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číslo 11–12 / 2017

OBCHODNĚPRÁVNÍ REVUE
REJSTŘÍK
9. ROČNÍK • 2017
Redakce: Jungmannova 34, 110 00 Praha 1
I. Rejstřík autorů
Bačárová, Renáta: Vplyv právnej regulácie odmeňovania zamestnaneckých vynálezov na určenie výšky odmeny v kontexte pripravovanej novely slovenského patentového zákona 5/17 s. 133
Bělohlávek, Alexander J./Profeldová, Tereza: Doručování v insolvenčním řízení v tuzemsku a v přeshraničním styku 2/17 s. 33
Burešová, Kateřina: Akciová společnost jako účastník zadávacího
řízení 5/17 s. 142
Buus, Tomáš: Hodnota vypořádacího podílu ve společnosti 7–8/17
s. 202
Černá, Stanislava/Krabec, Tomáš: Ke znaleckému přezkumu zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami 6/17 s. 170
Dědič, Jan/Šuk, Petr: Nad novelou zákona o obchodních korporacích (aneb sporné otázky nové úpravy zaměstnanecké participace)
4/17 s. 97
Holá, Lenka: K pojmu konciliace v řešení spotřebitelských sporů
2/17 s. 47
Horáček, Vít: Jiří Hrádek: Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku (Praha: C. H. Beck, 2016, 239 stran) 10/17 s. 292
Hrádek, Jiří: Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodifikaci 7–8/17 s. 198
Hruda, Ondřej: Pár stručných poznámek k rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-562/15: Klamavá reklama s cenovým srovnáním
mezi obchody rozdílných velikostí 4/17 s. 108
Hurychová, Klára: Princip say on pay v připravované unijní legislativě 3/17 s. 65
Chovancová, Kateřina: Protest proti usnesení valné hromady 3/17
s. 76
Josková, Lucie: Likvidátor a statutární orgán kapitálové společnosti
v likvidaci 3/17 s. 70
Josková, Lucie: Ukončení dlouhodobých smluvních závazků
obchodní společnosti v likvidaci 9/17 s. 246
Kachramanová, Lucie: Předpoklady odpovědnosti státu za činnost
způsobenou insolvenčním správcem 10/17 s. 273
Kolman, Petr: Právo veřejných zakázek: Nové právní aspekty DNS –
dynamického nákupního systému 2/17 s. 43
Kolman, Petr: Zákon o zadávání veřejných zakázek pod mikroskopem – právní aspekty vyloučení účastníka zadávacího řízení 1/17
s. 17
Krabec, Tomáš/Černá, Stanislava: Ke znaleckému přezkumu zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami 6/17 s. 170
Kříž, Radim: Několik poznámek k přeměně cenných papírů na
zaknihované cenné papíry 6/17 s. 161
Kupčík, Jan: Proč má český wrongful trading do originálu daleko?
1/17 s. 9
Linhartová, Jitka: Komentář k zákonu o ochraně hospodářské soutěže (Kindl, J., Munková, J., C. H. Beck 2016, 3., přepracované
vydání) 7–8/17 s. 207
Merenda, David/Soural, Aleš: Investiční dotazník 3/17 s. 80
Mišúr, Peter: Akční plán finančních služeb pro spotřebitele 6/17
s. 182
Mišúr, Peter: Evropská komise navrhla posílit postavení orgánů pro
hospodářskou soutěž 5/17 s. 151

