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Právní rozhledy 

REJSTŘÍK 

 

Redakce: Jungmannova 34, 110 00 Praha 1 

 

 

I. Rejstřík autorů 
 

Adamec, Martin: Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti 

5/19 s. 159 
Amler, Pavel/Korbel, František/Kovář, Dalibor/Potočňák, Štefan: Elektronická identita při 

elektronickém (hmotně)právním jednání 18/19 s. 626 

Balarin, Jan/Janoušková, Anežka: K fenoménu hromadné žaloby 13–14/19 s. 489 

Balcarová, Anna: English rule vs. American rule 8/19 s. 278 

Balounová, Jana: Veřejné užívání versus shromažďovací právo 13–14/19 s. 496 

Bartoň, Michal: Omezitelnost základního práva podílet se na správě věcí veřejných a možné 

přístupy k limitaci práva 15–16/19 s. 531 

Bednářová, Markéta: Právo na soudní přezkum rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza za 

účelem studia dle směrnice 2004/114/ES 11/19 s. 403 

Bednářová, Markéta: Ústavní základy řízení o udělení dlouhodobého víza 2/19 s. 58 

Bejček, Josef: Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti 

stanovena kogentně? 12/19 s. 440 

Bělohlávek, Alexander J.: Právní charakter institutu „pověření“ rozhodců k rozhodování 

podle zásad spravedlnosti 1/19 s. 9 

Bělohlávek, Alexander J.: Vliv nárůstu minimální mzdy na závazkové vztahy (klauzule rebus 

sic stantibus, princip pacta sunt servanda a další okolnosti ve světle změn podmínek 

v úpravě minimální mzdy z pohledu smluvního práva) 13–14/19 s. 457 

Bělohlávek, Alexander J: Mezinárodní příslušnost pro vedení řízení souvisejících 

s insolvenčním řízením v režimu evropského insolvenčního nařízení 19/19 s. 662 

Benák, Jaroslav: Přípustnost ústavní stížnosti proti rozhodnutím, jež předcházela podání 

civilního dovolání 19/19 s. 671 

Bezouška, Petr/Havel, Bohumil: K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického 

práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele 11/19 s. 401 

Bezouška, Petr: Oznámení o započetí výkonu zástavního práva a jeho důsledky (praktický 

výklad § 1362 až 1364 ObčZ) 20/19 s. 687 

Bezouška, Petr/Havel, Bohumil/Hulmák, Milan/Melzer, Filip/Králíčková, 

Zdeňka/Pihera, Vlastimil/Ronovská, Kateřina/Telec, Ivo: Pět let poté: Nové soukromé 

právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Brim, Luboš: Domněnka sjednání zemědělského pachtu na dobu neurčitou 12/19 s. 444 

Brim, Luboš: Přímá odpovědnost zaměstnanců za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci 

22/19 s. 786 
Brož, Jan: Tak jak tedy soudně přezkoumávat souhlasy dle stavebního zákona? 10/19 s. 362 

Brožová, Sandra: Mezinárodní smlouvy za První republiky a dnes: koordinace sociálního 

pojištění a zamezení dvojího zdanění 4/19 s. 128 

Codl, Daniel: Zásada legitimního očekávání ve správním právu 23–24/19 s. 828 

Csach, Kristián/Havel, Bohumil/Lasák, Jan: Glosa k (ne)zakázaným ujednáním 

akcionářských dohod v českém soukromém akciovém právu ve světle aktuální judikatury 

17/19 s. 596 
Černoch, Radek: Plody a užitky v § 1630 odst. 2 ObčZ 4/19 s. 133 



2 
 

Černý, Matěj/Malý, Jan: Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost 

12/19 s. 427 

Dobrovolná, Eva/Lavický, Petr/Winterová, Alena/Dvořák, Bohumil/Pulkrábek, Zdeněk: 

Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního 5/19 s. 153 

Doležal, Radim: Vztah oprávnění autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra 2/19 

s. 62 
Doležal, Tomáš/Melzer, Filip: Přechod povinnosti k náhradě nemajetkové újmy vzniklé 

v důsledku zásahu do přirozených práv člověka na škůdcovy dědice 17/19 s. 580 

Dvořák, Bohumil/Lavický, Petr/Winterová, Alena/Dobrovolná, Eva/Pulkrábek, Zdeněk: 

Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního 5/19 s. 153 

Dvořák, Tomáš: Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského 

zákoníku 8/19 s. 267 

Eichlerová, Kateřina: Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo 

veřejnosti na informace 7/19 s. 234 

Elischer, David/Frinta, Ondřej/Frintová, Dita: Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České 

republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů 21/19 s. 725 

Elischer, David/Frinta, Ondřej/Frintová, Dita: Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České 

republice. Díl třetí: pohled praktický, morální, procesní, komparační a aktuální návrhy 

legislativního řešení 23–24/19 s. 807 

Fischerová, Eliška: Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce 

10/19 s. 351 
Floreš, Martin: Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a otázky s ní 

spojené 10/19 s. 368 

Frinta, Ondřej/Frintová, Dita: Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl 

druhý: specifika dětských dluhů vzniklých ze smluv o přepravě osoby 22/19 s. 770 

Frinta, Ondřej/Frintová, Dita/Elischer, David: Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České 

republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů 21/19 s. 725 

Frinta, Ondřej/Frintová, Dita/Elischer, David: Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České 

republice. Díl třetí: pohled praktický, morální, procesní, komparační a aktuální návrhy 

legislativního řešení 23–24/19 s. 807 

Frintová, Dita/Frinta, Ondřej: Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl 

druhý: specifika dětských dluhů vzniklých ze smluv o přepravě osoby 22/19 s. 770 

Frintová, Dita/Frinta, Ondřej/Elischer, David: Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České 

republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů 21/19 s. 725 

Frintová, Dita/Frinta, Ondřej/Elischer, David: Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České 

republice. Díl třetí: pohled praktický, morální, procesní, komparační a aktuální návrhy 

legislativního řešení 23–24/19 s. 807 

Fuchs, Jiří: Diskriminace z důvodu věku v judikatuře Soudního dvora EU 11/19 s. 397 

Gazda, Viktor: Míra důkazu a úloha pravděpodobnosti v důkazním právu 3/19 s. 77 

Gonsiorová, Barbora: Přezkumné řízení v přestupkové úpravě a jeho trestněprávní 

konsekvence 9/19 s. 317 

Grygar, Tomáš: K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných 

domech a opětovnému vyměřování daně z nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení 

5/19 s. 167 
Grygar, Tomáš: Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s. 

9/19 s. 333 
Grygar, Tomáš: Procesní jednání (úkony) právnické osoby v řízení o přestupku 20/19 s. 705 

Hájek, Jan: K aplikaci soudcovského dotváření práva Nejvyšším správním soudem v případě 

odpočtu na výzkum a vývoj 19/19 s. 675 
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Halíř, Jakub/Stránský, Jaroslav: Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a náhrada ztráty 

výdělku 1/19 s. 24 

Havel, Bohumil/Csach, Kristián/Lasák, Jan: Glosa k (ne)zakázaným ujednáním 

akcionářských dohod v českém soukromém akciovém právu ve světle aktuální judikatury 

17/19 s. 596 
Havel, Bohumil/Bezouška, Petr: K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického 

práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele 11/19 s. 401 

Havel, Bohumil/Bezouška, Petr/Hulmák, Milan/Melzer, Filip/Králíčková, 

Zdeňka/Pihera, Vlastimil/Ronovská, Kateřina/Telec, Ivo: Pět let poté: Nové soukromé 

právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Havel, Bohumil/Pihera, Vlastimil: Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních 

společností jako východisko racionálního corporate governance 23–24/19 s. 836 

Havelková, Renáta: K zákonné definici rodného příjmení 9/19 s. 325 

Havelková, Renáta: Rodné příjmení – problematika přechodného ustanovení 13–14/19 s. 502 

Hejč, David/Skulová, Soňa/Potěšil, Lukáš/Scheuer, Jan/Ibrmajerová, Klára: Obstrukce 

v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

Holá, Lenka/Westphalová, Lenka: Zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich 

týkají, v kontextu rodinné mediace 13–14/19 s. 470 

Holásek, Martin/Kindl, Jiří/Koudelka, Martin: Kudy dále se zákonem o významné tržní síle 

ve světle směrnice o nekalých obchodních praktikách 23–24/19 s. 817 

Horák, Pavel: Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba 3/19 s. 84 

Huleš, Jan: Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo 2/19 s. 65 

Hulmák, Milan: Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení 15–16/19 s. 515 

Hulmák, Milan/Bezouška, Petr/Havel, Bohumil/Melzer, Filip/Králíčková, 

Zdeňka/Pihera, Vlastimil/Ronovská, Kateřina/Telec, Ivo: Pět let poté: Nové soukromé 

právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Chamráthová, Anna/Svoboda, Tomáš: Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy 

podle soudního řádu správního (1. část) 11/19 s. 388 

Ibrmajerová, Klára/Skulová, Soňa/Hejč, David/Potěšil, Lukáš/Scheuer, Jan: Obstrukce 

v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

Janoušková, Anežka/Balarin, Jan: K fenoménu hromadné žaloby 13–14/19 s. 489 

Jantoš, Michal: Odůvodnění žádosti o informace při kolizi základních práv 7/19 s. 248 

Jantoš, Michal: Pozitivní závazky k naplňování práva na přístup k informacím v rámci 

svobody projevu ve vybraných mezinárodních lidskoprávních úmluvách 15–16/19 s. 541 

Jílková, Nikola: Je nepřijatelnost kasační stížnosti i pro oblast správního trestání přijatelné 

