539/2016, 4. 1. 2018 7–8/18 s. 220
7 Cmo 43/2017, 23. 10. 2017 4/18 s. 112
7 Cmo 227/2017, 2. 1. 2018 6/18 s. 177
7 Cmo 232/2017, 20. 2. 2018 4/18 s. 115
7 Cmo 383/2017, 17. 6. 2018 9/18 s. 261
7 Cmo 405/2017, 20. 6. 2018 9/18 s. 259

Soudní dvůr EU
C-434/15, 20. 12. 2017 2/18 s. 54
C-671/15, 14. 11. 2017 1/18 s. 27
C-15/16, 19. 6. 2018 9/18 s. 262
C-179/16, 23. 1. 2018 3/18 s. 86
C-284/16, 6. 3. 2018 6/18 s. 180
C-304/16, 7. 2. 2018 4/18 s. 117
C-426/16, 29. 5. 2018 7–8/18 s. 225
C-560/16, 7. 3. 2018 6/18 s. 179
C-3/17, 28. 2. 2018 5/18 s. 149
C-161/17, 7. 8. 2018 10/18 s. 291
C-337/17, 4. 10. 2018 11–12/18 s. 332

III. Věcný rejstřík

Akcie
Pravomoc českých soudů pro řízení o přezkoumání výše protiplnění za akcie

vytěsněných akcionářů 6/18 s. 179

Akcionáři
Míra konkrétnosti zmocnění akcionáře ke svolání valné hromady akciové spo-

lečnosti podle § 365 ZOK; Míra přezkumu soudu ve vztahu k tomu, zda
záležitost náleží do působnosti valné hromady 6/18 s. 177

Pravomoc českých soudů pro řízení o přezkoumání výše protiplnění za akcie
vytěsněných akcionářů 6/18 s. 179

Akciová společnost
Nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře bez důležitého důvodu 11–12/18

s. 322

Banky
Karetní platební transakce 4/18 s. 117
Rezoluční autorita – orgán povolaný k řešení krize na finančním trhu 10/18

s. 273
Veřejná podpora bankám ve světle směrnice o ozdravných postupech a řešení

krize na finančním trhu 3/18 s. 73
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Zrušení banky s likvidací (na návrh ČNB v důsledku odnětí bankovní licence)
7–8/18 s. 220

Blankosměnka
Umoření blankosměnky 9/18 s. 253

Cena kupní
Francouzský trh s čekankou 1/18 s. 27

Cenné papíry
Evropská komise navrhla obecný rámec pro cenné papíry zajištěné státními

dluhopisy 9/18 s. 264
Umoření blankosměnky 9/18 s. 253

Česká národní banka
Evropská a bankovní unie z tuzemského ústavněprávního pohledu aneb Hou-

se Divided: Half Free, Half Slave? 11–12/18 s. 315

Digitalizace
Digitální výzvy pro kartelové právo (přeložil L. Tichý) 10/18 s. 282

Dílo autorské
Zpřístupnění chráněného díla internetové veřejnosti 10/18 s. 291

Diskriminace podle pohlaví
Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU 4/18 s. 123

Dividendy
Nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře bez důležitého důvodu 11–12/18

s. 322

Dluhopisy
Evropská komise navrhla obecný rámec pro cenné papíry zajištěné státními

dluhopisy 9/18 s. 264
Komise navrhla odstranit překážky přeshraničních investic 5/18 s. 151

Dobrá víra
Novela zákona o registru smluv – výkladové nejasnosti tzv. obchodní výjimky

1/18 s. 8

Dohled nad finančním trhem
Evropská a bankovní unie z tuzemského ústavněprávního pohledu aneb Hou-

se Divided: Half Free, Half Slave? 11–12/18 s. 315
Povinnost chránit důvěrné informace 9/18 s. 262
Unie kapitálových trhů: nová pravidla pro silnější investiční podniky 2/18

s. 55

Dohoda kartelová
Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu 3/18 s. 86