Mišúr, Peter: Evropská komise navrhla snížení rozdílů restrukturalizačních a insolvenčních rámců v EU 2/17 s. 55
Mišúr, Peter: Evropská komise navrhla vytvoření integrovanějšího
evropského finančního dohledu 11–12/17 s. 340
Mišúr, Peter: Evropská komise představila legislativní rámec pro jednotný trh služeb 3/17 s. 88
Mišúr, Peter: Evropský parlament navrhl společné minimální normy
pro občanskoprávní řízení 7–8/17 s. 227
Mišúr, Peter: Evropský parlament projednává legislativní priority
Komise na rok 2017 1/17 s. 22
Mišúr, Peter: Evropský parlament přijal usnesení o provádění přeshraničních fúzí a rozdělení 9/17 s. 267
Mišúr, Peter: Evropský parlament schválil obchodní dohodu mezi
EU a Kanadou (CETA) 4/17 s. 117
Mišúr, Peter: Komise vyzvala k rychlému přijetí klíčových návrhů
strategie pro jednotný digitální trh 7–8/17 s. 217
Mišúr, Peter: Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy
10/17 s. 297
Mišúr, Peter: Zpráva Komise k urychlení procesu vytváření unie
kapitálových trhů 6/17 s. 188
Ondrejová, Dana: Porušení informační povinnosti podnikatele vůči
spotřebiteli ve fázi před uzavřením smlouvy jako nekalá obchodní
praktika a/nebo nekalá soutěž? 10/17 s. 279
Ondrejová, Dana: Porušení závazkového práva jako nekalosoutěžní
jednání? 9/17 s. 251
Ondrejová, Dana: Vztah právní úpravy nekalé soutěže a nekalých
obchodních praktik 6/17 s. 176
Pelikán, Martin: K některým otázkám předsmluvní odpovědnosti
v praxi 5/17 s. 129
Pihera, Vlastimil: Investiční fond. Vyměřování teritoria 9/17 s. 241
Pipková, Petra Joanna: Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání I.: Aktivní a pasivní legitimace a rozsah náhrady škody 11–12/17 s. 326
Profeldová, Tereza/Bělohlávek, Alexander J.: Doručování v insolvenčním řízení v tuzemsku a v přeshraničním styku 2/17 s. 33
Redakce: Monitoring právních předpisů v období od 1. 1. 2017 do
14. 1. 2017 1/17 s. 32
Redakce: Přehled změn vybraných právních předpisů v období od
1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 4/17 s. 127
Redakce: Přehled změn vybraných právních předpisů v období od
1. 4. 2014 do 30. 4. 2017 5/17 s. 160
Redakce: Přehled změn vybraných právních předpisů v období od
1. 6. 2017 do 30. 6. 2017 7–8/17 s. 240
Redakce: Přehled změn vybraných právních předpisů v období od
1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 9/17 s. 272
Ruban, Radek: O konstitutivní povaze návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností a družstev 11–12/17 s. 305
Soural, Aleš/Merenda, David: Investiční dotazník 3/17 s. 80
Svoboda, Karel: K problému s paušály za předžalobní výzvu mezi
podnikateli 2/17 s. 53
Špačková, Michala: Smluvní možnosti limitace práva squeeze-out
1/17 s. 1
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Šuk, Petr/Dědič, Jan: Nad novelou zákona o obchodních korporacích (aneb sporné otázky nové úpravy zaměstnanecké participace)
4/17 s. 97
Tomášek, Petr: Obnovení povinné kodeterminace – návrat nejistoty
2/17 s. 37
Vlachová, Barbora: Povinnosti podnikatelů v novele zákona o elektronických komunikacích 4/17 s. 111
Vojtěch, Jakub: Několik poznámek k doporučením ČNB úvěrovým
institucím v oblasti hypotečního trhu a jejich právní povaze 4/17
s. 104
Vojtek, Radek: Sláb jen ten, kdo (ne)ztratil v řešení finanční krize
víru aneb selhání banky, resoluce a veřejná podpora? 11–12/17
s. 313
Zima, Petr: K možnosti analogické aplikace ustanovení o obchodním
zastoupení na franšízové smlouvy 10/17 s. 289
Zima, Petr: Několik úvah k oceňování podniků 5/17 s. 139
Zvára, Michael: Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti
s ručením omezeným na základě smlouvy o převodu podílu 7–8/17
s. 193

II. Recenze a anotace
Jiří Hrádek: Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku (Praha:
C. H. Beck, 2016, 239 stran) 10/17 s. 292
Komentář k zákonu o ochraně hospodářské soutěže (Kindl, J., Munková, J., C. H. Beck 2016, 3., přepracované vydání) 7–8/17 s. 207