řešení? 4/19 s. 140 

Jirmásek, Tomáš: Spory o rozsah majetkové podstaty 19/19 s. 655 

Juřátková, Petra: Exekuce po skončení insolvenčního řízení 15–16/19 s. 551 

Juřátková, Petra/Kachramanová, Lucie: Problematické aspekty odvolání insolvenčního 

správce věřiteli 3/19 s. 105 

Kachramanová, Lucie/Juřátková, Petra: Problematické aspekty odvolání insolvenčního 

správce věřiteli 3/19 s. 105 

Kindl, Jiří/Koudelka, Martin/Holásek, Martin: Kudy dále se zákonem o významné tržní síle 

ve světle směrnice o nekalých obchodních praktikách 23–24/19 s. 817 

Kindl, Jiří/Kupčík, Jan/Mňuk, Jiří: Povinnost farmaceutických společností dodat léčiva 

podle tržního podílu: soutěžněprávní a různé praktické otázky 20/19 s. 693 

Kinnertová, Eva: Umisťování staveb v nezastavěném území 5/19 s. 181 

Kopcová, Martina: Blokační a spekulativní ochranné známky 2/19 s. 54 

Kopcová, Martina: Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu 

ochranné známky s obchodní firmou v judikatuře SDEU 8/19 s. 282 
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Kopcová, Martina: Jméno člověka jako ochranná známka 23–24/19 s. 825 

Korbel, František/Kovář, Dalibor/Potočňák, Štefan/Amler, Pavel: Elektronická identita při 

elektronickém (hmotně)právním jednání 18/19 s. 626 

Kostelanský, Ludvík/Patočka, Radim: Správce daně jako poškozený v trestním řízení 4/19 

s. 135 
Koudelka, Martin/Kindl, Jiří/Holásek, Martin: Kudy dále se zákonem o významné tržní síle 

ve světle směrnice o nekalých obchodních praktikách 23–24/19 s. 817 

Kovář, Dalibor/Korbel, František/Potočňák, Štefan/Amler, Pavel: Elektronická identita při 

elektronickém (hmotně)právním jednání 18/19 s. 626 

Kozák, Vítězslav: Ke kárné odpovědnosti soudních funkcionářů a funkcionářů státního 

zastupitelství 6/19 s. 219 

Králíčková, Zdeňka/Zatloukalová, Lucie: Dokud nás smrt nerozdělí: úvahy nad právem na 

rozvod 17/19 s. 573 

Králíčková, Zdeňka/Bezouška, Petr/Havel, Bohumil/Hulmák, Milan/Melzer, 

Filip/Pihera, Vlastimil/Ronovská, Kateřina/Telec, Ivo: Pět let poté: Nové soukromé 

právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Kulifajová, Andrea: Revoluce zvaná chytré kontrakty – právní perspektiva 8/19 s. 272 

Kupčík, Jan: Negativa cenové regulace prostřednictvím zákona o významné tržní síle 6/19 

s. 197 
Kupčík, Jan/Kindl, Jiří/Mňuk, Jiří: Povinnost farmaceutických společností dodat léčiva 

podle tržního podílu: soutěžněprávní a různé praktické otázky 20/19 s. 693 

Lajčíková, Anna: Vymezení předkupního práva podle § 101 StavZ v teorii i praxi 8/19 s. 292 

Langhoffer, Monika/Nonnemann, František: Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů 

po účinnosti GDPR 4/19 s. 122 

Lasák, Jan/Havel, Bohumil/Csach, Kristián: Glosa k (ne)zakázaným ujednáním 

akcionářských dohod v českém soukromém akciovém právu ve světle aktuální judikatury 

17/19 s. 596 

Lavický, Petr/Winterová, Alena/Dobrovolná, Eva/Dvořák, Bohumil/Pulkrábek, Zdeněk: 

Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního 5/19 s. 153 

Legs.: Depurace právního řádu 11/19 s. II 

Legs.: Náhrada újmy za očkování 1/19 s. II 

Legs.: Nová oprávnění pro Policii ČR 17/19 s. II 

Legs.: Nový zákon o léčitelských službách 3/19 s. II 

Legs.: Nový zákon o prověřování zahraničních investic 19/19 s. II 

Legs.: Nový zákon o skutečných majitelích 15–16/19 s. II 

Legs.: Nový způsob publikování normotvorby územních samospráv 6/19 s. II 

Legs.: O nové zbraňové legislativě 18/19 s. II 

Legs.: Opakované snahy o posílení nezávislosti státních zástupců 13–14/19 s. II 

Legs.: Pokus o dodatečné zdanění církevních restitucí 4/19 s. II 

Legs.: Právní kroky k zajištění dostupnosti léčiv 9/19 s. II 

Legs.: Senát pozastavil nebývalý počet zákonů 10/19 s. II 

Legs.: Sjednocení obecných pravidel volební agendy 21/19 s. II 

Legs.: Snazší dostupnost konopí pro léčebné účely 23–24/19 s. II 

Legs.: Spotřebitelská novela občanského zákoníku 2/19 s. II 

Legs.: Ústavní změny senátních voleb 5/19 s. II 

Legs.: Zákon o sociálním podniku 7/19 s. II 

Legs.: Změna podmínek pro ukládání peněžitých trestů 12/19 s. II 

Legs.: Změny v pozemkových úpravách 20/19 s. II 

Legs.: Změny zákona o urychlení výstavby opět na stole 22/19 s. II 

Lisse, Luděk: Sportovní arbitráž CAS v rozporu s judikaturou SDEU? 11/19 s. 407 
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Lochmanová, Ludmila: Vývoj prokury v tuzemském právním řádu 18/19 s. 617 

Lokajíček, Jan: K šíři aplikovatelnosti institutu správy cizího majetku 18/19 s. 637 

Machek, Stanislav/Najman, Jan: Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze 

o (ne)osvobození prvního převodu jednotky v rodinném domě 22/19 s. 791 

Malenovský, Jiří: Protichůdné zájmy v řízení o předběžné otázce a jejich důsledky 6/19 s. 191 

Mališová, Tereza: K myšlence ohledně ústupu kogentních norem v občanském zákoníku 6/19 

s. 213 
Mališová, Tereza: Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zákazu výpovědi v době 

dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance 18/19 s. 640 

Malý, Jan: Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na 

spravedlivý proces 18/19 s. 632 

Malý, Jan/Černý, Matěj: Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost 

12/19 s. 427 

Mařádek, David: Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné 

opatření podle občanského soudního řádu 1/19 s. 29 

Mates, Pavel: Prohlídka osoby ve správním právu 6/19 s. 203 

Mates, Pavel: Policejní vykázání 17/19 s. 592 

Maxa, Hubert: Postižení účtu manžela povinného u peněžního ústavu 9/19 s. 311 

Melzer, Filip/Bezouška, Petr/Havel, Bohumil/Hulmák, Milan/Králíčková, 

Zdeňka/Pihera, Vlastimil/Ronovská, Kateřina/Telec, Ivo: Pět let poté: Nové soukromé 

právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Melzer, Filip/Doležal, Tomáš: Přechod povinnosti k náhradě nemajetkové újmy vzniklé 

v důsledku zásahu do přirozených práv člověka na škůdcovy dědice 17/19 s. 580 

Mimrová, Tereza: Svěřenský fond v kontextu dědického práva 23–24/19 s. 840 

Mňuk, Jiří/Kindl, Jiří/Kupčík, Jan: Povinnost farmaceutických společností dodat léčiva 

podle tržního podílu: soutěžněprávní a různé praktické otázky 20/19 s. 693 

Moravec, Marek: Nezákonné zajišťovací příkazy a náhrada škody po státu 15–16/19 s. 545 

Morávek, Jakub: Jak právníci přicházejí o iluze, aneb (ne)veselé historky ze soudních síní 13–

14/19 s. 482 
Náhlovská, Lenka: Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality 

3/19 s. 99 
Najman, Jan/Machek, Stanislav: Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze 

o (ne)osvobození prvního převodu jednotky v rodinném domě 22/19 s. 791 

Nemeškalová Rosinová, Alžbeta: Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu 

územního plánu v aktuální judikatuře správních soudů 6/19 s. 206 

Nonnemann, František: Změny právní úpravy přístupu k informacím 17/19 s. 587 

Nonnemann, František/Langhoffer, Monika: Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů 

po účinnosti GDPR 4/19 s. 122 

Novopacký, Lukáš/Sprinz, Petr: (Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku 

zpeněžení v konkursu 22/19 s. 763 

Obrovská, Lucie: K otázce rovného přístupu ke vzdělání: aktuální česká a mezinárodní 

judikatura 10/19 s. 358 

Odehnalová, Jana: Ústavnost domovní prohlídky a nedotknutelnost obydlí 8/19 s. 287 

Oliva, Jakub: Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo 

pracovní poměr 9/19 s. 327 

Ondrúš, Miroslav: Legitimace a nároky z postmortální ochrany 2/19 s. 46 

Palásek, Milan: Česká republika na evropské „duhové křižovatce“? 3/19 s. 91 

Palásek, Milan: Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti 12/19 

s. 419 
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Pařízek, Igor: K povinnosti soudu (exekutora) doručit znalecký posudek v řízení o vydání 

usnesení o ceně dle § 336a OSŘ 21/19 s. 757 

Pařízek, Igor: Konkurence a priorita důvodů k zastavení exekuce 18/19 s. 642 

Patočka, Radim/Kostelanský, Ludvík: Správce daně jako poškozený v trestním řízení 4/19 

s. 135 
Pavelka, Lukáš: Uplatnění práva na uspokojení ze zajištění jen z části aneb „parcelace“ 

pohledávky 6/19 s. 216 

Pecková Hodečková, Jana/Zmeškalová, Milena: Procesní povaha poskytování příspěvků  

v aktivní politice zaměstnanosti 20/19 s. 713 

Pihera, Vlastimil/Havel, Bohumil: Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních 

společností jako východisko racionálního corporate governance 23–24/19 s. 836 

Pihera, Vlastimil/Ronovská, Kateřina: (Ne)pominutelný dědic. Kontroverze, rizika  

a možnosti změn 15–16/19 s. 520 

Pihera, Vlastimil/Bezouška, Petr/Havel, Bohumil/Hulmák, Milan/Melzer, 

Filip/Králíčková, Zdeňka/Ronovská, Kateřina/Telec, Ivo: Pět let poté: Nové soukromé 

právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Píša, Radek: Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 

s. 555 
Podrazil, Petr: Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení 21/19 

s. 735 
Pohl, Michal: Církevní restituce 6 let poté aneb je majetkové vyrovnání s církvemi opravdu 

nezměnitelné? Reverzibilita církevních restitucí perspektivou práva EU 5/19 s. 172 

