
 

Obchodněprávní revue 

REJSTŘÍK 

 

Redakce: Jungmannova 34, 110 00 Praha 1 
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Bělohlávek, Alexander: Koordinační řízení jako nový typ řízení podle nařízení 2015/848  

o insolvenčním řízení: Koordinace nezávislých insolvenčních řízení proti dlužníkům ve 

skupině 10/19 s. 241 

Brada, Jaroslav/Krabec, Tomáš: Regulatorní aspekty spotřebitelského úvěrového 

financování v ČR pohledem law and economics 7–8/19 s. 169 

Brinkmann, Moritz: Vývoj insolvenčního práva v EU (překlad: L. Tichý, T. Troup) 10/19 

s. 251 
Černý, Tomáš: Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše 

vypořádacího podílu a přiměřeného protiplnění v soudní praxi 11–12/19 s. 286 

Floreš, Martin: Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské 

společnosti 7–8/19 s. 186 

Grmelová, Nicole/Kříž, Radim: Zaměstnanecké akcie nebo nabývání akcií zaměstnanci  

s přihlédnutím ke španělské právní úpravě 6/19 s. 141 

Havel, Bohumil: Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením 

omezeným (?) 6/19 s. 151 

Hobza, Martin: Zprostředkování uzavření smluv týkajících se investičních nástrojů ve světle 

rozsudku Khorassani 2/19 s. 36 

Hobza, Martin/Mazanec, Luboš: „Veřejnost“ na finančním trhu: aktuální výkladové otázky 

7–8/19 s. 176 
Hobza, Martin/Vondráčková, Aneta: Cílový trh investičního nástroje: požadavky (nejen) na 

distributory investičních nástrojů 11–12/19 s. 276 

Josková, Lucie: Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného 

hospodáře? 11–12/19 s. 281 

Kokeš, Jiří/Pihera, Vlastimil: Výbor pro audit v aktuální perspektivě českého práva 

obchodních korporací 9/19 s. 213 

Kolmačka, Viktor: O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky 3/19 s. 57 

Krabec, Tomáš/Brada, Jaroslav: Regulatorní aspekty spotřebitelského úvěrového 

financování v ČR pohledem law and economics 7–8/19 s. 169 

Kříž, Radim: „Tracking stock“ aneb divizní akcie jako zvláštní druh akcií 4/19 s. 90 

Kříž, Radim/Grmelová, Nicole: Zaměstnanecké akcie nebo nabývání akcií zaměstnanci  

s přihlédnutím ke španělské právní úpravě 6/19 s. 141 

Kupčík, Jan: Vztah českého a unijního soutěžního práva (Praha: C. H. Beck, 2018, 253 s.) 

5/19 s. 132 
Mazanec, Luboš/Hobza, Martin: „Veřejnost“ na finančním trhu: aktuální výkladové otázky 

7–8/19 s. 176 
Mišúr, Peter: Evropský parlament schválil evropský kodex pro elektronické komunikace 1/19 

s. 17 
Mišúr, Peter: Legislativní program Evropské komise na rok 2019 – podpora jednotného trhu 

EU 2/19 s. 47 

Mišúr, Peter: Evropský parlament schválil unijní úpravu o prověřování přímých zahraničních 

investic 3/19 s. 72 



Mišúr, Peter: Evropský parlament schválil harmonizaci přeshraničních přeměn, fúzí  

a rozdělení 4/19 s. 103 

Mišúr, Peter: Evropský parlament schválil reformu autorského práva pro internet 5/19 s. 136 

Mišúr, Peter: Evropský parlament schválil směrnici posilující ochranu spotřebitelů 6/19 s. 163 

Mišúr, Peter: Evropská unie odstranila další překážky přeshraničního investování 7–8/19 

s. 205 

Mišúr, Peter: Evropská komise vydala pokyny o účasti třetích zemí na trhu EU s veřejnými 

zakázkami 9/19 s. 236 

Mišúr, Peter: Evropský parlament: Produkty získané biologickými procesy nesmějí být 

patentovatelné 10/19 s. 263 

Mišúr, Peter: Podpora online obchodování v EU s novými právními nástroji 11–12/19 s. 306 

Mišúr, Peter: Usnesení EP: Provádění právních předpisů EU proti praní peněz vyvolává 

znepokojení 10/19 s. 268 

Pihera, Vlastimil/Kokeš, Jiří: Výbor pro audit v aktuální perspektivě českého práva 

obchodních korporací 9/19 s. 213 

Pilík, Václav: Ke vztahu úplaty a náhrady nákladů za obstarání podle smluv příkazního typu 

5/19 s. 121 
Pipková, Petra Joanna: Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice 

poškozeného? 5/19 s. 113 

Příkazská, Monika: Možnosti tzv. jednostranné změny smluvních podmínek v energetickém 

zákoně 5/19 s. 126 

Selucká, Markéta: Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu 

českého soukromého práva 9/19 s. 227 

Schönfeld, Jaroslav/Sprinz, Petr: Platební neschopnost a předlužení v řeči práva a ekonomie 

9/19 s. 218 
Sprinz, Petr: Odporovatelnost zvýhodňujících právních jednání aneb ex post cesta  

k poměrnému uspokojení věřitelů 11–12/19 s. 269 

Sprinz, Petr/Schönfeld, Jaroslav: Platební neschopnost a předlužení v řeči práva a ekonomie 

9/19 s. 218 
Šimek, Robert: Přímý nárok zástavního věřitele pro případ pojištění zástavy 1/19 s. 1 

Tichý, Luboš: Mankowski, Peter (ed.) Commercial Law. Article-by-Article Commentary 