III. Soudní rozhodnutí
Nejvyšší soud
29 Cdo 5036/2015, 26. 10. 2016 4/17 s. 113
29 Cdo 1104/2016, 22. 2. 2017 11–12/17 s. 334
29 Cdo 1817/2016, 26. 10. 2016 2/17 s. 50
Vrchní soud v Olomouci
5 Cmo 202/2014, 22. 11. 2016 9/17 s. 263
Vrchní soud v Praze
14 Cmo 312/2015, 6. 4. 2017 6/17 s. 179
14 Cmo 205/2016, 7. 2. 2017 5/17 s. 147
14 Cmo 493/2016, 20. 12. 2016 3/17 s. 84
7 Cmo 418/2015, 1. 9. 2017 10/17 s. 292a
7 Cmo 100/2016, 5. 9. 2016 1/17 s. 15
7 Cmo 125/2016, 24. 11. 2016 1/17 s. 13
7 Cmo 205/2016, 5. 4. 2017 7–8/17 s. 208
Soudní dvůr EU
C-598/14 P, 5. 4. 2017 6/17 s. 181
C-41/15, 8. 11. 2016 1/17 s. 16
C-339/15, 4. 5. 2017 7–8/17 s. 215
C-342/15, 9. 3. 2017 4/17 s. 116
C-536/15, 15. 3. 2017 5/17 s. 150
C-562/15, 8. 2. 2017 3/17 s. 87
C-566/15, 18. 7. 2017 10/17 s. 295
C-49/16, 22. 6. 2017 10/17 s. 293
C-186/16, 20. 9. 2017 11–12/17 s. 338
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Akcionáři
Princip say on pay v připravované unijní legislativě 3/17 s. 65
Údaj o číselném označení akcií jednotlivých akcionářů jako obligatorní zákonná náležitost seznamu akcionářů 5/17 s. 147
Akciová společnost
Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení 5/17 s. 142
Nad novelou zákona o obchodních korporacích (aneb sporné otázky
nové úpravy zaměstnanecké participace) 4/17 s. 97
Nepřípustnost souběžného členství ve správní radě akciové společnosti s monistickou strukturou a prokury 6/17 s. 179
Obnovení povinné kodeterminace – návrat nejistoty 2/17 s. 37
Zástupci zaměstnanců v dozorčí radě akciové společnosti - článek 45
SFEU 10/17 s. 295
Alternativní řešení sporů
K pojmu konciliace v řešení spotřebitelských sporů 2/17 s. 47
Banky
Sláb jen ten, kdo (ne)ztratil v řešení finanční krize víru aneb selhání
banky, resoluce a veřejná podpora? 11–12/17 s. 313
Cenné papíry zaknihované
Několik poznámek k přeměně cenných papírů na zaknihované cenné
papíry 6/17 s. 161
Corporate governance
Princip say on pay v připravované unijní legislativě 3/17 s. 65
Culpa in contrahendo
K některým otázkám předsmluvní odpovědnosti v praxi 5/17 s. 129
Česká národní banka
Několik poznámek k doporučením ČNB úvěrovým institucím
v oblasti hypotečního trhu a jejich právní povaze 4/17 s. 104
Členská schůze družstva
Účinky opětovného uplatnění návrhu na vyslovení neplatnosti (části)
usnesení členské schůze 2/17 s. 50
Daň z příjmů právnických osob
Evropský parlament přijal usnesení o provádění přeshraničních fúzí
a rozdělení 9/17 s. 267
Dluhopisy
Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy 10/17 s. 297
Dohled nad finančním trhem
Evropská komise navrhla vytvoření integrovanějšího evropského
finančního dohledu 11–12/17 s. 340
Dokazování v civilním řízení
Několik úvah k oceňování podniků 5/17 s. 139
Doručování v civilním řízení
Doručování v insolvenčním řízení v tuzemsku a v přeshraničním styku 2/17 s. 33

IV. Věcný rejstřík
Akcie
Porušení závazkového předkupního práva k akciím sjednaného
v akcionářské smlouvě 3/17 s. 84
Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie 9/17 s. 263
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Dozorčí rada
Nad novelou zákona o obchodních korporacích (aneb sporné otázky
nové úpravy zaměstnanecké participace) 4/17 s. 97
Obnovení povinné kodeterminace – návrat nejistoty 2/17 s. 37
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Zástupci zaměstnanců v dozorčí radě akciové společnosti - článek 45
SFEU 10/17 s. 295
Firma obchodní
Dodatek označující právní formu právnické osoby coby rozlišující
prvek 1/17 s. 15
Fondy investiční
Investiční fond. Vyměřování teritoria 9/17 s. 241
Franchising
K možnosti analogické aplikace ustanovení o obchodním zastoupení
na franšízové smlouvy 10/17 s. 289
Fúze přeshraniční
Evropský parlament přijal usnesení o provádění přeshraničních fúzí
a rozdělení 9/17 s. 267
Hlasování
Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie 9/17 s. 263
Hypoteční úvěrování
Několik poznámek k doporučením ČNB úvěrovým institucím
v oblasti hypotečního trhu a jejich právní povaze 4/17 s. 104
Informační technologie
Komise vyzvala k rychlému přijetí klíčových návrhů strategie pro jednotný digitální trh 7–8/17 s. 217
Internet
Komise vyzvala k rychlému přijetí klíčových návrhů strategie pro jednotný digitální trh 7–8/17 s. 217
Investování
Investiční dotazník 3/17 s. 80
Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy 10/17 s. 297
Investování kolektivní
Investiční fond. Vyměřování teritoria 9/17 s. 241
Jednatel
K některým kritériím posuzování standardu péče řádného hospodáře
4/17 s. 113
Počet jednatelů ve společenské smlouvě a zápis údaje o počtu jednatelů do obchodního rejstříku a zpětvzetí takového návrhu; Forma
rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti s ručením
omezeným a povolání likvidátora do funkce; Podkladový notářský
zápis v řízení o zápis skutečností do obchodního rejstříku; Změna
předmětu podnikání ex lege 7–8/17 s. 208
Jednotný trh EU
Evropská komise představila legislativní rámec pro jednotný trh služeb 3/17 s. 88
Komise vyzvala k rychlému přijetí klíčových návrhů strategie pro jednotný digitální trh 7–8/17 s. 217
Komunikace elektronické
Povinnosti podnikatelů v novele zákona o elektronických komunikacích 4/17 s. 111
Sítě a služby elektronických komunikací 5/17 s. 150
Legitimace žalobní
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání I.: Aktivní
a pasivní legitimace a rozsah náhrady škody 11–12/17 s. 326