Dokazování v civilním řízení
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání II.: Přístup k důkazním

prostředkům 1/18 s. 1

Dozorčí rada
Pozastavení výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady; Určitost pro-

testu 5/18 s. 145

Evropská centrální banka
Evropská a bankovní unie z tuzemského ústavněprávního pohledu aneb Hou-

se Divided: Half Free, Half Slave? 11–12/18 s. 315

Evropská komise
Evropská komise navrhla obecný rámec pro cenné papíry zajištěné státními

dluhopisy 9/18 s. 264
Legislativní plán Komise na rok 2018: program dalšího posílení jednotného

trhu EU 1/18 s. 28

Evropská unie
Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019 4/18 s. 119
Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU 4/18 s. 123

Fondy investiční
Komise navrhla odstranit překážky přeshraničních investic 5/18 s. 151

Fúze přeshraniční
Harmonizace právního rámce pro přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení spo-

lečností 7–8/18 s. 227

Hospodářská soutěž
Evropská komise: Zpráva o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvět-

ví zemědělství 11–12/18 s. 342

Hra
Hazardní hry on-line 5/18 s. 149

Informace
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání II.: Přístup k důkazním

prostředkům 1/18 s. 1

Insolvence
Rezoluční autorita – orgán povolaný k řešení krize na finančním trhu 10/18

s. 273

Internet
Zpřístupnění chráněného díla internetové veřejnosti 10/18 s. 291

Investice mezinárodní
Řešení sporů v rámci dvoustranné dohody o investicích uvnitř Unie 6/18

s. 180

Investice zahraniční
Komise navrhla odstranit překážky přeshraničních investic 5/18 s. 151
Komise vydala doporučení v otázkách ochrany přeshraničních investic 10/18

s. 292
Konec investičních arbitráží uvnitř EU? 7–8/18 s. 217

Investiční společnosti
Unie kapitálových trhů: nová pravidla pro silnější investiční podniky 2/18

s. 55

Jednatel
Odstoupení jednatele z funkce v nevhodné době 7–8/18 s. 224

Jednotný trh EU
Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019 4/18 s. 119

Judikatura
Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti 9/18

s. 247

Justiční spolupráce v civilních věcech
Investigativní přístup ke zkoumání vlastní příslušnosti soudu jako předpoklad

prosazení zásady důvěry v justici jiného členského státu EU: aktivní zkou-
mání mezinárodní příslušnosti soudem v insolvenčních věcech podle člán-
ku 4 nařízení č. 2015/848 3/18 s. 65

Kartely
Digitální výzvy pro kartelové právo (přeložil L. Tichý) 10/18 s. 282

Kauce
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání II.: Přístup k důkazním

prostředkům 1/18 s. 1

Komplementář
O (ne)převoditelnosti podílu komplementáře 1/18 s. 13

Koupě zboží mezinárodní
Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody (Srov-

nání CISG, německého a evropského práva) 2/18 s. 46

Legislativa
Legislativní plán Komise na rok 2018: program dalšího posílení jednotného

trhu EU 1/18 s. 28

Legitimace žalobní aktivní
Procesní legitimace insolvenčního správce podle § 68 ZOK 2/18 s. 33

Likvidace
Zrušení banky s likvidací (na návrh ČNB v důsledku odnětí bankovní licence)

7–8/18 s. 220

Likvidace obchodní společnosti
Jiný zájem hodný právní ochrany na zrušení výmazu právnické osoby z veřej-

ného rejstříku 1/18 s. 22
Likvidace obchodní společnosti jako nutný předpoklad jejího následného

výmazu z obchodního rejstříku 4/18 s. 112

Majetek státu
O jedné peripetii při zpracování zprávy o vztazích u společností s majetkovou

účastí státu, aneb kdo je osobou ovládající a jaké z toho plynou důsledky?
5/18 s. 134

Mezinárodní obchod
Komise navrhla odstranit překážky přeshraničních investic 5/18 s. 151
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Komise vydala doporučení v otázkách ochrany přeshraničních investic 10/18
s. 292

Konec investičních arbitráží uvnitř EU? 7–8/18 s. 217

Náhrada škody
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání II.: Přístup k důkazním

prostředkům 1/18 s. 1
Odstoupení jednatele z funkce v nevhodné době 7–8/18 s. 224
Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody (Srov-

nání CISG, německého a evropského práva) 2/18 s. 46

Nález rozhodčí
Aktuální problémy se zastavením exekuce z rozhodčího nálezu 4/18 s. 101