(Hart, Beck, Nomos, 2019) 3/19 s. 65 

Vojtěch, Jakub: Svěřenský certifikát: inkorporace práv obmyšleného do cenného papíru 2/19 

s. 29 
Vondráčková, Aneta/Hobza, Martin: Cílový trh investičního nástroje: požadavky (nejen) na 

distributory investičních nástrojů 11–12/19 s. 276 

Zima, Petr: Jeden článek a nové rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 2/19 s. 41 

Zvára, Michael: Udílení pokynů jednatelům společnosti s ručením omezeným ve vztahu 

k obchodnímu vedení společnosti v českém a rakouském právu 4/19 s. 85 

 

II. Recenze a anotace 
 

Mankowski, Peter (ed.) Commercial Law. Article-by-Article Commentary (Hart, Beck, Nomos, 

2019) 3/19 s. 65  

Vztah českého a unijního soutěžního práva (Praha: C. H. Beck, 2018, 253 s.) 5/19 s. 132  

 

III. Soudní rozhodnutí 
 

Nejvyšší soud 
27 Cdo 3885/2017, 27. 3. 2019 9/19 s. 231 



27 Cdo 4030/2017, 28. 2. 2019 6/19 s. 155 

29 Cdo 4215/2016, 30. 1. 2018 4/19 s. 95 

 

Vrchní soud v Olomouci 
8 Cmo 204/2018, 16. 1. 2019 4/19 s. 98 

8 Cmo 89/2019, 10. 7. 2019 10/19 s. 260 

8 Cmo 96/2019, 31. 7. 2019 10/19 s. 259 

8 Cmo 102/2019, 28. 5. 2019 7–8/19 s. 196 

 

Vrchní soud v Praze 
7 Cmo 355/2016, 10. 10. 2017 10/19 s. 257 

7 Cmo 383/2016, 10. 8. 2017 6/19 s. 158 

7 Cmo 546/2016, 22. 11. 2018 3/19 s. 69 

7 Cmo 31/2017, 19. 10. 2017 7–8/19 s. 193 

14 Cmo 42/2017, 11. 12. 2018 3/19 s. 66 

14 Cmo 149/2017, 18. 10. 2017 4/19 s. 100 

14 Cmo 5/2018, 10. 10. 2018 1/19 s. 12 

14 Cmo 217/2019, 13. 9. 2019 11–12/19 s. 302 

 

Krajský soud v Hradci Králové 
55 Cm 208/2018, 24. 4. 2019 7–8/19 s. 199 

 

Soudní dvůr EU 
C-33/17, 13. 11. 2018 1/19 s. 16 

C-219/17, 19. 12. 2018 2/19 s. 46 

C-220/17, 30. 1. 2019 3/19 s. 71 

C-235/17, 21. 5. 2019 7–8/19 s. 204 

C-431/17, 7. 5. 2019 6/19 s. 162 

C-465/17, 21. 3. 2019 5/19 s. 134 

C-563/17, 27. 2. 2019 4/19 s. 101 

C-683/17, 12. 9. 2019 10/19 s. 261 

C-18/18, 3. 10. 2019 11–12/19 s. 304 

C-163/18, 10. 7. 2019 9/19 s. 235 

C-502/18, 11. 7. 2019 9/19 s. 235 

T-307/17, 19. 6. 2019 7–8/19 s. 202 

 

IV. Věcný rejstřík 
 

Advokát evropský 
Migrace advokátů 6/19 s. 162 

 

Akcie 
„Tracking stock“ aneb divizní akcie jako zvláštní druh akcií 4/19 s. 90 

Zaměstnanecké akcie nebo nabývání akcií zaměstnanci s přihlédnutím ke španělské právní 

úpravě 6/19 s. 141 

 

Akcionáři 
Absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře; Podání protestu před 

konáním valné hromady 7–8/19 s. 199 

Žaloba na nahrazení projevu vůle společníka hlasovat určitým způsobem 10/19 s. 260 



Akcionáři minoritní 
Jeden článek a nové rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 2/19 s. 41 

 

Auditoři 
Výbor pro audit v aktuální perspektivě českého práva obchodních korporací 9/19 s. 213 

 

Biotechnologie 
Evropský parlament: Produkty získané biologickými procesy nesmějí být patentovatelné 10/19 

s. 263 
 

Břemeno důkazní 
Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného? 5/19 

s. 113 
 

Cenné papíry 
Svěřenský certifikát: inkorporace práv obmyšleného do cenného papíru 2/19 s. 29 

 

Certifikace 
Svěřenský certifikát: inkorporace práv obmyšleného do cenného papíru 2/19 s. 29 

 

Církve a náboženské společnosti 
Migrace advokátů 6/19 s. 162 

 

Corporate governance 
Výbor pro audit v aktuální perspektivě českého práva obchodních korporací 9/19 s. 213 

 

Člen družstva 
K okamžiku vzniku členství v (bytovém) družstvu 4/19 s. 95 

 

Dědic 
Vztah řízení o zrušení účasti dědice společníka s. r. o. soudem dle § 211 ZOK k řízení o zrušení 

účasti společníka s. r. o. soudem dle § 205 ZOK 10/19 s. 259 

 

Digitalizace 
Evropský parlament schválil reformu autorského práva pro internet 5/19 s. 136 

Legislativní program Evropské komise na rok 2019 – podpora jednotného trhu EU 2/19 s. 47 

 

Dílo 
Právní ochrana děl užitého umění 10/19 s. 261 

 

Dluhopisy 
Evropská unie odstranila další překážky přeshraničního investování 7–8/19 s. 205 

 

Domněnky právní 
Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného? 5/19 

s. 113 
 

Doprava letecká 
Náhrady cestujícím v letecké dopravě 9/19 s. 235 

Povinnost ponechat sídlo a skutečné vedení v členském státě 4/19 s. 101 



 