číslo 11–12 / 2017
Legitimace žalobní aktivní
Zápis vedoucího odštěpného závodu; Aktivní věcná legitimace v případě návrhu na zápis změn u odštěpného závodu 10/17 s. 292a
Lékařská péče
Reklama na zubní péči 7–8/17 s. 215
Likvidace obchodní společnosti
Likvidátor a statutární orgán kapitálové společnosti v likvidaci 3/17
s. 70
Počet jednatelů ve společenské smlouvě a zápis údaje o počtu jednatelů do obchodního rejstříku a zpětvzetí takového návrhu; Forma
rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti s ručením
omezeným a povolání likvidátora do funkce; Podkladový notářský
zápis v řízení o zápis skutečností do obchodního rejstříku; Změna
předmětu podnikání ex lege 7–8/17 s. 208
Ukončení dlouhodobých smluvních závazků obchodní společnosti
v likvidaci 9/17 s. 246
Zrušení obchodní korporace – společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu s likvidací z důvodu pozbytí podnikatelských
oprávnění 1/17 s. 13
Likvidátor
Likvidátor a statutární orgán kapitálové společnosti v likvidaci 3/17
s. 70
Nabytí vlastnického práva od nevlastníka
Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy o převodu podílu 7–8/17 s. 193
Náhrada nákladů řízení civilního
K problému s paušály za předžalobní výzvu mezi podnikateli 2/17
s. 53
Náhrada škody
K některým otázkám předsmluvní odpovědnosti v praxi 5/17 s. 129
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání I.: Aktivní
a pasivní legitimace a rozsah náhrady škody 11–12/17 s. 326
Návrh na zahájení řízení
O konstitutivní povaze návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností a družstev 11–12/17
s. 305
Název právnické osoby
Dodatek označující právní formu právnické osoby coby rozlišující
prvek 1/17 s. 15
Nekalá soutěž
Porušení informační povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli ve fázi
před uzavřením smlouvy jako nekalá obchodní praktika a/nebo
nekalá soutěž? 10/17 s. 279
Porušení závazkového práva jako nekalosoutěžní jednání? 9/17
s. 251
Vztah právní úpravy nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik
6/17 s. 176
Neplatnost usnesení členské schůze
O konstitutivní povaze návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností a družstev 11–12/17
s. 305
Účinky opětovného uplatnění návrhu na vyslovení neplatnosti (části)
usnesení členské schůze 2/17 s. 50
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Neplatnost usnesení valné hromady
O konstitutivní povaze návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností a družstev 11–12/17
s. 305
Podřízení obchodní korporace zákonu o obchodních korporacích
(tzv. „generální optin“) a potřebný počet hlasů k takové změně společenské smlouvy, přezkum platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem 11–12/17 s. 334
Protest proti usnesení valné hromady 3/17 s. 76
Obcházení zákona
Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie 9/17 s. 263
Oceňování majetku
Hodnota vypořádacího podílu ve společnosti 7–8/17 s. 202
Několik úvah k oceňování podniků 5/17 s. 139
Odměna
Princip say on pay v připravované unijní legislativě 3/17 s. 65
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Předpoklady odpovědnosti státu za činnost způsobenou insolvenčním správcem 10/17 s. 273
Odštěpný závod
Zápis vedoucího odštěpného závodu; Aktivní věcná legitimace v případě návrhu na zápis změn u odštěpného závodu 10/17 s. 292a
Ochrana hospodářské soutěže
Evropská komise navrhla posílit postavení orgánů pro hospodářskou
soutěž 5/17 s. 151
Komentář k zákonu o ochraně hospodářské soutěže (Kindl, J., Munková, J., C. H. Beck 2016, 3., přepracované vydání) 7–8/17 s. 207
Ochrana investice
Ochrana zájmů akcionářů 1/17 s. 16
Ochrana osobních údajů
Komise vyzvala k rychlému přijetí klíčových návrhů strategie pro jednotný digitální trh 7–8/17 s. 217
Ochrana spotřebitele
Akční plán finančních služeb pro spotřebitele 6/17 s. 182
K pojmu konciliace v řešení spotřebitelských sporů 2/17 s. 47
Porušení informační povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli ve fázi
před uzavřením smlouvy jako nekalá obchodní praktika a/nebo
nekalá soutěž? 10/17 s. 279
Porušení závazkového práva jako nekalosoutěžní jednání? 9/17
s. 251
Reklama na zubní péči 7–8/17 s. 215
Ochrana věřitele
Proč má český wrongful trading do originálu daleko? 1/17 s. 9
Péče řádného hospodáře
K některým kritériím posuzování standardu péče řádného hospodáře
4/17 s. 113
Platební neschopnost
Evropská komise navrhla snížení rozdílů restrukturalizačních a insolvenčních rámců v EU 2/17 s. 55
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Podíl vypořádací
Hodnota vypořádacího podílu ve společnosti 7–8/17 s. 202
Podnikání na kapitálovém trhu
Investiční dotazník 3/17 s. 80
Zpráva Komise k urychlení procesu vytváření unie kapitálových trhů
6/17 s. 188
Podpis
Právní jistota při realitních transakcích 4/17 s. 116
Podpora a ochrana investic
Zpráva Komise k urychlení procesu vytváření unie kapitálových trhů
6/17 s. 188
Porušení práv k ochranné známce a jiným označením
Použití vnitrostátního práva ve vztahu k ochranným známkám EU
6/17 s. 181
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání I.: Aktivní
a pasivní legitimace a rozsah náhrady škody 11–12/17 s. 326
Posudek znalecký
Ke znaleckému přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 6/17 s. 170
Několik úvah k oceňování podniků 5/17 s. 139
Právo EU
Evropský parlament projednává legislativní priority Komise na rok
2017 1/17 s. 22
Právo soukromé evropské
Evropský parlament navrhl společné minimální normy pro občanskoprávní řízení 7–8/17 s. 227
Prokura
Nepřípustnost souběžného členství ve správní radě akciové společnosti s monistickou strukturou a prokury 6/17 s. 179
Předkupní právo
Porušení závazkového předkupního práva k akciím sjednaného
v akcionářské smlouvě 3/17 s. 84
Přechod vlastnického práva
Několik poznámek k přeměně cenných papírů na zaknihované cenné
papíry 6/17 s. 161
Převod obchodního podílu
Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy o převodu podílu 7–8/17 s. 193
Převod vlastnického práva
Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie 9/17 s. 263
Reklama
Reklama na zubní péči 7–8/17 s. 215
Reklama klamavá
Pár stručných poznámek k rozsudku Soudního dvora EU ve věci
C-562/15: Klamavá reklama s cenovým srovnáním mezi obchody
rozdílných velikostí 4/17 s. 108
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Reklama srovnávací
Objektivní cenové srovnání 3/17 s. 87
Pár stručných poznámek k rozsudku Soudního dvora EU ve věci
C-562/15: Klamavá reklama s cenovým srovnáním mezi obchody
rozdílných velikostí 4/17 s. 108
Rozdělení společnosti
Evropský parlament přijal usnesení o provádění přeshraničních fúzí
a rozdělení 9/17 s. 267
Ručení
Proč má český wrongful trading do originálu daleko? 1/17 s. 9
Řízení civilní
Evropský parlament navrhl společné minimální normy pro občanskoprávní řízení 7–8/17 s. 227
Řízení insolvenční
Doručování v insolvenčním řízení v tuzemsku a v přeshraničním styku 2/17 s. 33
Evropská komise navrhla snížení rozdílů restrukturalizačních a insolvenčních rámců v EU 2/17 s. 55
Řízení rejstříkové
Podřízení obchodní korporace zákonu o obchodních korporacích
(tzv. „generální optin“) a potřebný počet hlasů k takové změně společenské smlouvy, přezkum platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem 11–12/17 s. 334
Sázka a hra
Internetové hazardní hry - článek 56 SFEU 10/17 s. 293
Služby
Evropská komise představila legislativní rámec pro jednotný trh služeb 3/17 s. 88