Potěšil, Lukáš/Skulová, Soňa/Hejč, David/Scheuer, Jan/Ibrmajerová, Klára: Obstrukce 

v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

Potočňák, Štefan/Korbel, František/Kovář, Dalibor/Amler, Pavel: Elektronická identita při 

elektronickém (hmotně)právním jednání 18/19 s. 626 

Pulkrábek, Zdeněk/Lavický, Petr/Winterová, Alena/Dobrovolná, Eva/Dvořák, Bohumil: 

Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního 5/19 s. 153 

Pulkrábek, Zdeněk: Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď – anebo 11/19 s. 381 

Redakce: Evropská komise hodlá posílit harmonizaci technických norem na jednotném trhu 

1/19 s. IV 
Redakce: Evropská komise předložila Soudnímu dvoru EU případ Polska 20/19 s. IV 

Redakce: Evropská komise zahájila diskusi o posílení právního státu v EU 8/19 s. IV 

Redakce: Evropská komise zveřejnila pokyny pro volný pohyb neosobních údajů 12/19 s. IV 

Redakce: Evropská komise: Srovnávací přehled o soudnictví 2019 11/19 s. III 

Redakce: Evropská rada pro systémová rizika zveřejnila varování ke zranitelným místům 

sektoru obytných nemovitostí v ČR 22/19 s. I 

Redakce: Evropský parlament navrhl zavést evropské zrychlené občanskoprávní řízení 2/19 

s. I 
Redakce: Evropský parlament podpořil ratifikaci Protokolu o změně Úmluvy o ochraně osob 

se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 6/19 s. I 

Redakce: Generální advokátka navrhla zamítnout žalobu ČR 9/19 s. I 

Redakce: Justice: Nejvyšší soud poprvé vyložil § 190 odst. 2 písm. i) ZOK 13–14/19 s. IV 

Redakce: Mezinárodní právo: Česká republika přistoupila k Meziamerické úmluvě o vzájemné 

pomoci v trestních věcech 23–24/19 s. IIIpa 

Redakce: Mezinárodní právo: ČR podpořila Globální kompakt OSN o uprchlících a nepřipojila 

se ke Globálnímu kompaktu o migraci 1/19 s. III 

Redakce: MF: Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb 15–16/19 s. IIpa 

Redakce: Ministr vnitra předložil návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím 

13–14/19 s. I 
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Redakce: MMR: Rekodifikace veřejného stavebního práva probíhá podle harmonogramu 

20/19 s. IIp 
Redakce: Poslanecká sněmovna začala projednávat návrh zákona o realitním zprostředkování 

8/19 s. I 
Redakce: Poslanecká sněmovna začala projednávat vládní návrh novely zákona o obchodních 

korporacích 7/19 s. I 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh poslance R. Vondráčka na vydání zákona, kterým se 

mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších 

předpisů 2/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým 

se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních 

zákonů 7/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o podpoře 

zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) 23–24/19 s. IIpb 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o poskytnutí 

jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem 22/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o právu na 

digitální služby a o změně některých zákonů 10/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností 10/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 22/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 23–24/19 

s. IIIp 
Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 8/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 8/19 

s. III 
Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 3/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 6/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 13–14/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 9/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 13–14/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb.,  
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o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

ve znění pozdějších předpisů 18/19 s. IIIp 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 7/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech  

a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 12/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 5/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 9/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 4/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 15–16/19 s. IIIp 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 5/19 s. II 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

pozdějších předpisů 1/19 s. II 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 17/19 s. IIIp 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 20/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 11/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů 20/19 

s. III 
Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 4/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 2/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 12/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 1/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslankyň na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 11/19 s. III 
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Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 21/19 s. II 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 21/19 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování  

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů 18/19 s. IIIpa 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., 

o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 5/19 s. II 

Redakce: Rada (EU) schválila směrnici o ochraně whistleblowerů 21/19 s. III 

Redakce: Sbírka judikatury k vymáhání práv duševního vlastnictví 20/19 s. III 

Redakce: SDEU: K výkladu čl. 2 odst. 1 písm. b) bodů i) a iii) směrnice Rady 2006/112/ES 

2/19 s. III 
Redakce: Senát: Návrh senátního návrhu zákona skupiny senátorů, kterým se mění zákon  

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 

Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších 

předpisů 19/19 s. III 

Redakce: Senát: Návrh senátního návrhu zákona skupiny senátorů, kterým se mění zákon  

č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních), ve znění pozdějších předpisů 19/19 s. III 

Redakce: Senát: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 17/19 s. IIIpa 

Redakce: Úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

15–16/19 s. IVp 
Redakce: Unie kapitálových trhů: od 1. 1. 2019 platí společná regulace EU pro sekuritizaci 

3/19 s. III 
Redakce: ÚOOÚ: Návrh Metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

21/19 s. II 
Redakce: ÚOOÚ: Návrh změn v oblasti zpracování biometrických údajů zaměstnanců 17/19 

s. IIpa 
Redakce: ÚOOÚ: Překlad pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ke kamerám 

a kamerovým systémům 19/19 s. III 

Redakce: Veřejná ochránkyně práv: Připomínky k věcnému záměru stavebního zákona 15–

16/19 s. IIpb 
Redakce: Vláda – MPSV: Východiska reformy Lékařské posudkové služby 8/19 s. II 

Redakce: Vláda nesouhlasila se senátním návrhem na změnu Ústavy ČR 18/19 s. Ip 

Redakce: Vláda podpořila legislativní projednání poslaneckého návrhu novely občanského 

zákoníku 10/19 s. Ip 

Redakce: Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku 4/19 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku rozšiřující práva v oblasti 

určování rodičovství 19/19 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh novely Ústavy a dalších právních předpisů upravujících 

volební právo 12/19 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o bankách 17/19 s. IIp 
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Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

23–24/19 s. Ip 
Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně spotřebitele 3/19 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o soudech a soudcích 20/19 s. Ip 

Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím 21/19 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh zákona o oceňování majetku 11/19 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných 

celků a některých správních úřadů 17/19 s. Ip 

Redakce: Vláda schválila návrh zákona o územně správním členění státu 5/19 s. I 

Redakce: Vláda schválila novou právní úpravu pro shromažďování a trvalé uchovávání 

publikací 22/19 s. II 

Redakce: Vláda schválila Plán legislativních prací na rok 2019 1/19 s. I 

Redakce: Vláda: Česká republika požádala o plošný reverse charge 3/19 s. II 

Redakce: Vláda: ČNB: K účelně vynaloženým nákladům, které lze po spotřebiteli požadovat 

v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona  

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 6/19 s. II 

Redakce: Vláda: ČNB: Závažná porušení zákona o směnárenské činnosti při provádění storna 

směny 12/19 s. II 

Redakce: Vláda: ERÚ: K možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení 9/19 s. II 

Redakce: Vláda: Ministerstvo financí: Návrh zákona o rozšíření využití paušální daně 4/19 

s. II 
Redakce: Vláda: Ministerstvo spravedlnosti vyhodnocuje připomínky k návrhu zákona  

o hromadných žalobách 10/19 s. IIp 

Redakce: Vláda: Ministerstvo spravedlnosti: Návrh zákona o hromadných žalobách 7/19 s. II 

Redakce: Vláda: Ministerstvo vnitra: Metodické doporučení k postupu obce  v případě konání 

akce typu technoparty 7/19 s. II 

Redakce: Vláda: Ministerstvo zemědělství: Novela zákona o myslivosti 19/19 s. III 

Redakce: Vláda: MMR: Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017  

o elektronické fakturaci 2/19 s. II 

Redakce: Vláda: MV: Informace o aktivitách směřujících k přípravě návrhů na zrušení 

obsoletních právních předpisů 15–16/19 s. IIp 

Redakce: Vláda: Návrh nového zákona o zbraních 3/19 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh novely zákona o technických požadavcích na výrobky 22/19 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh novely zákona o zdravotnických prostředcích 21/19 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh zákona o digitální dani 23–24/19 s. IIp 

Redakce: Vláda: Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU 2/19 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh zákona o vyhrazených technických zařízeních 13–14/19 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se 

zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů 12/19 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích) 6/19 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy 19/19 s. II 

Redakce: Vláda: NKÚ: eGovernment brzdí pomalá změna legislativního prostředí  

a roztříštěnost 23–24/19 s. IIpa 

Redakce: Vláda: NKÚ: Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/21 – Správa daně z příjmů 

právnických osob 6/19 s. III 

Redakce: Vláda: NKÚ: Výroční zpráva za r. 2018 9/19 s. II 
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Redakce: Vláda: NKÚ: Zpráva o bydlení v ČR – podněty pro legislativu 1/19 s. II 

Redakce: Vláda: Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem 11/19 s. III 

Redakce: Vláda: ÚOHS: Veřejná konzultace v oblasti veřejných zakázek 19/19 s. II 

Redakce: Vláda: ÚOOÚ: K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních 

údajů 4/19 s. II 

Redakce: Vláda: ÚOOÚ: Vyjádření k nálezu Ústavního soudu ve věci data retention 12/19 

s. III 
Redakce: Vláda: Veřejná ochránkyně práv: Soudy ve svých rozhodnutích využívají stanoviska 

ochránce 20/19 s. III 

Redakce: Vláda: Veřejná ochránkyně práv: Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 

4. čtvrtletí 4/19 s. II 

Redakce: Vláda: Vláda schválila adaptaci spotřebitelského práva na nařízení EU 18/19 s. IIp 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely exekučního řádu 15–16/19 s. Ip 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely horního zákona 13–14/19 s. II 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o léčivech 18/19 s. IIpa 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o obchodování s emisními povolenkami 

11/19 s. II 
Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací 10/19 s. II 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným 

očkováním 8/19 s. II 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 20/19 s. II 