Doprava mezinárodní 
Mankowski, Peter (ed.) Commercial Law. Article-by-Article Commentary (Hart, Beck, Nomos, 

2019) 3/19 s. 65 

 

Družstvo bytové 
K okamžiku vzniku členství v (bytovém) družstvu 4/19 s. 95 

 

Ekonomika tržní 
Regulatorní aspekty spotřebitelského úvěrového financování v ČR pohledem law and 

economics 7–8/19 s. 169 

 

Energetika 
Možnosti tzv. jednostranné změny smluvních podmínek v energetickém zákoně 5/19 s. 126 

 

Evropská centrální banka 
Integrované řízení o kvalifikované účasti v úvěrové instituci 2/19 s. 46 

 

Evropská komise 
Evropská unie odstranila další překážky přeshraničního investování 7–8/19 s. 205 

Legislativní program Evropské komise na rok 2019 – podpora jednotného trhu EU 2/19 s. 47 

 

Evropská unie 
Evropský parlament schválil harmonizaci přeshraničních přeměn, fúzí a rozdělení 4/19 s. 103 

Evropský parlament schválil unijní úpravu o prověřování přímých zahraničních investic 3/19 

s. 72 
 

Evropský parlament 
Usnesení EP: Provádění právních předpisů EU proti praní peněz vyvolává znepokojení 10/19 

s. 268 
 

Fond svěřenský 
Svěřenský certifikát: inkorporace práv obmyšleného do cenného papíru 2/19 s. 29 

 

Fúze přeshraniční 
Evropský parlament schválil harmonizaci přeshraničních přeměn, fúzí a rozdělení 4/19 s. 103 

 

Harmonizace práva v ES 
Legislativní program Evropské komise na rok 2019 – podpora jednotného trhu EU 2/19 s. 47 

Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého 

práva 9/19 s. 227 

 

Hlasování 
Doručení návrhu rozhodnutí při rozhodování per rollam dle § 175 a násl. ZOK společníku, jenž 

dle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK hlasovací právo při hlasování o tomto návrhu nevykonává 

11–12/19 s. 302 
Posloupnost bodů pořadu jednání valné hromady 4/19 s. 100 

Žaloba na nahrazení projevu vůle společníka hlasovat určitým způsobem 10/19 s. 260 

 

 



Hospodářská a měnová unie 
Legislativní program Evropské komise na rok 2019 – podpora jednotného trhu EU 2/19 s. 47 

 

Informační technologie 
Volný pohyb informačních služeb 11–12/19 s. 304 

 

Internet 
Podpora online obchodování v EU s novými právními nástroji 11–12/19 s. 306 

 

Investice zahraniční 
Evropská unie odstranila další překážky přeshraničního investování 7–8/19 s. 205 

Evropský parlament schválil unijní úpravu o prověřování přímých zahraničních investic 3/19 

s. 72 
 

Investiční nástroje 
Cílový trh investičního nástroje: požadavky (nejen) na distributory investičních nástrojů 11–

12/19 s. 276 
Zprostředkování uzavření smluv týkajících se investičních nástrojů ve světle rozsudku 

Khorassani 2/19 s. 36 

 

Investování kolektivní 
Evropská unie odstranila další překážky přeshraničního investování 7–8/19 s. 205 

 

Jednatel 
Povinnost podat protest v případě, kdy je společník současně jednatelem, a tzv. generální protest 

3/19 s. 66 
Udílení pokynů jednatelům společnosti s ručením omezeným ve vztahu k obchodnímu vedení 

společnosti v českém a rakouském právu 4/19 s. 85 

 

Jednotný trh EU 
Legislativní program Evropské komise na rok 2019 – podpora jednotného trhu EU 2/19 s. 47 

 

Jistota 
Složení jistoty příjemcem služeb 1/19 s. 16 

 

Kartely 
Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného? 5/19 

s. 113 
 

Komunikace elektronické 
Evropský parlament schválil evropský kodex pro elektronické komunikace 1/19 s. 17 

Volný pohyb informačních služeb 11–12/19 s. 304 

 

Koncerny 
Vývoj insolvenčního práva v EU (překlad: L. Tichý, T. Troup) 10/19 s. 251 

 

Konflikty zájmů 
Migrace advokátů 6/19 s. 162 

 

 



Koordinace 
Koordinační řízení jako nový typ řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení: 

Koordinace nezávislých insolvenčních řízení proti dlužníkům ve skupině 10/19 s. 241 

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 
Usnesení EP: Provádění právních předpisů EU proti praní peněz vyvolává znepokojení 10/19 

s. 268 
 

Legitimace žalobní aktivní 
Koordinační řízení jako nový typ řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení: 

Koordinace nezávislých insolvenčních řízení proti dlužníkům ve skupině 10/19 s. 241 

 

Mediace 
Koordinační řízení jako nový typ řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení: 

Koordinace nezávislých insolvenčních řízení proti dlužníkům ve skupině 10/19 s. 241 

 

Mezinárodní obchod 
Mankowski, Peter (ed.) Commercial Law. Article-by-Article Commentary (Hart, Beck, Nomos, 

2019) 3/19 s. 65 

 

Moderační právo soudu 
O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky 3/19 s. 57 

 

Nabývání nemovitostí cizinci 
Volný pohyb kapitálu 7–8/19 s. 204 

 

Náhrada nákladů 
Ke vztahu úplaty a náhrady nákladů za obstarání podle smluv příkazního typu 5/19 s. 121 

 