číslo 11–12 / 2017
Smlouvy obchodní
Evropský parlament schválil obchodní dohodu mezi EU a Kanadou
(CETA) 4/17 s. 117
Smlouvy společenské
Počet jednatelů ve společenské smlouvě a zápis údaje o počtu jednatelů do obchodního rejstříku a zpětvzetí takového návrhu; Forma
rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti s ručením
omezeným a povolání likvidátora do funkce; Podkladový notářský
zápis v řízení o zápis skutečností do obchodního rejstříku; Změna
předmětu podnikání ex lege 7–8/17 s. 208
Podřízení obchodní korporace zákonu o obchodních korporacích
(tzv. „generální optin“) a potřebný počet hlasů k takové změně společenské smlouvy, přezkum platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem 11–12/17 s. 334
Smlouvy spotřebitelské
Kurzové riziko v neprospěch spotřebitele 11–12/17 s. 338
Společnost s ručením omezeným
Počet jednatelů ve společenské smlouvě a zápis údaje o počtu jednatelů do obchodního rejstříku a zpětvzetí takového návrhu; Forma
rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti s ručením
omezeným a povolání likvidátora do funkce; Podkladový notářský
zápis v řízení o zápis skutečností do obchodního rejstříku; Změna
předmětu podnikání ex lege 7–8/17 s. 208
Správce insolvenční
Předpoklady odpovědnosti státu za činnost způsobenou insolvenčním správcem 10/17 s. 273
Squeeze-out
Smluvní možnosti limitace práva squeeze-out 1/17 s. 1