Ne bis in idem
Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závaz-

kový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže) 11–12/18
s. 305

Nečinnost
Nezakládání listin do sbírky listin ve vztahu k neschopnostiči nečinnosti

obchodní společnosti coby důvodu jejího zrušení s likvidací rozhodutním
soudu 9/18 s. 259

Nekalá soutěž
Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závaz-

kový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže) 11–12/18
s. 305

Německo
Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody (Srov-

nání CISG, německého a evropského práva) 2/18 s. 46

Neplatnost rozhodnutí
Postup při přezkumu platnosti rozhodnutí orgánu spolku v (novém) občan-

ském zákoníku. 11–12/18 s. 327

Neplatnost usnesení valné hromady
Nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře bez důležitého důvodu 11–12/18

s. 322
Pozastavení výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady; Určitost pro-

testu 5/18 s. 145

Obchod
Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU 4/18 s. 123

Obchod elektronický
Služby sdílené ekonomiky 2/18 s. 54

Obchodní společnosti
K možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím tzv. kvalifikované

výzvy k vyjádření (§ 114b OSŘ) 10/18 s. 278
O jedné peripetii při zpracování zprávy o vztazích u společností s majetkovou

účastí státu, aneb kdo je osobou ovládající a jaké z toho plynou důsledky?
5/18 s. 134

Obchodní vedení společnosti
Povaha členství ve statutárním orgánu osobní společnosti aneb je člen statu-

tárního orgánu osobní společnosti členem voleného orgánu ve smyslu
občanského zákoníku? 4/18 s. 106

Odpovědnost za vady u smlouvy kupní
Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody (Srov-

nání CISG, německého a evropského práva) 2/18 s. 46

Odstoupení z funkce
Odstoupení jednatele z funkce v nevhodné době 7–8/18 s. 224
Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu osobní společnosti 5/18

s. 129

Ochrana autorských práv
Zpřístupnění chráněného díla internetové veřejnosti 10/18 s. 291

Ochrana duševního vlastnictví
Komise přijala legislativní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví

3/18 s. 88

Ochrana hospodářské soutěže
Francouzský trh s čekankou 1/18 s. 27
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání II.: Přístup k důkazním

prostředkům 1/18 s. 1
Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu 3/18 s. 86

Ochrana informací
Povinnost chránit důvěrné informace 9/18 s. 262

Ochrana investice
Konec investičních arbitráží uvnitř EU? 7–8/18 s. 217

Ochrana spotřebitele
Aktuální problémy se zastavením exekuce z rozhodčího nálezu 4/18 s. 101
Komise předložila legislativní návrhy nové politiky pro spotřebitele 6/18

s. 182

Ochrana věřitele
Zákaz vrácení předmětu vkladu jako účinný nástroj ochrany věřitelů kapitálo-

vé společnosti 9/18 s. 241

Ochrana zvířat
Paralelní jatka 7–8/18 s. 225

Opravné prostředky
Obrana proti zajišťovacímu příkazu 4/18 s. 97

Osoba ovládající
O jedné peripetii při zpracování zprávy o vztazích u společností s majetkovou

účastí státu, aneb kdo je osobou ovládající a jaké z toho plynou důsledky?
5/18 s. 134

Pacta sunt servanda
Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody (Srov-

nání CISG, německého a evropského práva) 2/18 s. 46

Platební karty
Karetní platební transakce 4/18 s. 117

Podnik státní
Novela zákona o registru smluv – výkladové nejasnosti tzv. obchodní výjimky

1/18 s. 8

Podnikání na kapitálovém trhu
Unie kapitálových trhů: nová pravidla pro silnější investiční podniky 2/18

s. 55

Pokuta pořádková
Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; Uložení

pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době 10/18 s. 288

Pokuta smluvní
Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti 9/18 s. 247

Poplatky
Karetní platební transakce 4/18 s. 117

Poplatky soudní
Soudní poplatek za squeeze-out; Nároky bývalých akcionářůze squeeze-out –

typ řízení 9/18 s. 261

Porušení povinnosti
Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závaz-

kový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže) 11–12/18
s. 305

Povinnost loajality
Zákaz konkurence z hlediska povinnosti loajality společníka 7–8/18 s. 209