Náhrada škody 
Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného? 5/19 

s. 113 
Náhrady cestujícím v letecké dopravě 9/19 s. 235 

 

Nahrazení projevu vůle 
Žaloba na nahrazení projevu vůle společníka hlasovat určitým způsobem 10/19 s. 260 

 

Neplatnost usnesení valné hromady 
Absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře; Podání protestu před 

konáním valné hromady 7–8/19 s. 199 

Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve 

společenské smlouvě, a nikoliv na podkladě uzavřené kolektivní smlouvy 7–8/19 s. 196 

Povinnost podat protest v případě, kdy je společník současně jednatelem, a tzv. generální protest 

3/19 s. 66 
Protest při rozhodování společníků per rollam. Rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu 

s převodem části podílu. K uznání podpisů za vlastní na smlouvě o převodu podílu 7–8/19 

s. 193 
Rozdělování zisku v obchodní korporaci, náležitosti pozvánky na valnou hromadu 9/19 s. 231 

 

 



Obchod elektronický 
Volný pohyb informačních služeb 11–12/19 s. 304 

 

Obchodní vedení společnosti 
Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením omezeným (?) 6/19 

s. 151 
Povinnost ponechat sídlo a skutečné vedení v členském státě 4/19 s. 101 

Udílení pokynů jednatelům společnosti s ručením omezeným ve vztahu k obchodnímu vedení 

společnosti v českém a rakouském právu 4/19 s. 85 

 

Oceňování majetku 
Jeden článek a nové rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 2/19 s. 41 

Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu  

a přiměřeného protiplnění v soudní praxi 11–12/19 s. 286 

 

Odměna 
Ke vztahu úplaty a náhrady nákladů za obstarání podle smluv příkazního typu 5/19 s. 121 

 

Odměna za práci 
Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti 7–8/19 

s. 186 
 

Odporovatelnost 
Odporovatelnost zvýhodňujících právních jednání aneb ex post cesta k poměrnému uspokojení 

věřitelů 11–12/19 s. 269 

 

Odpovědnost zaměstnance za škodu 
Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti 7–8/19 

s. 186 
 

Odstoupení od smlouvy 
Možnosti tzv. jednostranné změny smluvních podmínek v energetickém zákoně 5/19 s. 126 

 

Ochrana duševního vlastnictví 
Právní ochrana děl užitého umění 10/19 s. 261 

 

Ochrana hospodářské soutěže 
Vztah českého a unijního soutěžního práva (Praha: C. H. Beck, 2018, 253 s.) 5/19 s. 132 

 

Ochrana osobnosti 
Volný pohyb informačních služeb 11–12/19 s. 304 

 

Ochrana rostlin 
Evropský parlament: Produkty získané biologickými procesy nesmějí být patentovatelné 10/19 

s. 263 
 

Ochrana společníků 
Evropský parlament schválil směrnici posilující ochranu spotřebitelů 6/19 s. 163 

 

 



Ochrana spotřebitele 
Možnosti tzv. jednostranné změny smluvních podmínek v energetickém zákoně 5/19 s. 126 

Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého 

práva 9/19 s. 227 

Regulatorní aspekty spotřebitelského úvěrového financování v ČR pohledem law and 

economics 7–8/19 s. 169 

 

Ochrana věřitele 
Udílení pokynů jednatelům společnosti s ručením omezeným ve vztahu k obchodnímu vedení 

společnosti v českém a rakouském právu 4/19 s. 85 

 

Ochrana vlastnického práva 
Volný pohyb kapitálu 7–8/19 s. 204 

 

Ochranné známky 
Obrazová ochranná známka EU 7–8/19 s. 202 

 

Orgány obchodních společností 
Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře? 11–12/19 

s. 281 
Výbor pro audit v aktuální perspektivě českého práva obchodních korporací 9/19 s. 213 

 

Patent 
Evropský parlament: Produkty získané biologickými procesy nesmějí být patentovatelné 10/19 

s. 263 
 

Péče řádného hospodáře 
Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře? 11–12/19 

s. 281 
Porušení povinnosti péče řádného hospodáře, kterého se část členů statutárního orgánu dopustí 

tím, že zanedbá dohled nad nepečlivým vedením účetnictví ze strany jiného člena 

statutárního orgánu, a ručení těchto členů za dluhy společnosti 4/19 s. 98 

 

Platební neschopnost 
Platební neschopnost a předlužení v řeči práva a ekonomie 9/19 s. 218 

 

Poctivost obchodního styku 
O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky 3/19 s. 57 

Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti 7–8/19 

s. 186 
 

Podíl na zisku 
„Tracking stock“ aneb divizní akcie jako zvláštní druh akcií 4/19 s. 90 

Absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře; Podání protestu před 

konáním valné hromady 7–8/19 s. 199 

Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve 

společenské smlouvě, a nikoliv na podkladě uzavřené kolektivní smlouvy 7–8/19 s. 196 

 

 

 



Podíl vypořádací 
Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu  

a přiměřeného protiplnění v soudní praxi 11–12/19 s. 286 

 

Podmínky obchodní 
Možnosti tzv. jednostranné změny smluvních podmínek v energetickém zákoně 5/19 s. 126 

 

Podnikání na kapitálovém trhu 
Cílový trh investičního nástroje: požadavky (nejen) na distributory investičních nástrojů 11–

12/19 s. 276 
 

Pojištění majetku 
Přímý nárok zástavního věřitele pro případ pojištění zástavy 1/19 s. 1 

 

Pokuta smluvní 
O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky 3/19 s. 57 

 

Pokyny vnitřní 
Udílení pokynů jednatelům společnosti s ručením omezeným ve vztahu k obchodnímu vedení 

společnosti v českém a rakouském právu 4/19 s. 85 

 