Redakce: Vláda: Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 3/19 s. II 

Redakce: Vláda: Východiska pro diskusi k revizi systému nepojistných sociálních dávek 5/19 

s. II 
Redakce: Vláda: Vymezení rodinného podniku v ČR 11/19 s. II 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 1.–15. 1. 2019 3/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 10.–15. 10. 2019 21/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 12.–31. 12. 2018 2/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 2.-15. 2. 2019 6/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 2.–15. 2. 2019 5/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 3.–15. 3. 2019 7/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 4.–15. 4. 2019 9/19 s. IVp 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 6.–10. 6. 2019 13–14/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 1. 8.–20. 8. 2019 18/19 s. IVp 
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Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 11. 6.–30. 6. 2019 15–16/19 s. IVpa 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 11. 9.–30. 9. 2019 20/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 16. 1. – 31. 1. 2019 4/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 16. 11.–30. 11. 2018 1/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 16. 4.–30. 4. 2019 10/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 16. 5.–31. 5. 2019 12/19 s. IV 

Redakce: Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada 

L a C) v období 21. 8.–10. 9. 2019 19/19 s. IV 

Redakce: Zastavení řízení o porušení smlouvy z důvodu nesprávné transpozice směrnice Rady 

2011/70/ /Euratom vůči ČR 19/19 s. IV 

Redakce: Změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu 

ochranných známek a Protokolu k této dohodě 5/19 s. IV 

Richter, Tomáš: Ryšavý, L. Nezávislost a nestrannost rozhodce 3/19 s. 110 

Rogalewiczová, Romana: Určení místa bydliště jako významná záležitost dítěte 19/19 s. 649 

Rogalewiczová, Romana/Šohajdová, Lucia: Osvojení jednostranně osiřelého dítěte novým 

manželem rodiče 23–24/19 s. 801 

Ronovská, Kateřina/Pihera, Vlastimil: (Ne)pominutelný dědic. Kontroverze, rizika  

a možnosti změn 15–16/19 s. 520 

Ronovská, Kateřina/Bezouška, Petr/Havel, Bohumil/Hulmák, Milan/Melzer, 

Filip/Králíčková, Zdeňka/Pihera, Vlastimil/Telec, Ivo: Pět let poté: Nové soukromé 

právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Ruban, Radek: Saria, G. Der gerichtliche Vergleich im österreichischen und tschechischen 

Recht. Wien: Verlag Österreich, 2018, 161 s. 9/19 s. 334 

Scheuer, Jan/Skulová, Soňa/Hejč, David/Potěšil, Lukáš/Ibrmajerová, Klára: Obstrukce 

v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

Schön, Monika: Cui bono? 17/19 s. 600 

Simon, Rita: Kolektivní nástroje pro řešení rozsáhlých a systémových problémů – nová forma 

reprezentativní žaloby? 7/19 s. 254 

Skulová, Soňa/Hejč, David/Potěšil, Lukáš/Scheuer, Jan/Ibrmajerová, Klára: Obstrukce 

v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

Slováček, David: Neposkytnutí dotace z územního rozpočtu obce nebo kraje 12/19 s. 446 

Smejkal, Vladimír: Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní 

úpravy 10/19 s. 343 

Sprinz, Petr: Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – obecné poznámky 

a zákaz mimoinsolvenčního uplatnění pohledávek 2/19 s. 39 

Sprinz, Petr: Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – zákaz uplatnění  

a nabytí práva na uspokojení ze zajištění 4/19 s. 115 

Sprinz, Petr: Úvěrové financování v insolvenčním řízení: východiska a základní znaky 13–

14/19 s. 464 
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Sprinz, Petr: Úvěrové financování v insolvenčním řízení: mechanika uzavření a povaha 

pohledávek 15–16/19 s. 526 

Sprinz, Petr/Novopacký, Lukáš: (Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku 

zpeněžení v konkursu 22/19 s. 763 

Starý, Marek: Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva 7/19 s. 258 

Stránský, Jaroslav/Halíř, Jakub: Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a náhrada ztráty 

výdělku 1/19 s. 24 

Studnička, Martin: Nový stavební zákon aneb rychlost nade vše? 9/19 s. 331 

Svoboda, Tomáš: Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu 

správního (2. část) 12/19 s. 435 

Svoboda, Tomáš: Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu 

správního (3. část) 13–14/19 s. 477 

Svoboda, Tomáš/Chamráthová, Anna: Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy 

podle soudního řádu správního (1. část) 11/19 s. 388 

Svobodová, Magdaléna: Odstraní novela směrnice EU o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb tzv. sociální dumping? 1/19 s. 17 

Sylvestrová, Tereza: Příspěvek na mandát a nezávislí kandidáti úspěšně zvolení do Senátu 23–

24/19 s. 846 
Šerá, Hana: Spáčil, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího 

majetku. Praha: C. H. Beck, 2018, 306 s. 8/19 s. 296 

Šimková, Halina/Šínová, Renáta: Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení  

a popření mateřství 21/19 s. 741 

Šínová, Renáta/Šimková, Halina: Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení  

a popření mateřství 21/19 s. 741 

Šlejharová, Markéta: Problematika diferenciace sporného a nesporného řízení 9/19 s. 322 

Šohajdová, Lucia/Rogalewiczová, Romana: Osvojení jednostranně osiřelého dítěte novým 

manželem rodiče 23–24/19 s. 801 

Štenglová, Ivana: Rozhodovací činnost soudů jako nástroj regulace řízení a správy společností 

18/19 s. 611 
Talanda, Adam: Několikeré příbuzenství v dědickém právu 9/19 s. 305 

Telec, Ivo/Bezouška, Petr/Havel, Bohumil/Hulmák, Milan/Melzer, Filip/Králíčková, 

Zdeňka/Pihera, Vlastimil/Ronovská, Kateřina: Pět let poté: Nové soukromé právo 

v předškolním věku 1/19 s. 1 

Tryzna, Jan: Ústavní aspekty intertemporálních ustanovení právních předpisů 22/19 s. 779 

Válková, Helena: Poděkování panu profesorovi Švestkovi 8/19 s. I 

Vlastník, Jiří: K možnosti soudu doměřit soudní poplatek za řízení 20/19 s. 716 

Westphalová, Lenka/Holá, Lenka: Zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich 

týkají, v kontextu rodinné mediace 13–14/19 s. 470 

Winterová, Alena/Lavický, Petr/Dobrovolná, Eva/Dvořák, Bohumil/Pulkrábek, Zdeněk: 

Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního 5/19 s. 153 

Zabloudilová, Kateřina: WTO a právo mezinárodního obchodu 15–16/19 s. 560 

Zapletal, Roman: Hájková, M. Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních 

vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU. Praha: C. H. Beck, 2019, 144 s. 12/19 s. 451 

Zatloukalová, Lucie/Králíčková, Zdeňka: Dokud nás smrt nerozdělí: úvahy nad právem na 

rozvod 17/19 s. 573 

Zavadilová, Lucie: Majetkové poměry manželů v judikatuře Soudního dvora EU 7/19 s. 229 

Zezulka, Ondřej: O postavení insolvenčního správce 21/19 s. 748 

Zmeškalová, Milena/Pecková Hodečková, Jana: Procesní povaha poskytování příspěvků  

v aktivní politice zaměstnanosti 20/19 s. 713 
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II. Recenze a anotace 
 

Hájková, M. Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve 

vybraných zemích EU. Praha: C. H. Beck, 2019, 144 s. 12/19 s. 451  

Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s. 9/19 s. 333  

Ryšavý, L. Nezávislost a nestrannost rozhodce 3/19 s. 110  

Saria, G. Der gerichtliche Vergleich im österreichischen und tschechischen Recht. Wien: 

Verlag Österreich, 2018, 161 s. 9/19 s. 334  

Spáčil, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: 

C. H. Beck, 2018, 306 s. 8/19 s. 296  

WTO a právo mezinárodního obchodu 15–16/19 s. 560  

 

III. Dokumenty a informace 
 

Senát: Návrh senátního návrhu zákona skupiny senátorů, kterým se mění zákon č. 283/1993 

Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení 

ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů 

19/19 s. III  
 

IV. Soudní rozhodnutí 
 

Nejvyšší soud 
20 Cdo 4449/2018, 23. 1. 2019 12/19 s. 452 

22 Cdo 2291/2016, 27. 6. 2018 1/19 s. 32 

22 Cdo 4127/2017, 24. 4. 2018 18/19 s. 645 

22 Cdo 5305/2017, 18. 9. 2018 3/19 s. 111 

22 Cdo 65/2018, 27. 3. 2018 11/19 s. 415 

22 Cdo 880/2018, 27. 2. 2019 15–16/19 s. 566 

22 Cdo 1554/2018, 27. 11. 2018 7/19 s. 262 

22 Cdo 1870/2018, 28. 8. 2018 18/19 s. 644 

22 Cdo 2090/2018, 30. 1. 2019 12/19 s. 454 

22 Cdo 2295/2018, 28. 8. 2018 2/19 s. 67 

22 Cdo 2979/2018-II., 27. 3. 2019 17/19 s. 607 

22 Cdo 3088/2018, 30. 10. 2018 6/19 s. 224 

22 Cdo 3259/2018, 30. 10. 2018 6/19 s. 222 

22 Cdo 4773/2018, 27. 2. 2019 13–14/19 s. 507 

22 Cdo 103/2019, 27. 2. 2019 13–14/19 s. 504 

22 Cdo 487/2019, 26. 6. 2019 21/19 s. 758 

22 Cdo 511/2019-I., 27. 2. 2019 17/19 s. 608 

22 Cdo 1216/2019, 31. 7. 2019 23–24/19 s. 850 

22 Cdo 1672/2019, 26. 6. 2019 20/19 s. 719 

23 Cdo 5955/2017-II., 29. 5. 2019 23–24/19 s. 854 

23 Cdo 3372/2018, 18. 6. 2019 23–24/19 s. 851 

23 Cdo 3439/2018, 16. 5. 2019 19/19 s. 679 

24 Cdo 2619/2018, 13. 3. 2019 13–14/19 s. 508 

24 Cdo 3893/2018, 28. 5. 2019 20/19 s. 721 

25 Cdo 856/2018, 30. 10. 2018 5/19 s. 186 

25 Cdo 894/2018, 19. 9. 2018 15–16/19 s. 561 

25 Cdo 4210/2018, 27. 6. 2019 22/19 s. 797 

26 Cdo 4157/2017, 18. 12. 2018 8/19 s. 297 
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27 Cdo 1175/2017, 17. 7. 2018 1/19 s. 36 