Práva duševního vlastnictví
Evropský parlament schválil nařízení o volném pohybu neosobních údajů

v EU 11–12/18 s. 333

Právo evropské
Komise předložila legislativní návrhy nové politiky pro spotřebitele 6/18

s. 182
Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU – část 1 6/18

s. 161
Řešení sporů v rámci dvoustranné dohody o investicích uvnitř Unie 6/18

s. 180

Právo mezinárodní soukromé
Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody (Srov-

nání CISG, německého a evropského práva) 2/18 s. 46

Právo smluvní evropské
Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody (Srov-

nání CISG, německého a evropského práva) 2/18 s. 46
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Pravomoc
Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU – část 2 7–8/18

s. 193

Představenstvo akciové společnosti
Pozastavení výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady; Určitost pro-

testu 5/18 s. 145

Přeměny obchodních společností
Harmonizace právního rámce pro přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení spo-

lečností 7–8/18 s. 227

Přenesení pravomoci orgánů ČR na mezinárodní orgány
Evropská a bankovní unie z tuzemského ústavněprávního pohledu aneb Hou-

se Divided: Half Free, Half Slave? 11–12/18 s. 315

Převod členského podílu
Zákaz převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti 2/18 s. 42

Převod obchodního podílu
O (ne)převoditelnosti podílu komplementáře 1/18 s. 13

Přezkum rozhodnutí soudem
Přezkum usnesení valné hromady s. r. o. v řízení o obraně proti zápisu 4/18

s. 115

Příslušnost soudu v civilním řízení mezinárodní
Investigativní přístup ke zkoumání vlastní příslušnosti soudu jako předpoklad

prosazení zásady důvěry v justici jiného členského státu EU: aktivní zkou-
mání mezinárodní příslušnosti soudem v insolvenčních věcech podle člán-
ku 4 nařízení č. 2015/848 3/18 s. 65

Pravomoc českých soudů pro řízení o přezkoumání výše protiplnění za akcie
vytěsněných akcionářů 6/18 s. 179

Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU – část 2 7–8/18
s. 193

Soudní příslušnost v přeshraničních věřitelských sporech 11–12/18 s. 332

Příslušnost soudu v civilním řízení místní
Řešení sporů v rámci dvoustranné dohody o investicích uvnitř Unie 6/18

s. 180

Registrace smlouvy
Novela zákona o registru smluv – výkladové nejasnosti tzv. obchodní výjimky

1/18 s. 8
Registr smluv po novele 2017, dopady na uveřejňování smluv „podnikatel-

skou veřejnou správou“ a návrh novely 2018 5/18 s. 142

Rovnost
Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU 4/18 s. 123

Rozdělení společnosti
Harmonizace právního rámce pro přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení spo-

lečností 7–8/18 s. 227

Rozhodnutí soudu
Konstitutivní účinky rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby 4/18

s. 110

Rozsudek pro uznání
K možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím tzv. kvalifikované

výzvy k vyjádření (§ 114b OSŘ) 10/18 s. 278

Ručení společníka
Procesní legitimace insolvenčního správce podle § 68 ZOK 2/18 s. 33

Řízení azylové
K možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím tzv. kvalifikované

výzvy k vyjádření (§ 114b OSŘ) 10/18 s. 278

Řízení insolvenční
Investigativní přístup ke zkoumání vlastní příslušnosti soudu jako předpoklad

prosazení zásady důvěry v justici jiného členského státu EU: aktivní zkou-
mání mezinárodní příslušnosti soudem v insolvenčních věcech podle člán-
ku 4 nařízení č. 2015/848 3/18 s. 65

Procesní legitimace insolvenčního správce podle § 68 ZOK 2/18 s. 33
Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU – část 1 6/18

s. 161
Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU – část 2 7–8/18

s. 193

Řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných
právnických osob

Postup při přezkumu platnosti rozhodnutí orgánu spolku v (novém) občan-
ském zákoníku. 11–12/18 s. 327

Řízení rozhodčí
Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU – část 1 6/18

s. 161

Řízení rozhodčí mezinárodní
Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU – část 2 7–8/18

s. 193
Řešení sporů v rámci dvoustranné dohody o investicích uvnitř Unie 6/18

s. 180

Řízení správní
Jiný zájem hodný právní ochrany na zrušení výmazu právnické osoby z veřej-

ného rejstříku 1/18 s. 22

Sbírka listin
Nezakládání listin do sbírky listin ve vztahu k neschopnostiči nečinnosti

obchodní společnosti coby důvodu jejího zrušení s likvidací rozhodutním
soudu 9/18 s. 259

Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; Uložení
pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době 10/18 s. 288

Služby
Služby sdílené ekonomiky 2/18 s. 54

Smlouva zprostředkovatelská
Služby sdílené ekonomiky 2/18 s. 54

Souběh
Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závaz-

kový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže) 11–12/18
s. 305

Souběh deliktů správních
Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závaz-

kový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže) 11–12/18
s. 305

Společníci
Zákaz konkurence z hlediska povinnosti loajality společníka 7–8/18 s. 209

Společnost informační
Evropský parlament schválil nařízení o volném pohybu neosobních údajů

v EU 11–12/18 s. 333

Spolky
Postup při přezkumu platnosti rozhodnutí orgánu spolku v (novém) občan-

ském zákoníku. 11–12/18 s. 327

Správa majetku
Novela zákona o registru smluv – výkladové nejasnosti tzv. obchodní výjimky

1/18 s. 8

Správce insolvenční
Procesní legitimace insolvenčního správce podle § 68 ZOK 2/18 s. 33

Squeeze-out
Soudní poplatek za squeeze-out; Nároky bývalých akcionářůze squeeze-out –

typ řízení 9/18 s. 261

Statutární orgány obchodní společnosti
Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu osobní společnosti 5/18

s. 129
Povaha členství ve statutárním orgánu osobní společnosti aneb je člen statu-

tárního orgánu osobní společnosti členem voleného orgánu ve smyslu
občanského zákoníku? 4/18 s. 106

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
Paralelní jatka 7–8/18 s. 225

Svobodný přístup k informacím
Registr smluv po novele 2017, dopady na uveřejňování smluv „podnikatel-

skou veřejnou správou“ a návrh novely 2018 5/18 s. 142

Tajemství obchodní
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání II.: Přístup k důkazním

prostředkům 1/18 s. 1

Taxislužba
Služby sdílené ekonomiky 2/18 s. 54
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Trh finanční
Rezoluční autorita – orgán povolaný k řešení krize na finančním trhu 10/18 s. 273
Veřejná podpora bankám ve světle směrnice o ozdravných postupech a řešení

krize na finančním trhu 3/18 s. 73

Trh kapitálový
Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019 4/18 s. 119
Komise navrhla odstranit překážky přeshraničních investic 5/18 s. 151

Účetní závěrka
Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; Uložení

pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době 10/18 s. 288

Umoření listin
Umoření blankosměnky 9/18 s. 253

Určitost právního úkonu
Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti 9/18

s. 247

Usnesení valné hromady
Přezkum usnesení valné hromady s. r. o. v řízení o obraně proti zápisu 4/18

s. 115

Valná hromada akciové společnosti
Míra konkrétnosti zmocnění akcionáře ke svolání valné hromady akciové spo-

lečnosti podle § 365 ZOK; Míra přezkumu soudu ve vztahu k tomu, zda
záležitost náleží do působnosti valné hromady 6/18 s. 177

Přerušení valné hromady akciové společnosti 3/18 s. 76

Valná hromada společnosti s ručením omezeným
Odvolání valné hromady společnosti s ručením omezeným 3/18 s. 81

Veřejná obchodní společnost
Zákaz převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti 2/18 s. 42

Veřejná podpora
Veřejná podpora bankám ve světle směrnice o ozdravných postupech a řešení

krize na finančním trhu 3/18 s. 73

Veřejná správa
Registr smluv po novele 2017, dopady na uveřejňování smluv „podnikatel-

skou veřejnou správou“ a návrh novely 2018 5/18 s. 142

Věřitel
Soudní příslušnost v přeshraničních věřitelských sporech 11–12/18 s. 332

Vklad do základního kapitálu
Zákaz vrácení předmětu vkladu jako účinný nástroj ochrany věřitelů kapitálo-

vé společnosti 9/18 s. 241

Volný pohyb
Evropský parlament schválil nařízení o volném pohybu neosobních údajů

v EU 11–12/18 s. 333

Volný pohyb služeb
Hazardní hry on-line 5/18 s. 149

Výmaz z obchodního rejstříku
Jiný zájem hodný právní ochrany na zrušení výmazu právnické osoby z veřej-

ného rejstříku 1/18 s. 22

Výroční zpráva
Zakládání účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku; Uložení

pořádkové pokuty za jejich nezaložení po delší době 10/18 s. 288

Výzva k vyjádření
K možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím tzv. kvalifikované

výzvy k vyjádření (§ 114b OSŘ) 10/18 s. 278

Zajištění daně
Obrana proti zajišťovacímu příkazu 4/18 s. 97

Zákaz diskriminace
Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU 4/18 s. 123