Povinnost loajality 
Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře? 11–12/19 

s. 281 
 

Právo autorské 
Evropský parlament schválil reformu autorského práva pro internet 5/19 s. 136 

Právní ochrana děl užitého umění 10/19 s. 261 

 

Právo evropské 
Evropská komise vydala pokyny o účasti třetích zemí na trhu EU s veřejnými zakázkami 9/19 

s. 236 
Evropský parlament schválil evropský kodex pro elektronické komunikace 1/19 s. 17 

Evropský parlament schválil reformu autorského práva pro internet 5/19 s. 136 

Koordinační řízení jako nový typ řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení: 

Koordinace nezávislých insolvenčních řízení proti dlužníkům ve skupině 10/19 s. 241 

Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého 

práva 9/19 s. 227 

Vývoj insolvenčního práva v EU (překlad: L. Tichý, T. Troup) 10/19 s. 251 

 

Právo evropské sekundární 
Usnesení EP: Provádění právních předpisů EU proti praní peněz vyvolává znepokojení 10/19 

s. 268 
 

Právo insolvenční 
Vývoj insolvenčního práva v EU (překlad: L. Tichý, T. Troup) 10/19 s. 251 

 

Právo soutěžní evropské 
Vztah českého a unijního soutěžního práva (Praha: C. H. Beck, 2018, 253 s.) 5/19 s. 132 

 



Privatizace 
Povinnost ponechat sídlo a skutečné vedení v členském státě 4/19 s. 101 

 

Prodej zboží v obchodě 
Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého 

práva 9/19 s. 227 

 

Promlčecí doba v civilním právu 
Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu 1/19 s. 12 

 

Průmyslový vzor 
Právní ochrana děl užitého umění 10/19 s. 261 

 

Předlužení 
Platební neschopnost a předlužení v řeči práva a ekonomie 9/19 s. 218 

 

Představenstvo akciové společnosti 
Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti 7–8/19 

s. 186 
 

Přeměny obchodních společností 
Evropský parlament schválil harmonizaci přeshraničních přeměn, fúzí a rozdělení 4/19 s. 103 

 

Převod obchodního podílu 
K okamžiku vzniku členství v (bytovém) družstvu 4/19 s. 95 

Protest při rozhodování společníků per rollam. Rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu 

s převodem části podílu. K uznání podpisů za vlastní na smlouvě o převodu podílu 7–8/19 

s. 193 
Vztah řízení o zrušení účasti dědice společníka s. r. o. soudem dle § 211 ZOK k řízení o zrušení 

účasti společníka s. r. o. soudem dle § 205 ZOK 10/19 s. 259 

 

Přezkum zákonnosti 
Integrované řízení o kvalifikované účasti v úvěrové instituci 2/19 s. 46 

 

Příčinná souvislost 
Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného? 5/19 

s. 113 
 

Příslušnost soudu v civilním řízení věcná 
Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu 1/19 s. 12 

 

Půda zemědělská 
Volný pohyb kapitálu 7–8/19 s. 204 

 

Rakousko 
Složení jistoty příjemcem služeb 1/19 s. 16 

Udílení pokynů jednatelům společnosti s ručením omezeným ve vztahu k obchodnímu vedení 

společnosti v českém a rakouském právu 4/19 s. 85 

 

 



Reklama 
Obchodní úprava a prodej tabákových výrobků 3/19 s. 71 

 

Rozdělení společnosti 
Evropský parlament schválil harmonizaci přeshraničních přeměn, fúzí a rozdělení 4/19 s. 103 

 

Rozdělení zisku 
Absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře; Podání protestu před 

konáním valné hromady 7–8/19 s. 199 

Rozdělování zisku v obchodní korporaci, náležitosti pozvánky na valnou hromadu 9/19 s. 231 

 

Rozhodnutí správní předběžné povahy 
Integrované řízení o kvalifikované účasti v úvěrové instituci 2/19 s. 46 

 

Ručení společníka 
Porušení povinnosti péče řádného hospodáře, kterého se část členů statutárního orgánu dopustí 

tím, že zanedbá dohled nad nepečlivým vedením účetnictví ze strany jiného člena 

statutárního orgánu, a ručení těchto členů za dluhy společnosti 4/19 s. 98 

 

Řízení insolvenční 
Koordinační řízení jako nový typ řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení: 

Koordinace nezávislých insolvenčních řízení proti dlužníkům ve skupině 10/19 s. 241 

Odporovatelnost zvýhodňujících právních jednání aneb ex post cesta k poměrnému uspokojení 

věřitelů 11–12/19 s. 269 

Platební neschopnost a předlužení v řeči práva a ekonomie 9/19 s. 218 

 

Sazba úroková 
Regulatorní aspekty spotřebitelského úvěrového financování v ČR pohledem law and 

economics 7–8/19 s. 169 

 

Sídlo právnické osoby 
Zrušení zapsané osoby s likvidací pro ztrátu právního důvodu užívání prostor zapsaných ve 

veřejném rejstříku jako její sídlo. Umístění adresy sídla. Skutečné a formální (virtuální) 

sídlo. Dvojí výzva ke zjednání nápravy. Adresát výzvy. Opětovné zrušení právnické osoby 

6/19 s. 158 
 

Sídlo společnosti 
Povinnost ponechat sídlo a skutečné vedení v členském státě 4/19 s. 101 

 

Služby 
Podpora online obchodování v EU s novými právními nástroji 11–12/19 s. 306 

 

Směrnice EU 
Evropský parlament schválil směrnici posilující ochranu spotřebitelů 6/19 s. 163 

 

Smlouva komisionářská 
Zprostředkování uzavření smluv týkajících se investičních nástrojů ve světle rozsudku 