27 Cdo 1495/2017, 27. 2. 2019 13–14/19 s. 510 

27 Cdo 3483/2017, 24. 4. 2019 15–16/19 s. 569 

27 Cdo 3885/2017, 27. 3. 2019 10/19 s. 374 

28 Cdo 5711/2017, 1. 10. 2018 1/19 s. 34 

28 Cdo 907/2018, 4. 9. 2018 8/19 s. 299 

28 Cdo 2801/2018, 17. 10. 2018 9/19 s. 340 

28 Cdo 4184/2018, 27. 2. 2019 11/19 s. 412 

28 Cdo 208/2019, 3. 5. 2019 19/19 s. 677 

29 Cdo 4087/2016, 24. 10. 2018 6/19 s. 224 

29 Cdo 4727/2016, 19. 9. 2018 5/19 s. 186 

29 Cdo 5758/2016, 24. 10. 2018 4/19 s. 146 

29 Cdo 5859/2016, 19. 9. 2018 3/19 s. 112 

29 Cdo 5943/2016, 21. 11. 2018 4/19 s. 144 

29 Cdo 1963/2017, 24. 10. 2018 7/19 s. 265 

31 Cdo 1566/2017, 13. 2. 2019 10/19 s. 371 

31 Cdo 3042/2018, 10. 4. 2019 11/19 s. 410 

31 Cdo 1954/2019, 11. 9. 2019 22/19 s. 795 

32 Cdo 4182/2016, 28. 8. 2018 2/19 s. 69 

33 Cdo 1054/2018, 28. 11. 2018 12/19 s. 453 

29 ICdo 95/2017, 28. 3. 2019 17/19 s. 604 

 

Nejvyšší správní soud 
6 As 210/2018-39, 13. 2. 2019 9/19 s. 336 

 

Vrchní soud v Olomouci 
8 Cmo 157/2018, 10. 10. 2018 2/19 s. 72 

 

Vrchní soud v Praze 
7 Cmo 546/2016, 22. 11. 2018 4/19 s. 148 

14 Cmo 23/2018, 23. 1. 2019 8/19 s. 300 

14 Cmo 98/2018, 17. 6. 2019 22/19 s. 799 

14 Cmo 14/2019, 14. 5. 2019 21/19 s. 760 

14 Cmo 141/2019, 26. 6. 2019 20/19 s. 723 

 

Soudní dvůr EU 
C-202/18;C-238/18, 26. 2. 2019 8/19 s. 303 

C-138/17 P; C-146/17 P, 13. 12. 2018 4/19 s. 151 

C-193/17, 22. 1. 2019 5/19 s. 189 

C-305/17, 6. 12. 2018 3/19 s. 113 

C-322/17, 7. 2. 2019 6/19 s. 227 

C-399/17, 14. 3. 2019 10/19 s. 379 

C-516/17, 29. 7. 2019 19/19 s. 682 

C-622/17, 4. 7. 2019 18/19 s. 647 

C-723/17, 26. 6. 2019 17/19 s. 609 

C-55/18, 14. 5. 2019 12/19 s. 455 

C-129/18, 26. 3. 2019 11/19 s. 417 

C-377/18, 5. 9. 2019 21/19 s. 761 

C-508/18, 27. 5. 2019 15–16/19 s. 571 
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SRN: BVerwG (Spolkový správní soud) 
BVerwG 3 C 24.17, 4. 7. 2019 23–24/19 s. 857 

 

SRN: OLG Frankfurt am Main (Vrchní zemský soud Frankfurt am Main) 
11 U 27/18, 30. 4. 2019 13–14/19 s. 513 

 

Tribunál 
T-458/17, 26. 11. 2018 2/19 s. 74 

 

 

V. Věcný rejstřík 
 

Adhezní řízení 
Nezákonné zajišťovací příkazy a náhrada škody po státu 15–16/19 s. 545 

 

Akcie 
Neúměrné zkrácení v případě prodeje veřejně neobchodovatelných akcií 2/19 s. 72 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

 

Akcionáři 
Glosa k (ne)zakázaným ujednáním akcionářských dohod v českém soukromém akciovém právu 

ve světle aktuální judikatury 17/19 s. 596 

Neplatné ujednání akcionářské smlouvy, na základě kterého se akcionáři zavazují zajistit, aby 

se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení pokyny 

akcionářů 8/19 s. 300 

 

Anglie 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

 

Aplikace právních norem 
K aplikaci soudcovského dotváření práva Nejvyšším správním soudem v případě odpočtu na 

výzkum a vývoj 19/19 s. 675 

 

Aplikace unijních předpisů 
Protichůdné zájmy v řízení o předběžné otázce a jejich důsledky 6/19 s. 191 

 

Archivnictví 
Vláda schválila novou právní úpravu pro shromažďování a trvalé uchovávání publikací 22/19 

s. II 
 

Banky 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 

21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů 18/19 s. IIIp 

Vláda schválila návrh novely zákona o bankách 17/19 s. IIp 
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Banky centrální 
Zákaz výkonu funkce guvernéra národní centrální banky 8/19 s. 303 

 

Bezdůvodné obohacení 
Bezdůvodné obohacení (ne)vzniklé užíváním nepronajatelné nemovitosti (věc „Klinika“) 11/19 

s. 412 
Bezdůvodné obohacení vědomým plněním na cizí dluh 19/19 s. 677 

Vláda: ERÚ: K možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení 9/19 s. II 

 

Bezpečnost 
Spolkový správní soud v Lipsku: Povinnost nosit přilbu se týká i Sikhů 23–24/19 s. 857 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 6.–10. 6. 2019 13–14/19 s. IV 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Vláda: Návrh zákona o vyhrazených technických zařízeních 13–14/19 s. II 

 

Bezpečnost státu 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

 

Břemeno důkazní 
Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality 3/19 s. 99 

Zřízení stavby dvěma či více osobami před 1. 1. 2014 18/19 s. 645 

 

Bydlení 
Evropská rada pro systémová rizika zveřejnila varování ke zranitelným místům sektoru 

obytných nemovitostí v ČR 22/19 s. I 

Vláda: ČNB: K účelně vynaloženým nákladům, které lze po spotřebiteli požadovat v souvislosti 

s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru 6/19 s. II 

Vláda: NKÚ: Zpráva o bydlení v ČR – podněty pro legislativu 1/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

 

Bydlení sociální 
Vláda: NKÚ: Zpráva o bydlení v ČR – podněty pro legislativu 1/19 s. II 

 

Bydliště 
Odnětí řidičského oprávnění pro nesplnění podmínky prokázání obvyklého bydliště 9/19 s. 336 

Určení místa bydliště jako významná záležitost dítěte 19/19 s. 649 

 

Cena 
K povinnosti soudu (exekutora) doručit znalecký posudek v řízení o vydání usnesení o ceně dle 

§ 336a OSŘ 21/19 s. 757 

 

Cena kupní 
Negativa cenové regulace prostřednictvím zákona o významné tržní síle 6/19 s. 197 
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Cena obecná 
Neúměrné zkrácení v případě prodeje veřejně neobchodovatelných akcií 2/19 s. 72 

 

Cena obvyklá 
Neúměrné zkrácení v případě prodeje veřejně neobchodovatelných akcií 2/19 s. 72 

 

Cesta 
Kdo může užívat cestu z titulu věcného břemene (služebnosti) svědčícího vlastníku panující 

nemovitosti. Rozsah a výkon práva cesty 18/19 s. 644 

Povolení nezbytné cesty kvůli údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, resp. 

ke zřízení, bourání, opravě nebo obnově stavby. Ustanovení § 1021 a 1022 ObčZ a určitý 

způsob vypořádání vztahu mezi účastníky. Ke kumulaci nároku na povolení nezbytné cesty 

a vstupu na sousední pozemek podle § 1021 a 1022 ObčZ. Nezbytná cesta a budoucí stavba. 

Povolení nezbytné cesty a vyvlastnění 15–16/19 s. 566 

 

Církve a náboženské společnosti 
Pokus o dodatečné zdanění církevních restitucí 4/19 s. II 

 

Cizinci 
Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva 7/19 s. 258 

Ústavní základy řízení o udělení dlouhodobého víza 2/19 s. 58 

Vláda: Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z EU 2/19 s. II 

 

Clausula rebus sic stantibus 
Vliv nárůstu minimální mzdy na závazkové vztahy (klauzule rebus sic stantibus, princip pacta 

sunt servanda a další okolnosti ve světle změn podmínek v úpravě minimální mzdy 

z pohledu smluvního práva) 13–14/19 s. 457 

 

Clo 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.–15. 2. 2019 5/19 s. IV 

 

Corporate governance 
Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko 

racionálního corporate governance 23–24/19 s. 836 

Rozhodovací činnost soudů jako nástroj regulace řízení a správy společností 18/19 s. 611 

 

Česká národní banka 
Vláda: ČNB: Závažná porušení zákona o směnárenské činnosti při provádění storna směny 

12/19 s. II 
 

Činnost hospodářská 
Jednotlivé činnosti vedlejší hospodářské činnosti spolku jako obligatorní náležitost stanov 

21/19 s. 760 
 

Členská schůze družstva 
Nemožnost učinit součástí pozvánky na svolání (mimo)řádného zasedání členské schůze spolku 

zároveň pozvánku na náhradní zasedání členské schůze spolku 22/19 s. 799 
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Členské státy EU 
Vláda: Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z EU 2/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 1.–15. 1. 2019 3/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 4.–15. 4. 2019 9/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 4.–30. 4. 2019 10/19 s. IV 

Zmocnění k zahájení jednání o Brexitu 2/19 s. 74 

 

Daň z nabytí nemovitých věcí 
K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných domech 

a opětovnému vyměřování daně z nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení 5/19 s. 167 

 

Daň z převodu nemovitosti 
Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze o (ne)osvobození prvního převodu 

jednotky v rodinném domě 22/19 s. 791 

 

Daň z přidané hodnoty 
Poslanecká sněmovna: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci 

tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů 5/19 s. II 

SDEU: K výkladu čl. 2 odst. 1 písm. b) bodů i) a iii) směrnice Rady 2006/112/ES 2/19 s. III 

Vláda: Česká republika požádala o plošný reverse charge 3/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 4.–30. 4. 2019 10/19 s. IV 

 