Zákaz konkurence
Zákaz konkurence z hlediska povinnosti loajality společníka 7–8/18 s. 209

Zápis do obchodního rejstříku
Přezkum usnesení valné hromady s. r. o. v řízení o obraně proti zápisu 4/18

s. 115

Zastavení exekuce
Aktuální problémy se zastavením exekuce z rozhodčího nálezu 4/18 s. 101

Zastupování obchodních společností
Povaha členství ve statutárním orgánu osobní společnosti aneb je člen statu-

tárního orgánu osobní společnosti členem voleného orgánu ve smyslu
občanského zákoníku? 4/18 s. 106

Závazky smluvní
Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti 9/18

s. 247

Závaznost názoru odvolacího soudu
Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti 9/18

s. 247

Zemědělská výroba
Francouzský trh s čekankou 1/18 s. 27

Zemědělství
Evropská komise: Zpráva o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvět-

ví zemědělství 11–12/18 s. 342

Zmocnění
Míra konkrétnosti zmocnění akcionáře ke svolání valné hromady akciové spo-

lečnosti podle § 365 ZOK; Míra přezkumu soudu ve vztahu k tomu, zda
záležitost náleží do působnosti valné hromady 6/18 s. 177

Zneužití dominantního postavení
Digitální výzvy pro kartelové právo (přeložil L. Tichý) 10/18 s. 282

Zrušení obchodní společnosti
Konstitutivní účinky rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby 4/18

s. 110
Likvidace obchodní společnosti jako nutný předpoklad jejího následného

výmazu z obchodního rejstříku 4/18 s. 112
Nezakládání listin do sbírky listin ve vztahu k neschopnostiči nečinnosti

obchodní společnosti coby důvodu jejího zrušení s likvidací rozhodutním
soudu 9/18 s. 259

Žaloba odpůrčí
Soudní příslušnost v přeshraničních věřitelských sporech 11–12/18 s. 332

IV. Rejstřík právních předpisů

99/1963 Sb.
§ 114b 10/18 s. 278
§ 129 1/18 s. 1
§ 219 7–8/18 s. 220
§ 268 4/18 s. 101

40/1964 Sb.
§ 3 7–8/18 s. 209
§ 830 7–8/18 s. 209

62/1987 Sb.
o 4/18 s. 123

15/1988 Sb.
čl. 30 7–8/18 s. 217
čl. 59 7–8/18 s. 217

160/1991 Sb.
o 2/18 s. 46
čl. 25 2/18 s. 46
čl. 45 2/18 s. 46
čl. 61 2/18 s. 46
čl.74 2/18 s. 46

513/1991 Sb.
§ 27a 10/18 s. 288
§ 38k 10/18 s. 288
§ 65 7–8/18 s. 209
§ 66 5/18 s. 129
§ 68 4/18 s. 112
§ 70 4/18 s. 112
§ 83 2/18 s. 42
§ 93 9/18 s. 259
§ 136 7–8/18 s. 209
§ 183k 6/18 s. 179
§ 184 3/18 s. 76
§ 184a 3/18 s. 76, 3/18 s. 81
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§ 186 3/18 s. 76
§ 188 3/18 s. 76
§ 265 7–8/18 s. 209

549/1991 Sb.
§ 4 9/18 s. 261
§ 9 9/18 s. 261

563/1991 Sb.
§ 1 10/18 s. 288
§ 4 10/18 s. 288
§ 21a 10/18 s. 288
§ 31 10/18 s. 288