Khorassani 2/19 s. 36 

 

 



Smlouva mandátní 
Ke vztahu úplaty a náhrady nákladů za obstarání podle smluv příkazního typu 5/19 s. 121 

 

Smlouva příkazní 
Ke vztahu úplaty a náhrady nákladů za obstarání podle smluv příkazního typu 5/19 s. 121 

 

Smlouvy kolektivní 
Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve 

společenské smlouvě, a nikoliv na podkladě uzavřené kolektivní smlouvy 7–8/19 s. 196 

 

Smlouvy mezinárodní 
Evropská komise vydala pokyny o účasti třetích zemí na trhu EU s veřejnými zakázkami 9/19 

s. 236 
 

Smlouvy obchodní 
Mankowski, Peter (ed.) Commercial Law. Article-by-Article Commentary (Hart, Beck, Nomos, 

2019) 3/19 s. 65 

 

Smlouvy spotřebitelské 
Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého 

práva 9/19 s. 227 

 

Soudní dvůr Evropských společenství 
Integrované řízení o kvalifikované účasti v úvěrové instituci 2/19 s. 46 

 

Společníci 
Nemožnost odvrácení zrušení veřejné obchodní společnosti v případě, že ve společnosti zůstal 

jediný společník 3/19 s. 69 

Povinnost podat protest v případě, kdy je společník současně jednatelem, a tzv. generální protest 

3/19 s. 66 
Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu  

a přiměřeného protiplnění v soudní praxi 11–12/19 s. 286 

Vztah řízení o zrušení účasti dědice společníka s. r. o. soudem dle § 211 ZOK k řízení o zrušení 

účasti společníka s. r. o. soudem dle § 205 ZOK 10/19 s. 259 

Žaloba na nahrazení projevu vůle společníka hlasovat určitým způsobem 10/19 s. 260 

 

Společnost informační 
Podpora online obchodování v EU s novými právními nástroji 11–12/19 s. 306 

 

Společnost s ručením omezeným 
Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením omezeným (?) 6/19 

s. 151 
Udílení pokynů jednatelům společnosti s ručením omezeným ve vztahu k obchodnímu vedení 

společnosti v českém a rakouském právu 4/19 s. 85 

Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu 1/19 s. 12 

Vztah řízení o zrušení účasti dědice společníka s. r. o. soudem dle § 211 ZOK k řízení o zrušení 

účasti společníka s. r. o. soudem dle § 205 ZOK 10/19 s. 259 

 

 

 



Správa daní a poplatků 
Návrh správce daně na zrušení obchodní korporace, neschopnost vykonávat činnost jako důvod 

zrušení 6/19 s. 155 

Souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku 10/19 s. 257 

 

Správce insolvenční 
Koordinační řízení jako nový typ řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení: 

Koordinace nezávislých insolvenčních řízení proti dlužníkům ve skupině 10/19 s. 241 

 

Squeeze-out 
Jeden článek a nové rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 2/19 s. 41 

 

Stanovy společenství 
Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve 

společenské smlouvě, a nikoliv na podkladě uzavřené kolektivní smlouvy 7–8/19 s. 196 

 

Statutární orgány obchodní společnosti 
Porušení povinnosti péče řádného hospodáře, kterého se část členů statutárního orgánu dopustí 

tím, že zanedbá dohled nad nepečlivým vedením účetnictví ze strany jiného člena 

statutárního orgánu, a ručení těchto členů za dluhy společnosti 4/19 s. 98 

 

Španělsko 
Zaměstnanecké akcie nebo nabývání akcií zaměstnanci s přihlédnutím ke španělské právní 

úpravě 6/19 s. 141 

 

Tabákové výrobky 
Obchodní úprava a prodej tabákových výrobků 3/19 s. 71 

 

Terorismus 
Usnesení EP: Provádění právních předpisů EU proti praní peněz vyvolává znepokojení 10/19 

s. 268 
 

Trh finanční 
„Veřejnost“ na finančním trhu: aktuální výkladové otázky 7–8/19 s. 176 

Regulatorní aspekty spotřebitelského úvěrového financování v ČR pohledem law and 

economics 7–8/19 s. 169 

 

Trh kapitálový 
„Veřejnost“ na finančním trhu: aktuální výkladové otázky 7–8/19 s. 176 

Cílový trh investičního nástroje: požadavky (nejen) na distributory investičních nástrojů 11–

12/19 s. 276 
Evropská unie odstranila další překážky přeshraničního investování 7–8/19 s. 205 

 

Trust 
Svěřenský certifikát: inkorporace práv obmyšleného do cenného papíru 2/19 s. 29 

 

Úpadek dlužníka 
Platební neschopnost a předlužení v řeči práva a ekonomie 9/19 s. 218 

 

 



Uspokojení nároku 
Odporovatelnost zvýhodňujících právních jednání aneb ex post cesta k poměrnému uspokojení 

věřitelů 11–12/19 s. 269 

 

Úvěr spotřebitelský 
Regulatorní aspekty spotřebitelského úvěrového financování v ČR pohledem law and 

economics 7–8/19 s. 169 

 

Užívání nemovitosti 
Zrušení zapsané osoby s likvidací pro ztrátu právního důvodu užívání prostor zapsaných ve 

veřejném rejstříku jako její sídlo. Umístění adresy sídla. Skutečné a formální (virtuální) 

sídlo. Dvojí výzva ke zjednání nápravy. Adresát výzvy. Opětovné zrušení právnické osoby 

6/19 s. 158 
 

Vady zboží 
Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého 

práva 9/19 s. 227 

 

Valná hromada 
Posloupnost bodů pořadu jednání valné hromady 4/19 s. 100 

 