Služby finanční
Akční plán finančních služeb pro spotřebitele 6/17 s. 182

Statutární orgány obchodní společnosti
Nepřípustnost souběžného členství ve správní radě akciové společnosti s monistickou strukturou a prokury 6/17 s. 179
Proč má český wrongful trading do originálu daleko? 1/17 s. 9

Služby právní
Právní jistota při realitních transakcích 4/17 s. 116

Svoboda smluvní
Smluvní možnosti limitace práva squeeze-out 1/17 s. 1

Smlouva o provozu dopravního prostředku
Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodifikaci 7–8/17
s. 198

Trh kapitálový
Evropská komise navrhla vytvoření integrovanějšího evropského
finančního dohledu 11–12/17 s. 340

Smlouva o přepravě
Jiří Hrádek: Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku (Praha:
C. H. Beck, 2016, 239 stran) 10/17 s. 292

Úpadek dlužníka
Proč má český wrongful trading do originálu daleko? 1/17 s. 9
Sláb jen ten, kdo (ne)ztratil v řešení finanční krize víru aneb selhání
banky, resoluce a veřejná podpora? 11–12/17 s. 313

Smlouva o přepravě osob
Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodifikaci 7–8/17
s. 198
Smlouva o přepravě věci
Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodifikaci 7–8/17
s. 198
Smlouva o úvěru
Kurzové riziko v neprospěch spotřebitele 11–12/17 s. 338

Uzavření smlouvy
Porušení informační povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli ve fázi
před uzavřením smlouvy jako nekalá obchodní praktika a/nebo
nekalá soutěž? 10/17 s. 279
Valná hromada akciové společnosti
Údaj o číselném označení akcií jednotlivých akcionářů jako obligatorní zákonná náležitost seznamu akcionářů 5/17 s. 147
Veřejná podpora
Sláb jen ten, kdo (ne)ztratil v řešení finanční krize víru aneb selhání
banky, resoluce a veřejná podpora? 11–12/17 s. 313
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Volný pohyb kapitálu
Evropská komise navrhla snížení rozdílů restrukturalizačních a insolvenčních rámců v EU 2/17 s. 55
Volný pohyb služeb
Právní jistota při realitních transakcích 4/17 s. 116
Vyloučení z řízení
Zákon o zadávání veřejných zakázek pod mikroskopem – právní
aspekty vyloučení účastníka zadávacího řízení 1/17 s. 17
Vynálezy
Vplyv právnej regulácie odmeňovania zamestnaneckých vynálezov na
určenie výšky odmeny v kontexte pripravovanej novely slovenského patentového zákona 5/17 s. 133
Zadávání veřejných zakázek
Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení 5/17 s. 142
Právo veřejných zakázek: Nové právní aspekty DNS – dynamického
nákupního systému 2/17 s. 43
Zákon o zadávání veřejných zakázek pod mikroskopem – právní
aspekty vyloučení účastníka zadávacího řízení 1/17 s. 17
Zákaz diskriminace
Internetové hazardní hry - článek 56 SFEU 10/17 s. 293
Sítě a služby elektronických komunikací 5/17 s. 150
Základní kapitál
Ochrana zájmů akcionářů 1/17 s. 16
Založení akciové společnosti
Ochrana zájmů akcionářů 1/17 s. 16
Zaměstnanci
Vplyv právnej regulácie odmeňovania zamestnaneckých vynálezov na
určenie výšky odmeny v kontexte pripravovanej novely slovenského patentového zákona 5/17 s. 133
Zápis do katastru nemovitostí
Právní jistota při realitních transakcích 4/17 s. 116
Zápis do obchodního rejstříku
Počet jednatelů ve společenské smlouvě a zápis údaje o počtu jednatelů do obchodního rejstříku a zpětvzetí takového návrhu; Forma
rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti s ručením
omezeným a povolání likvidátora do funkce; Podkladový notářský
zápis v řízení o zápis skutečností do obchodního rejstříku; Změna
předmětu podnikání ex lege 7–8/17 s. 208
Podřízení obchodní korporace zákonu o obchodních korporacích
(tzv. „generální optin“) a potřebný počet hlasů k takové změně společenské smlouvy, přezkum platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem 11–12/17 s. 334
Zápis vedoucího odštěpného závodu; Aktivní věcná legitimace v případě návrhu na zápis změn u odštěpného závodu 10/17 s. 292a
Zápis notářský
Počet jednatelů ve společenské smlouvě a zápis údaje o počtu jednatelů do obchodního rejstříku a zpětvzetí takového návrhu; Forma
rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti s ručením
omezeným a povolání likvidátora do funkce; Podkladový notářský
zápis v řízení o zápis skutečností do obchodního rejstříku; Změna
předmětu podnikání ex lege 7–8/17 s. 208
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Podřízení obchodní korporace zákonu o obchodních korporacích
(tzv. „generální optin“) a potřebný počet hlasů k takové změně společenské smlouvy, přezkum platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem 11–12/17 s. 334
Zastoupení obchodní
K možnosti analogické aplikace ustanovení o obchodním zastoupení
na franšízové smlouvy 10/17 s. 289
Závazky
Porušení závazkového práva jako nekalosoutěžní jednání? 9/17
s. 251
Závazky smluvní
Ukončení dlouhodobých smluvních závazků obchodní společnosti
v likvidaci 9/17 s. 246
Zpráva ovládací
Ke znaleckému přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 6/17 s. 170
Zrušení obchodní společnosti
Zrušení obchodní korporace – společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu s likvidací z důvodu pozbytí podnikatelských
oprávnění 1/17 s. 13
Zrušení společnosti
Počet jednatelů ve společenské smlouvě a zápis údaje o počtu jednatelů do obchodního rejstříku a zpětvzetí takového návrhu; Forma
rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti s ručením
omezeným a povolání likvidátora do funkce; Podkladový notářský
zápis v řízení o zápis skutečností do obchodního rejstříku; Změna
předmětu podnikání ex lege 7–8/17 s. 208