Daň z příjmů fyzických osob 
Vláda: Ministerstvo financí: Návrh zákona o rozšíření využití paušální daně 4/19 s. II 

Vláda: Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z EU 2/19 s. II 

 

Daň z příjmů právnických osob 
K aplikaci soudcovského dotváření práva Nejvyšším správním soudem v případě odpočtu na 

výzkum a vývoj 19/19 s. 675 

Vláda: NKÚ: Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/21 – Správa daně z příjmů právnických osob 

6/19 s. III 
 

Daně 
MF: Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb 15–16/19 s. IIpa 

Vláda: Návrh zákona o digitální dani 23–24/19 s. IIp 
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Vláda: Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním 

příjmů veřejných rozpočtů 12/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

 

 

Daně spotřební 
SDEU: K výkladu čl. 2 odst. 1 písm. b) bodů i) a iii) směrnice Rady 2006/112/ES 2/19 s. III 

 

Dar 
Bezdůvodné obohacení vědomým plněním na cizí dluh 19/19 s. 677 

 

Dávky sociální péče 
Vláda: Východiska pro diskusi k revizi systému nepojistných sociálních dávek 5/19 s. II 

 

Dědění 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

 

Dědění ze zákona 
Několikeré příbuzenství v dědickém právu 9/19 s. 305 

 

Dědění ze závěti 
Svěřenský fond v kontextu dědického práva 23–24/19 s. 840 

 

Dědic neopominutelný 
(Ne)pominutelný dědic. Kontroverze, rizika a možnosti změn 15–16/19 s. 520 

 

Dědická nezpůsobilost 
Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti 12/19 s. 419 

 

Dědictví 
Právo na modifikaci zákonného dědického podílu vypořádáním mezi dědici 13–14/19 s. 508 

Svěřenský fond v kontextu dědického práva 23–24/19 s. 840 

 

Demokracie 
Evropská komise předložila Soudnímu dvoru EU případ Polska 20/19 s. IV 

 

Děti nezletilé 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl druhý: specifika dětských dluhů 

vzniklých ze smluv o přepravě osoby 22/19 s. 770 

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé 

druhy dluhů 21/19 s. 725 

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl třetí: pohled praktický, morální, 

procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení 23–24/19 s. 807 

Určení místa bydliště jako významná záležitost dítěte 19/19 s. 649 

Vláda podpořila legislativní projednání poslaneckého návrhu novely občanského zákoníku 

10/19 s. Ip 
Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti 12/19 s. 419 
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Zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich týkají, v kontextu rodinné mediace 13–

14/19 s. 470 
 

Digitalizace 
Elektronická identita při elektronickém (hmotně)právním jednání 18/19 s. 626 

MF: Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb 15–16/19 s. IIpa 

MMR: Rekodifikace veřejného stavebního práva probíhá podle harmonogramu 20/19 s. IIp 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby  

a o změně některých zákonů 10/19 s. III 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb.,  

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

ve znění pozdějších předpisů 18/19 s. IIIp 

Vláda: Návrh zákona o digitální dani 23–24/19 s. IIp 

Vláda: NKÚ: eGovernment brzdí pomalá změna legislativního prostředí a roztříštěnost 23–

24/19 s. IIpa 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 5.–31. 5. 2019 12/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 

 

Dílo literární 
Užití literárního díla 19/19 s. 682 

 

Diskriminace 
K otázce rovného přístupu ke vzdělání: aktuální česká a mezinárodní judikatura 10/19 s. 358 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů 9/19 

s. III 
 

Diskriminace na základě věku 
Diskriminace z důvodu věku v judikatuře Soudního dvora EU 11/19 s. 397 

 

Dluh 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl druhý: specifika dětských dluhů 

vzniklých ze smluv o přepravě osoby 22/19 s. 770 

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé 

druhy dluhů 21/19 s. 725 

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl třetí: pohled praktický, morální, 

procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení 23–24/19 s. 807 

 

DNA 
Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení a popření mateřství 21/19 s. 741 

 

Dobrá pověst právnické osoby 
Ochrana dobré pověsti právnické osoby 23–24/19 s. 851 

 

Dobrá víra 
Blokační a spekulativní ochranné známky 2/19 s. 54 



22 
 

K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém 

družstvu a posouzení dobré víry držitele 11/19 s. 401 

Odnětí řidičského oprávnění pro nesplnění podmínky prokázání obvyklého bydliště 9/19 s. 336 

 

Dobré mravy 
Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba 3/19 s. 84 

 

Dohoda o vině a trestu 
Veřejná prohlášení o vině 21/19 s. 761 

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr 

9/19 s. 327 
 

Dokazování 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 6.–10. 6. 2019 13–14/19 s. IV 

 

Dokazování v civilním řízení 
Míra důkazu a úloha pravděpodobnosti v důkazním právu 3/19 s. 77 

Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle 

občanského soudního řádu 1/19 s. 29 

 

Dokumentace stavební 
Vztah oprávnění autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra 2/19 s. 62 

 

Doložka 
Význam doložky obsažené na rubu směnky 7/19 s. 265 

 

Doložka konkurenční 
Konkurenční doložka sjednaná pro dobu po zániku funkce člena představenstva 4/19 s. 144 

 

Doložka rozhodčí 
Právní charakter institutu „pověření“ rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti 1/19 

s. 9 
Rozhodování o regresním nároku ručitele v rozhodčím řízení 12/19 s. 453 

Sportovní arbitráž CAS v rozporu s judikaturou SDEU? 11/19 s. 407 

 

Domácí násilí 
Policejní vykázání 17/19 s. 592 

 

Domácnost 
Určení místa bydliště jako významná záležitost dítěte 19/19 s. 649 

 

Domněnky právní 
Domněnka sjednání zemědělského pachtu na dobu neurčitou 12/19 s. 444 

 

Doprava 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 6.–30. 6. 2019 15–16/19 s. IVpa 
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Doprava letecká 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

 

Doprava říční 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 22/19 s. III 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 23–24/19 s. IIIp 

 

Doprava veřejná 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé 

druhy dluhů 21/19 s. 725 

 

Doručování soudem 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.–15. 2. 2019 5/19 s. IV 

 

Doručování v civilním řízení 
K povinnosti soudu (exekutora) doručit znalecký posudek v řízení o vydání usnesení o ceně dle 

§ 336a OSŘ 21/19 s. 757 

 

Dotace 
Neposkytnutí dotace z územního rozpočtu obce nebo kraje 12/19 s. 446 

 

Dovolání v civilním řízení 
Přípustnost ústavní stížnosti proti rozhodnutím, jež předcházela podání civilního dovolání 

19/19 s. 671 
 

Dražba veřejná 
Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým 

se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů 18/19 s. IIIpa 

 

Družstvo 
Poslanecká sněmovna začala projednávat vládní návrh novely zákona o obchodních 

korporacích 7/19 s. I 

 

Družstvo bytové 
K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém 

družstvu a posouzení dobré víry držitele 11/19 s. 401 

Ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící 

bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů 11/19 s. 415 

 

Dům rodinný 
Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze o (ne)osvobození prvního převodu 

jednotky v rodinném domě 22/19 s. 791 
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Duševní choroba 
Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení 21/19 s. 735 

 

Důvody dovolání civilního 
Exekuční titul ukládající zveřejnění textu na webové stránce žalovaného 12/19 s. 452 

 

Dvojinstančnost řízení 
Je nepřijatelnost kasační stížnosti i pro oblast správního trestání přijatelné řešení? 4/19 s. 140 

 

E-government 
Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy 10/19 s. 343 

Vláda: NKÚ: eGovernment brzdí pomalá změna legislativního prostředí a roztříštěnost 23–

24/19 s. IIpa 
 

Ekonomika tržní 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v 

období 1. 10.–15. 10. 2019 21/19 s. IV 

 

Energetika 
Poplatek za přenos elektřiny 3/19 s. 113 

Vláda: ERÚ: K možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení 9/19 s. II 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o obchodování s emisními povolenkami 11/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 6.–30. 6. 2019 15–16/19 s. IVpa 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

Změny zákona o urychlení výstavby opět na stole 22/19 s. II 

 

Evidence 
Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 s. 555 

Vznik a zánik letiště 12/19 s. 454 

 

Evropská centrální banka 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 1.–15. 1. 2019 3/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

Zákaz výkonu funkce guvernéra národní centrální banky 8/19 s. 303 

 

Evropská komise 
Evropská komise předložila Soudnímu dvoru EU případ Polska 20/19 s. IV 

Přeprava odpadů 10/19 s. 379 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 21. 8.–10. 9. 2019 19/19 s. IV 
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Evropská unie 
Evropská komise zahájila diskusi o posílení právního státu v EU 8/19 s. IV 

 

Evropský zatýkací rozkaz 
Nezávislost na výkonné moci 15–16/19 s. 571 

 

Exekuce 
Exekuce po skončení insolvenčního řízení 15–16/19 s. 551 

K povinnosti soudu (exekutora) doručit znalecký posudek v řízení o vydání usnesení o ceně dle 

§ 336a OSŘ 21/19 s. 757 

Vláda: Vláda schválila návrh novely exekučního řádu 15–16/19 s. Ip 

 

Financování 
Příspěvek na mandát a nezávislí kandidáti úspěšně zvolení do Senátu 23–24/19 s. 846 

 

Firma obchodní 
Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky  

s obchodní firmou v judikatuře SDEU 8/19 s. 282 

Zaměnitelnost názvu příspěvkové organizace s obchodní firmou 4/19 s. 146 

 

Fond svěřenský 
Svěřenský fond v kontextu dědického práva 23–24/19 s. 840 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

 

General Data Protection Regulation (GDPR) 
Evropská komise zveřejnila pokyny pro volný pohyb neosobních údajů 12/19 s. IV 

Revoluce zvaná chytré kontrakty – právní perspektiva 8/19 s. 272 

Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů po účinnosti GDPR 4/19 s. 122 

ÚOOÚ: Návrh Metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 21/19 s. II 

ÚOOÚ: Návrh změn v oblasti zpracování biometrických údajů zaměstnanců 17/19 s. IIpa 

ÚOOÚ: Překlad pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ke kamerám  

a kamerovým systémům 19/19 s. III 

Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce 10/19 s. 351 

Změny právní úpravy přístupu k informacím 17/19 s. 587 

 