Valná hromada akciové společnosti 
Absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře; Podání protestu před 

konáním valné hromady 7–8/19 s. 199 

Rozdělování zisku v obchodní korporaci, náležitosti pozvánky na valnou hromadu 9/19 s. 231 

Žaloba na nahrazení projevu vůle společníka hlasovat určitým způsobem 10/19 s. 260 

 

Valná hromada společnosti s ručením omezeným 
Doručení návrhu rozhodnutí při rozhodování per rollam dle § 175 a násl. ZOK společníku, jenž 

dle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK hlasovací právo při hlasování o tomto návrhu nevykonává 

11–12/19 s. 302 
 

Veřejná nabídka cenných papírů 
„Veřejnost“ na finančním trhu: aktuální výkladové otázky 7–8/19 s. 176 

 

Veřejná obchodní společnost 
Nemožnost odvrácení zrušení veřejné obchodní společnosti v případě, že ve společnosti zůstal 

jediný společník 3/19 s. 69 

 

Veřejné zakázky 
Evropská komise vydala pokyny o účasti třetích zemí na trhu EU s veřejnými zakázkami 9/19 

s. 236 
Výjimky pro veřejné zakázky 5/19 s. 134 

 

Volný pohyb kapitálu 
Volný pohyb kapitálu 7–8/19 s. 204 

 

Volný pohyb služeb 
Složení jistoty příjemcem služeb 1/19 s. 16 

Volný pohyb informačních služeb 11–12/19 s. 304 



Výbor společenství 
Výbor pro audit v aktuální perspektivě českého práva obchodních korporací 9/19 s. 213 

 

Vyklizení bytu 
K okamžiku vzniku členství v (bytovém) družstvu 4/19 s. 95 

 

Vyloučení člena družstva 
K okamžiku vzniku členství v (bytovém) družstvu 4/19 s. 95 

 

Vyloučení společníka 
Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu 1/19 s. 12 

 

Výmaz z obchodního rejstříku 
Souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku 10/19 s. 257 

 

Vysílání zaměstnanců do zahraničí 
Složení jistoty příjemcem služeb 1/19 s. 16 

 

Zadržovací právo 
Přímý nárok zástavního věřitele pro případ pojištění zástavy 1/19 s. 1 

 

Zájezd 
Náhrady cestujícím v letecké dopravě 9/19 s. 235 

 

Zaměstnanci 
Zaměstnanecké akcie nebo nabývání akcií zaměstnanci s přihlédnutím ke španělské právní 

úpravě 6/19 s. 141 

 

Započtení pohledávky 
O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky 3/19 s. 57 

 

Zástavní právo 
Přímý nárok zástavního věřitele pro případ pojištění zástavy 1/19 s. 1 

 

Zástavní věřitel 
Přímý nárok zástavního věřitele pro případ pojištění zástavy 1/19 s. 1 

 

Zastoupení obchodní 
Ke vztahu úplaty a náhrady nákladů za obstarání podle smluv příkazního typu 5/19 s. 121 

 

Zemědělství 
Evropský parlament: Produkty získané biologickými procesy nesmějí být patentovatelné 10/19 

s. 263 
 

Změna závazku 
Možnosti tzv. jednostranné změny smluvních podmínek v energetickém zákoně 5/19 s. 126 

 

Zprostředkování 
Podpora online obchodování v EU s novými právními nástroji 11–12/19 s. 306 



Zprostředkování uzavření smluv týkajících se investičních nástrojů ve světle rozsudku 

Khorassani 2/19 s. 36 

 

Zrušení obchodní společnosti 
Návrh správce daně na zrušení obchodní korporace, neschopnost vykonávat činnost jako důvod 

zrušení 6/19 s. 155 

Nemožnost odvrácení zrušení veřejné obchodní společnosti v případě, že ve společnosti zůstal 

jediný společník 3/19 s. 69 

Zrušení zapsané osoby s likvidací pro ztrátu právního důvodu užívání prostor zapsaných ve 

veřejném rejstříku jako její sídlo. Umístění adresy sídla. Skutečné a formální (virtuální) 

sídlo. Dvojí výzva ke zjednání nápravy. Adresát výzvy. Opětovné zrušení právnické osoby 

6/19 s. 158 
 

Zrušení účasti společníka 
Vztah řízení o zrušení účasti dědice společníka s. r. o. soudem dle § 211 ZOK k řízení o zrušení 

účasti společníka s. r. o. soudem dle § 205 ZOK 10/19 s. 259 

 

Zvýhodňování věřitele 
Odporovatelnost zvýhodňujících právních jednání aneb ex post cesta k poměrnému uspokojení 

věřitelů 11–12/19 s. 269 

 

Žaloba odpůrčí 
Odporovatelnost zvýhodňujících právních jednání aneb ex post cesta k poměrnému uspokojení 

věřitelů 11–12/19 s. 269 

 

Životní prostředí 
Evropský parlament: Produkty získané biologickými procesy nesmějí být patentovatelné 10/19 

s. 263 
 

 

V. Rejstřík právních předpisů 
 

99/1963 Sb. 
§ 9 1/19 s. 12  

§ 161 10/19 s. 260 

 

40/1964 Sb. 
§ 420 7–8/19 s. 186 

 

11/1975 Sb. 
o 3/19 s. 65 

 

160/1991 Sb. 
o 3/19 s. 65 

 