V. Rejstřík právních předpisů
99/1963 Sb.
§ 9 1/17 s. 9
§ 50 2/17 s. 33
§ 80 11–12/17 s. 305
§ 127a 5/17 s. 139
§ 142 2/17 s. 53
527/1990 Sb.
§ 9 5/17 s. 133
513/1991 Sb.
§ 110 7–8/17 s. 208
§ 135 4/17 s. 113
§ 141 7–8/17 s. 208
§ 156 9/17 s. 263
§ 156a 9/17 s. 263
§ 172 1/17 s. 13
§ 194 4/17 s. 113
§ 446 7–8/17 s. 193
563/1991 Sb.
§ 27 7–8/17 s. 202
358/1992 Sb.
§ 70 7–8/17 s. 208
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634/1992 Sb.
o 2/17 s. 47
§ 4 6/17 s. 176
§ 5 10/17 s. 279
§ 5a 10/17 s. 279
§ 9 10/17 s. 279
2/1993 Sb.
čl. 36 10/17 s. 273
85/1996 Sb.
§ 25a 4/17 s. 116
177/1996 Sb.
§ 11 2/17 s. 53
151/1997 Sb.
§ 2 7–8/17 s. 202
82/1998 Sb.
§ 3 10/17 s. 273
189/2004 Sb.
§ 2a 9/17 s. 241
190/2004 Sb.
§ 23 6/17 s. 161
256/2004 Sb.
§ 15h 3/17 s. 80
§ 15i 3/17 s. 80
§ 15k 3/17 s. 80
§ 112 6/17 s. 161
§ 118 3/17 s. 65
127/2005 Sb.
§ 34 4/17 s. 111
§ 63 4/17 s. 111
§ 118 4/17 s. 111
182/2006 Sb.
§ 11 10/17 s. 273
§ 37 10/17 s. 273
§ 74 2/17 s. 33
§ 76 2/17 s. 33
§ 80 2/17 s. 33
§ 430 2/17 s. 33
130/2008 Sb.
čl. 2 7–8/17 s. 208
253/2008 Sb.
§ 4 5/17 s. 142
40/2009 Sb.
§ 346 5/17 s. 139
303/2010 Sb.
§ 27 3/17 s. 80
89/2012 Sb.
§ 1 1/17 s. 1
§ 6 9/17 s. 263