Genetika 
Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení a popření mateřství 21/19 s. 741 

 

Harmonizace práva v ES 
Evropská komise hodlá posílit harmonizaci technických norem na jednotném trhu 1/19 s. IV 

Kudy dále se zákonem o významné tržní síle ve světle směrnice o nekalých obchodních 

praktikách 23–24/19 s. 817 

 

Hlasování 
Glosa k (ne)zakázaným ujednáním akcionářských dohod v českém soukromém akciovém právu 

ve světle aktuální judikatury 17/19 s. 596 

 

Hluk a vibrace 
Imise hlukem a míra nepřiměřená místním poměrům 6/19 s. 224 
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Hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti v práci 
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a náhrada ztráty výdělku 1/19 s. 24 

 

Hodnocení důkazů v civilním řízení 
Míra důkazu a úloha pravděpodobnosti v důkazním právu 3/19 s. 77 

 

Hospodářská soutěž 
Povinnost farmaceutických společností dodat léčiva podle tržního podílu: soutěžněprávní  

a různé praktické otázky 20/19 s. 693 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 1.–15. 1. 2019 3/19 s. IV 

 

Hranice mezi pozemky 
Žaloba na zdržení se imisí – její podstata a skutečnosti vylučující protiprávnost imise. Vztah 

žaloby z imisí (§ 1013 odst. 1 ObčZ) k nároku na odstranění stromů (§ 1017 ObčZ). Živý 

plot jako rozhrada mezi pozemky a zdroj stínění. Imise a ochrana soukromí. K obsahu  

a vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním 7/19 s. 262 

 

Hranice mezinárodní 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

 

Chemické látky 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 4.–15. 4. 2019 9/19 s. IVp 

 

Imise 
Imise hlukem a míra nepřiměřená místním poměrům 6/19 s. 224 

Žaloba na zdržení se imisí – její podstata a skutečnosti vylučující protiprávnost imise. Vztah 

žaloby z imisí (§ 1013 odst. 1 ObčZ) k nároku na odstranění stromů (§ 1017 ObčZ). Živý 

plot jako rozhrada mezi pozemky a zdroj stínění. Imise a ochrana soukromí. K obsahu  

a vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním 7/19 s. 262 

 

Implementace práva EU 
Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo 2/19 s. 65 

 

Informace 
Užití literárního díla 19/19 s. 682 

 

Informační technologie 
Revoluce zvaná chytré kontrakty – právní perspektiva 8/19 s. 272 

 

Insolvence 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 6.–30. 6. 2019 15–16/19 s. IVpa 

 

Internet 
Exekuční titul ukládající zveřejnění textu na webové stránce žalovaného 12/19 s. 452 
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Investice finanční 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 6.–10. 6. 2019 13–14/19 s. IV 

 

Investice mezinárodní 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 

 

Investice zahraniční 
Nový zákon o prověřování zahraničních investic 19/19 s. II 

Sportovní arbitráž CAS v rozporu s judikaturou SDEU? 11/19 s. 407 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 6.–30. 6. 2019 15–16/19 s. IVpa 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

 

Investiční nástroje 
Neúměrné zkrácení v případě prodeje veřejně neobchodovatelných akcií 2/19 s. 72 

 

Iura novit curia 
Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď – anebo 11/19 s. 381 

 

Jaderné materiály 
Zastavení řízení o porušení smlouvy z důvodu nesprávné transpozice směrnice Rady 2011/70/ 

/Euratom vůči ČR 19/19 s. IV 

 

Jednací řád Poslanecké sněmovny 
Poslanecká sněmovna: Návrh poslance R. Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 2/19 

s. III 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 12/19 s. III 

 

Jednání právní 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

 

Jednání právní zdánlivé 
Konkurenční doložka sjednaná pro dobu po zániku funkce člena představenstva 4/19 s. 144 

 

Jednání právnických osob 
Procesní jednání (úkony) právnické osoby v řízení o přestupku 20/19 s. 705 

 

Jednotný trh EU 
Evropská komise hodlá posílit harmonizaci technických norem na jednotném trhu 1/19 s. IV 

Poplatek za přenos elektřiny 3/19 s. 113 

 

Jméno a příjmení 
Jméno člověka jako ochranná známka 23–24/19 s. 825 

K zákonné definici rodného příjmení 9/19 s. 325 
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Rodné příjmení – problematika přechodného ustanovení 13–14/19 s. 502 

Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku rozšiřující práva v oblasti určování 

rodičovství 19/19 s. I 

 

Jmenování 
Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti 5/19 s. 159 

 

Judikatura 
K otázce rovného přístupu ke vzdělání: aktuální česká a mezinárodní judikatura 10/19 s. 358 

 

Judikatura ESD 
Diskriminace z důvodu věku v judikatuře Soudního dvora EU 11/19 s. 397 

Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky  

s obchodní firmou v judikatuře SDEU 8/19 s. 282 

Protichůdné zájmy v řízení o předběžné otázce a jejich důsledky 6/19 s. 191 

Sportovní arbitráž CAS v rozporu s judikaturou SDEU? 11/19 s. 407 

 

Justice 
Evropská komise předložila Soudnímu dvoru EU případ Polska 20/19 s. IV 

Evropská komise: Srovnávací přehled o soudnictví 2019 11/19 s. III 

Vláda schválila návrh novely zákona o soudech a soudcích 20/19 s. Ip 

 

Justiční spolupráce 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 6.–10. 6. 2019 13–14/19 s. IV 

 

Justiční spolupráce v civilních věcech 
Evropský parlament navrhl zavést evropské zrychlené občanskoprávní řízení 2/19 s. I 

 

Justiční spolupráce v trestních věcech 
Mezinárodní právo: Česká republika přistoupila k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci  

v trestních věcech 23–24/19 s. IIIpa 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 

 

Katastr nemovitostí 
Oznámení o započetí výkonu zástavního práva a jeho důsledky (praktický výklad § 1362 až 

1364 ObčZ) 20/19 s. 687 

Spáčil, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: 

C. H. Beck, 2018, 306 s. 8/19 s. 296 

 

Kodifikace 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 13–14/19 s. III 

 

Kodifikace civilního práva 
Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo 2/19 s. 65 

Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního 5/19 s. 153 
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Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku 4/19 s. I 

 

Komory profesní 
Vztah oprávnění autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra 2/19 s. 62 

 

Kompetenční výluka 
Právo na soudní přezkum rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza za účelem studia dle 

směrnice 2004/114/ES 11/19 s. 403 

Ústavní základy řízení o udělení dlouhodobého víza 2/19 s. 58 

 

Komunikace elektronické 
Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy 10/19 s. 343 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 8/19 s. III 

Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 6/19 s. II 

 

Komunikace místní 
Občanskoprávní povaha parkoviště 6/19 s. 222 

 

Komunikace pozemní 
Změny zákona o urychlení výstavby opět na stole 22/19 s. II 

 

Koncentrace civilního řízení 
Započtení učiněné po účincích koncentrace řízení 2/19 s. 69 

 

Konkurs 
(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu 22/19 s. 763 

 

Konkursní podstata 
O postavení insolvenčního správce 21/19 s. 748 

 

Korporace obchodní 
Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace 7/19 

s. 234 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Poslanecká sněmovna začala projednávat vládní návrh novely zákona o obchodních 

korporacích 7/19 s. I 

Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a otázky s ní spojené 10/19 s. 368 

 

Korupce 
Vláda: Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 3/19 s. II 

 

Koupě 
Právní režim věci zakoupené z výlučných prostředků jednoho z manželů, jestliže jako kupující 

vystupují oba manželé společně 17/19 s. 608 
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Kraje 
Neposkytnutí dotace z územního rozpočtu obce nebo kraje 12/19 s. 446 

 

Kriminalita počítačová 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 5.–31. 5. 2019 12/19 s. IV 

 

Léčiva 
Nový zákon o léčitelských službách 3/19 s. II 

Povinnost farmaceutických společností dodat léčiva podle tržního podílu: soutěžněprávní  

a různé praktické otázky 20/19 s. 693 

Právní kroky k zajištění dostupnosti léčiv 9/19 s. II 

Snazší dostupnost konopí pro léčebné účely 23–24/19 s. II 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o léčivech 18/19 s. IIpa 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

 

Legalizace 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 3/19 s. III 

Snazší dostupnost konopí pro léčebné účely 23–24/19 s. II 

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 
Nový zákon o skutečných majitelích 15–16/19 s. II 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb.,  

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

ve znění pozdějších předpisů 18/19 s. IIIp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

 

Legislativa 
Depurace právního řádu 11/19 s. II 

MMR: Rekodifikace veřejného stavebního práva probíhá podle harmonogramu 20/19 s. IIp 

Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního 5/19 s. 153 

Senát pozastavil nebývalý počet zákonů 10/19 s. II 

Vláda schválila Plán legislativních prací na rok 2019 1/19 s. I 

Vláda: Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy 19/19 s. II 

 

Legislativní proces 
Vláda nesouhlasila se senátním návrhem na změnu Ústavy ČR 18/19 s. Ip 

 

Legitimní očekávání 
Zásada legitimního očekávání ve správním právu 23–24/19 s. 828 

 

Lesy 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 5/19 s. II 
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Letectví 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 4.–15. 4. 2019 9/19 s. IVp 

Vznik a zánik letiště 12/19 s. 454 

 

Lhůty v civilním právu 
Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti stanovena 

kogentně? 12/19 s. 440 

 

Lhůty v civilním řízení 
Lhůta k zaplacení soudního poplatku; včasné splnění poplatkové povinnosti 11/19 s. 410 

Stavba zřízená na cizím pozemku bez právního důvodu v režimu občanského zákoníku 1964  

a souhlas vlastníka pozemku ve stavebním řízení. Lhůta k soudem uloženému odstranění 

stavby. Lhůta k plnění a procesní aktivita účastníků 2/19 s. 67 

Subjektivní lhůta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku 3/19 

s. 112 
 

Libertariánství 
Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 s. 555 

 

Lichva 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 5/19 s. III 

 

Lodě 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 22/19 s. III 

 

Majetek církevní 
Pokus o dodatečné zdanění církevních restitucí 4/19 s. II 

 

Majetek manželů výlučný 
Právní režim věci zakoupené z výlučných prostředků jednoho z manželů, jestliže jako kupující 

vystupují oba manželé společně 17/19 s. 608 

 

Majetek státu 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  

a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 7/19 s. III 

Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým 

se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů 18/19 s. IIIpa 
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Majetková podstata 
Spory o rozsah majetkové podstaty 19/19 s. 655 

 

Majetkové společenství manželů 
Majetkové poměry manželů v judikatuře Soudního dvora EU 7/19 s. 229 

 

Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
Církevní restituce 6 let poté aneb je majetkové vyrovnání s církvemi opravdu nezměnitelné? 