513/1991 Sb. 
§ 66 7–8/19 s. 186  

§ 135 4/19 s. 85  

§ 135 4/19 s. 98  

§ 194 4/19 s. 98  



§ 194 6/19 s. 151  

§ 194 7–8/19 s. 186  

§ 214 6/19 s. 141  

§ 230 4/19 s. 95  

§ 231 4/19 s. 95  

§ 265 3/19 s. 57  

§ 265 7–8/19 s. 186  

§ 301 3/19 s. 57  

§ 518 6/19 s. 141  

§ 571 7–8/19 s. 186 

 

458/2000 Sb. 
§ 11a 5/19 s. 126 

 

69/2002 Sb. m. s. 
o 10/19 s. 263 

 

256/2004 Sb. 
§ 3 2/19 s. 29  

§ 4 2/19 s. 36  

§ 34 7–8/19 s. 176 

 

182/2006 Sb. 
§ 3 9/19 s. 218  

§ 111 11–12/19 s. 269  

§ 128a 9/19 s. 218  

§ 140 11–12/19 s. 269  

§ 143 9/19 s. 218  

§ 235 11–12/19 s. 269  

§ 241 11–12/19 s. 269  

§ 349 10/19 s. 251 

 

262/2006 Sb. 
§ 257 7–8/19 s. 186 

 

93/2009 Sb. 
§ 44 9/19 s. 213 

 

280/2009 Sb. 
§ 238 6/19 s. 155  

§ 238 10/19 s. 257 

 

145/2010 Sb. 
§ 3 7–8/19 s. 169  

§ 8 7–8/19 s. 169  

§ 10 7–8/19 s. 169 

 

89/2012 Sb. 
§ 151 6/19 s. 151  

§ 151 9/19 s. 213  



§ 156 9/19 s. 213  

§ 159 11–12/19 s. 281  

§ 167 7–8/19 s. 186  

§ 168 6/19 s. 155  

§ 172 3/19 s. 69  

§ 172 6/19 s. 155  

§ 172 6/19 s. 158  

§ 211 3/19 s. 69  

§ 212 6/19 s. 141  

§ 212 10/19 s. 260  

§ 258 9/19 s. 231  

§ 260 7–8/19 s. 196  

§ 429 6/19 s. 158  

§ 553 3/19 s. 66  

§ 629 1/19 s. 12  

§ 1099 4/19 s. 95  

§ 1335 1/19 s. 1  

§ 1354 1/19 s. 1  

§ 1395 1/19 s. 1  

§ 1448 2/19 s. 29  

§ 1457 2/19 s. 29  

§ 1745 4/19 s. 95  

§ 1752 5/19 s. 126  

§ 1767 1/19 s. 1  

§ 1792 5/19 s. 121  

§ 1802 7–8/19 s. 169  

§ 1987 3/19 s. 57  

§ 2051 3/19 s. 57  

§ 2158 9/19 s. 227  

§ 2161 9/19 s. 227  

§ 2165 9/19 s. 227  

§ 2169 9/19 s. 227  

§ 2395 7–8/19 s. 169  

§ 2438 5/19 s. 121  

§ 2761 1/19 s. 1 

 

90/2012 Sb. 
§ 34 7–8/19 s. 196  

§ 34 9/19 s. 231  

§ 36 3/19 s. 69  

§ 36 11–12/19 s. 286  

§ 37 3/19 s. 69  

§ 40 4/19 s. 90  

§ 43 7–8/19 s. 193  

§ 51 4/19 s. 85  

§ 51 6/19 s. 151  

§ 53 7–8/19 s. 186  

§ 55 11–12/19 s. 281  

§ 56 11–12/19 s. 281  

§ 59 7–8/19 s. 186  



§ 93 6/19 s. 155  

§ 113 3/19 s. 69  

§ 167 1/19 s. 12  

§ 167 4/19 s. 100  

§ 171 7–8/19 s. 193  

§ 173 1/19 s. 12  

§ 173 11–12/19 s. 302  

§ 175 7–8/19 s. 193  

§ 175 11–12/19 s. 302  

§ 184 4/19 s. 100  

§ 184 11–12/19 s. 302  

§ 190 6/19 s. 151  

§ 192 3/19 s. 66  

§ 192 7–8/19 s. 193  

§ 195 4/19 s. 85  

§ 204 1/19 s. 12  

§ 205 10/19 s. 259  

§ 209 7–8/19 s. 193  

§ 211 10/19 s. 259  

§ 213 11–12/19 s. 286  

§ 214 11–12/19 s. 286  

§ 245 2/19 s. 29  

§ 258 6/19 s. 141  

§ 276 4/19 s. 90  

§ 276 6/19 s. 141  

§ 286 7–8/19 s. 176  

§ 348 7–8/19 s. 199  

§ 348 9/19 s. 231  

§ 350 4/19 s. 90  

§ 375 11–12/19 s. 286  

§ 398 4/19 s. 100  

§ 407 9/19 s. 231  

§ 421 6/19 s. 151  

§ 424 7–8/19 s. 199  

§ 424 9/19 s. 231  

§ 428 7–8/19 s. 199  

§ 428 9/19 s. 231  

§ 601 4/19 s. 95  

§ 618 4/19 s. 95  

§ 619 4/19 s. 95  

§ 620 4/19 s. 95  

§ 734 4/19 s. 95  

§ 736 4/19 s. 95  

§ 777 10/19 s. 260 

 

240/2013 Sb. 
§ 15 7–8/19 s. 176  

§ 98 7–8/19 s. 176  

§ 272 7–8/19 s. 176  

§ 295a 7–8/19 s. 176 



 

304/2013 Sb. 
§ 9 6/19 s. 158  

§ 14 6/19 s. 158  

§ 65 2/19 s. 29  

§ 90 10/19 s. 257 

 

262/2017 Sb. 
§ 3 5/19 s. 113 

 

308/2017 Sb. 
o 11–12/19 s. 276 