2017

číslo 11–12 / 2017
§ 8 9/17 s. 263
§ 132 1/17 s. 15
§ 159 4/17 s. 113
§ 169 9/17 s. 246
§ 187 3/17 s. 70
§ 189 3/17 s. 70
§ 193 3/17 s. 70
§ 196 3/17 s. 70
§ 206 9/17 s. 246
§ 245 2/17 s. 50, 11–12/17 s. 305, 11–12/17 s. 334
§ 258 11–12/17 s. 305
§ 259 2/17 s. 50
§ 419 9/17 s. 251
§ 424 1/17 s. 15
§ 440 3/17 s. 70
§ 503 10/17 s. 292a
§ 525 6/17 s. 161
§ 529 6/17 s. 161
§ 530 6/17 s. 161
§ 583 5/17 s. 129
§ 1109 7–8/17 s. 193
§ 1110 7–8/17 s. 193
§ 1111 7–8/17 s. 193
§ 1728 5/17 s. 129
§ 1729 5/17 s. 129
§ 1765 9/17 s. 246
§ 1810 10/17 s. 279
§ 1811 10/17 s. 279
§ 1820 10/17 s. 279
§ 1843 10/17 s. 279
§ 1926 6/17 s. 161
§ 1981 9/17 s. 246
§ 1998 9/17 s. 246
§ 2000 9/17 s. 246
§ 2006 9/17 s. 246
§ 2144 3/17 s. 84
§ 2165 10/17 s. 279
§ 2483 10/17 s. 289
§ 2514 10/17 s. 289
§ 2519 10/17 s. 289
§ 2550 7–8/17 s. 198
§ 2555 7–8/17 s. 198
§ 2582 7–8/17 s. 198
§ 2910 5/17 s. 129
§ 2913 5/17 s. 129
§ 2914 11–12/17 s. 326
§ 2951 9/17 s. 251
§ 2952 9/17 s. 251
§ 2972 6/17 s. 176, 9/17 s. 251
§ 2976 6/17 s. 176, 9/17 s. 251
§ 2988 11–12/17 s. 326
§ 2990 11–12/17 s. 326
90/2012 Sb.
§ 8 7–8/17 s. 208
§ 36 7–8/17 s. 202
§ 45 2/17 s. 50, 11–12/17 s. 305, 11–12/17 s. 334
§ 51 4/17 s. 113
§ 59 3/17 s. 65, 4/17 s. 97
§ 60 3/17 s. 65
§ 61 3/17 s. 65
§ 62 3/17 s. 65
§ 68 1/17 s. 9
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292/2013 Sb.
§ 13 1/17 s. 13
§ 90 2/17 s. 50
§ 91 2/17 s. 50

§ 71 11–12/17 s. 326
§ 76 1/17 s. 9
§ 82 6/17 s. 170
§ 85 6/17 s. 170
§ 86 6/17 s. 170
§ 88 6/17 s. 170
§ 93 1/17 s. 13, 9/17 s. 246
§ 146 7–8/17 s. 208
§ 171 11–12/17 s. 334
§ 189 3/17 s. 76
§ 191 11–12/17 s. 305, 11–12/17 s. 334
§ 192 3/17 s. 76
§ 241 7–8/17 s. 208
§ 264 5/17 s. 147
§ 375 1/17 s. 1
§ 421 2/17 s. 37
§ 428 11–12/17 s. 305
§ 446 11–12/17 s. 305
§ 448 2/17 s. 37, 4/17 s. 97, 6/17 s. 179
§ 449 2/17 s. 37
§ 450 2/17 s. 37
§ 456 2/17 s. 37, 4/17 s. 97, 6/17 s. 179
§ 457 4/17 s. 97
§ 663 2/17 s. 50, 11–12/17 s. 305
§ 776 7–8/17 s. 208
§ 777 11–12/17 s. 334

304/2013 Sb.
§ 8 7–8/17 s. 193
§ 78 7–8/17 s. 208
§ 92 7–8/17 s. 208
§ 108 7–8/17 s. 208
§ 113 7–8/17 s. 208
351/2013 Sb.
§ 3 2/17 s. 53
374/2015 Sb.
o 11–12/17 s. 313
134/2016 Sb.
§ 6 1/17 s. 17
§ 46 1/17 s. 17
§ 48 1/17 s. 17, 5/17 s. 142
§ 49 5/17 s. 142
§ 139 2/17 s. 43
458/2016 Sb.
čl. 2 4/17 s. 97

NOVINKA C. H. BECK

240/2013 Sb.
§ 2 9/17 s. 241
§ 15 9/17 s. 241
§ 98 9/17 s. 241

262/2017 Sb.
§ 4 11–12/17 s. 326

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ KOMENT
KOMENTÁŘ
ÁŘ NA TRHU

. .

Petrov Výtisk Beran a kolektiv

Občanský zákoník. Komentář
2017, vázané s přebalem, 3 120 stran, cena 4 990 Kč

obj. číslo M50

Stručný a přitom obsahově plnohodnotný
výklad co nejpodrobněji zpracovává dostupné zdroje, zejména nová soudní rozhodnutí a použitelnou část dosavadní judikatur
judikatury.y.
komfortt
Všech 3 120 stran řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a judikaturou zatím nereflektované. Čtenářský komfor
zajišťuje
strukturovaný
zajišťťuuje tisk na odlehčeném papíře, inovativní gra
grafická podoba a pečlivě str
ukturovaný text.

Autorský kolektiv
čítá 82 odbor
níků se zkušenostmi s uplatňováním zákona v jednotlivých, specializovaných oblastech. Zastoupeni jsou zejména
odborníků
soudci Nejvyššího soudu, krajských a okresních soudů, advokáti, notáři a vyučující na právnických fakultách.

Novela č. 460/2016 Sb.
zákoníku provedenou
provedenou zákonem
zákonem č.č. 460/2016
460/2016 Sb.
Sb.
Komentář přehledně zapracovává i novelu občanského zákoníku

Nakladatelství C. H. Beck, s. r.r. o. I Jungmannova 34, 110 00 Praha 1 I tel.: 273 139 219 I e-mail: beck@beck.cz
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