21/1992 Sb.
§ 34 7–8/18 s. 220
§ 35 7–8/18 s. 220
§ 36 7–8/18 s. 220

209/1992 Sb.
čl. 14 4/18 s. 123

634/1992 Sb.
§ 20d 11–12/18 s. 305
§ 25 11–12/18 s. 305

1/1993 Sb.
čl. 9 11–12/18 s. 315
čl. 10a 11–12/18 s. 315

216/1994 Sb.
§ 1 4/18 s. 101
§ 31 4/18 s. 101
§ 33 4/18 s. 101
§ 35 4/18 s. 101

106/1999 Sb.
§ 2 5/18 s. 142

219/2000 Sb.
§ 7 5/18 s. 134

150/2002 Sb.
§ 65 4/18 s. 97

235/2004 Sb.
§ 103 4/18 s. 97

500/2004 Sb.
§ 38 1/18 s. 1

182/2006 Dz
o 2/18 s. 33

182/2006 Sb.
§ 99 2/18 s. 33
§ 205 2/18 s. 33
§ 263 6/18 s. 161

280/2009 Sb.
§ 34 4/18 s. 97
§ 109 4/18 s. 97
§ 167 4/18 s. 97
§ 238 4/18 s. 110

89/2012 Sb.
§ 152 4/18 s. 106, 5/18 s. 129
§ 159 4/18 s. 106
§ 160 5/18 s. 129
§ 164 4/18 s. 106
§ 165 5/18 s. 129
§ 169 4/18 s. 112
§ 172 7–8/18 s. 220
§ 187 1/18 s. 22
§ 209 1/18 s. 22
§ 212 7–8/18 s. 209
§ 258  11–12/18 s. 327
§ 259  11–12/18 s. 327
§ 260  11–12/18 s. 327

§ 261 11–12/18 s. 327
§ 436 5/18 s. 134
§ 551 5/18 s. 145
§ 553 9/18 s. 247
§ 611 11–12/18 s. 305
§ 2048 9/18 s. 247
§ 2440 5/18 s. 129
§ 2911 1/18 s. 1
§ 2988 11–12/18 s. 305
§ 2989 11–12/18 s. 305

90/2012 Sb.
§ 16 9/18 s. 241
§ 28 9/18 s. 241
§ 35 9/18 s. 241
§ 36 2/18 s. 42
§ 46 4/18 s. 106
§ 54 5/18 s. 145
§ 59 5/18 s. 129, 7–8/18 s. 224
§ 68 2/18 s. 33, 5/18 s. 134
§ 74 5/18 s. 134
§ 75 5/18 s. 134
§ 76 5/18 s. 134
§ 82 5/18 s. 134
§ 93 4/18 s. 110, 7–8/18 s. 220
§ 105 4/18 s. 106
§ 109 7–8/18 s. 209
§ 116 1/18 s. 13, 2/18 s. 42
§ 119 1/18 s. 13
§ 123 1/18 s. 13
§ 192 4/18 s. 115
§ 348 11–12/18 s. 322
§ 365 6/18 s. 177
§ 366 6/18 s. 177
§ 367 6/18 s. 177
§ 368 6/18 s. 177
§ 390 6/18 s. 179, 9/18 s. 261
§ 407 6/18 s. 177, 11–12/18 s. 322
§ 409 3/18 s. 76
§ 410 3/18 s. 76
§ 424 5/18 s. 145
§ 428 5/18 s. 145

292/2013 Sb.
§ 3 11–12/18 s. 327
§ 85 11–12/18 s. 327
§ 304 9/18 s. 253
§ 308 9/18 s. 253

304/2013 Sb.
§ 66 10/18 s. 288
§ 72 10/18 s. 288
§ 101 4/18 s. 115
§ 104 9/18 s. 259, 10/18 s. 288
§ 105 9/18 s. 259
§ 117 4/18 s. 115

340/2015 Sb.
§ 1 5/18 s. 142
§ 2 1/18 s. 8, 5/18 s. 142
§ 3 1/18 s. 8, 5/18 s. 142
§ 6 1/18 s. 8
§ 7 1/18 s. 8

258/2016 Sb.
o 4/18 s. 101

204/2017 Sb.
o 2/18 s. 55

249/2017 Sb.
o 5/18 s. 142

262/2017 Sb.
§ 10 1/18 s. 1
§ 12 1/18 s. 1
§ 13 1/18 s. 1
§ 16 1/18 s. 1
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