Reverzibilita církevních restitucí perspektivou práva EU 5/19 s. 172 

Náhrada za těžbu dřeva prováděnou po doručení výzvy k vydání pozemku 9/19 s. 340 

Stavba jako překážka vydání pozemku 8/19 s. 299 

 

Manželství 
Česká republika na evropské „duhové křižovatce“? 3/19 s. 91 

 

Matriky 
Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku rozšiřující práva v oblasti určování 

rodičovství 19/19 s. I 

 

Média 
Přeshraniční audiovizuální služby 18/19 s. 647 

 

Mediace 
Zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich týkají, v kontextu rodinné mediace 13–

14/19 s. 470 
 

Mezinárodní obchod 
Rozhodčí smlouva uzavřená prostřednictvím výměny e-mailů bez kvalifikovaného 

elektronického podpisu 19/19 s. 679 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

WTO a právo mezinárodního obchodu 15–16/19 s. 560 

 

Mezinárodní únosy dětí 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 

 

Migrace zaměstnanců 
Sociální zabezpečení migrujících osob 6/19 s. 227 

 

Ministerstvo spravedlnosti 
Nezávislost na výkonné moci 15–16/19 s. 571 

 

Moc veřejná 
Přímá odpovědnost zaměstnanců za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci 22/19 s. 786 
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Myslivost 
Vláda: Ministerstvo zemědělství: Novela zákona o myslivosti 19/19 s. III 

 

Mzda minimální 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 11/19 s. III 

Vliv nárůstu minimální mzdy na závazkové vztahy (klauzule rebus sic stantibus, princip pacta 

sunt servanda a další okolnosti ve světle změn podmínek v úpravě minimální mzdy 

z pohledu smluvního práva) 13–14/19 s. 457 

 

Nabývání vlastnického práva 
Právní režim věci zakoupené z výlučných prostředků jednoho z manželů, jestliže jako kupující 

vystupují oba manželé společně 17/19 s. 608 

 

Nadace 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 4.–30. 4. 2019 10/19 s. IV 

 

Nahlížení do spisu ve správním řízení 
Vláda: Veřejná ochránkyně práv: Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 4. čtvrtletí 

4/19 s. II 
 

Náhrada nemajetkové újmy 
Ke stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu při ztrátě osoby blízké 15–16/19 s. 561 

Legitimace a nároky z postmortální ochrany 2/19 s. 46 

Přechod povinnosti k náhradě nemajetkové újmy vzniklé v důsledku zásahu do přirozených 

práv člověka na škůdcovy dědice 17/19 s. 580 

Vláda: Vláda schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 8/19 

s. II 
 

Náhrada regresní 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  

a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 7/19 s. III 

Přímá odpovědnost zaměstnanců za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci 22/19 s. 786 

Rozhodování o regresním nároku ručitele v rozhodčím řízení 12/19 s. 453 

 

Náhrada škody 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o poskytnutí jednorázové 

peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem 22/19 s. III 

Vláda: ERÚ: K možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení 9/19 s. II 

Zvlášť závažné ublížení na zdraví 22/19 s. 797 

 

Náhrada za omezení vlastnického práva 
Náhrada za omezení vlastnického práva k pozemku, jehož určení k zastavění bylo v procesu 

územního plánování zrušeno 1/19 s. 32 
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Náhrada za ztrátu na výdělku 
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a náhrada ztráty výdělku 1/19 s. 24 

 

Nájem nemovitosti 
Bezdůvodné obohacení (ne)vzniklé užíváním nepronajatelné nemovitosti (věc „Klinika“) 11/19 

s. 412 
 

Nájem pozemku 
Povolení nezbytné cesty ve prospěch pozemku, který užívá jiná osoba než jeho vlastník 3/19 

s. 111 
Stavba zřízená na cizím pozemku bez právního důvodu v režimu občanského zákoníku 1964  

a souhlas vlastníka pozemku ve stavebním řízení. Lhůta k soudem uloženému odstranění 

stavby. Lhůta k plnění a procesní aktivita účastníků 2/19 s. 67 

 

Náklady exekuce 
Vláda: Vláda schválila návrh novely exekučního řádu 15–16/19 s. Ip 

 

Náklady insolvenčního řízení 
(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu 22/19 s. 763 

 

Náklady řízení civilního 
English rule vs. American rule 8/19 s. 278 

 

Nález rozhodčí 
Konkurence a priorita důvodů k zastavení exekuce 18/19 s. 642 

 

Námitky 
Policejní vykázání 17/19 s. 592 

 

Námitky ve správním řízení 
Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální judikatuře 

správních soudů 6/19 s. 206 

 

Nasciturus 
Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti 12/19 s. 419 

 

Návykové látky 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 3/19 s. III 

 

Ne bis in idem 
Přezkumné řízení v přestupkové úpravě a jeho trestněprávní konsekvence 9/19 s. 317 

 

Nebezpečí záměny 
Zaměnitelnost názvu příspěvkové organizace s obchodní firmou 4/19 s. 146 

 

Nečinnost správního orgánu 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 4/19 s. III 
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Nedotknutelnost obydlí 
Ústavnost domovní prohlídky a nedotknutelnost obydlí 8/19 s. 287 

 

Nedotknutelnost osoby 
Prohlídka osoby ve správním právu 6/19 s. 203 

 

Nejvyšší kontrolní úřad 
Vláda: NKÚ: Výroční zpráva za r. 2018 9/19 s. II 

 

Nejvyšší správní soud 
K aplikaci soudcovského dotváření práva Nejvyšším správním soudem v případě odpočtu na 

výzkum a vývoj 19/19 s. 675 

 

Nekalá soutěž 
Blokační a spekulativní ochranné známky 2/19 s. 54 

Kudy dále se zákonem o významné tržní síle ve světle směrnice o nekalých obchodních 

praktikách 23–24/19 s. 817 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 4.–30. 4. 2019 10/19 s. IV 

 

Německo 
Nezávislost na výkonné moci 15–16/19 s. 571 

 

Nemožnost plnění 
Vliv nárůstu minimální mzdy na závazkové vztahy (klauzule rebus sic stantibus, princip pacta 

sunt servanda a další okolnosti ve světle změn podmínek v úpravě minimální mzdy 

z pohledu smluvního práva) 13–14/19 s. 457 

 

Neodvedení daně, pojistného a podobné platby 
Správce daně jako poškozený v trestním řízení 4/19 s. 135 

 

Neplatnost právního úkonu 
Započtení nejistou a neurčitou pohledávkou 1/19 s. 34 

 

Neplatnost právního úkonu absolutní 
Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba 3/19 s. 84 

 

Neplatnost smlouvy 
Neplatné ujednání akcionářské smlouvy, na základě kterého se akcionáři zavazují zajistit, aby 

se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení pokyny 

akcionářů 8/19 s. 300 

 

Neplatnost usnesení členské schůze 
Subjektivní lhůta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku 3/19 

s. 112 
 

Neplatnost usnesení valné hromady 
Rozdělení zisku v akciové společnosti po 1. 1. 2014. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu 

akciové společnosti. Důsledky nepodání protestu na valné hromadě 10/19 s. 374 
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Řízení o určení nicotnosti (zdánlivosti) usnesení valné hromady akciové společnosti 5/19 s. 186 

 

Nestrannost soudce 
Ryšavý, L. Nezávislost a nestrannost rozhodce 3/19 s. 110 

Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď – anebo 11/19 s. 381 

 

Neúměrné zkrácení (laesio enormis) 
Neúměrné zkrácení v případě prodeje veřejně neobchodovatelných akcií 2/19 s. 72 

 

Nezávislost 
Opakované snahy o posílení nezávislosti státních zástupců 13–14/19 s. II 

 

Nezávislost soudce 
Ryšavý, L. Nezávislost a nestrannost rozhodce 3/19 s. 110 

 

Nezbytný přístup k nemovitosti 
Povolení nezbytné cesty ve prospěch pozemku, který užívá jiná osoba než jeho vlastník 3/19 

s. 111 
 

Notáři 
Poslanecká sněmovna začala projednávat vládní návrh novely zákona o obchodních 

korporacích 7/19 s. I 

 

Novelizace 
Nový stavební zákon aneb rychlost nade vše? 9/19 s. 331 

Vláda schválila návrh novely Ústavy a dalších právních předpisů upravujících volební právo 

12/19 s. I 
 

Nutná obrana v trestním právu 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 20/19 s. III 

 

Obce 
Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva 7/19 s. 258 

Neposkytnutí dotace z územního rozpočtu obce nebo kraje 12/19 s. 446 

 

Občané 
Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva 7/19 s. 258 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 10.–15. 10. 2019 21/19 s. IV 

 

Občanství evropské 
Zmocnění k zahájení jednání o Brexitu 2/19 s. 74 

 

Občanství státní ČR 
Vláda: Vláda schválila návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 20/19 s. II 

 

Obchod s vojenským materiálem 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 9.–30. 9. 2019 20/19 s. IV 
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Obchodní společnosti 
Poslanecká sněmovna začala projednávat vládní návrh novely zákona o obchodních 

korporacích 7/19 s. I 

 

Obchodní vedení společnosti 
Glosa k (ne)zakázaným ujednáním akcionářských dohod v českém soukromém akciovém právu 

ve světle aktuální judikatury 17/19 s. 596 

Neplatné ujednání akcionářské smlouvy, na základě kterého se akcionáři zavazují zajistit, aby 

se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení pokyny 

akcionářů 8/19 s. 300 

Rozhodovací činnost soudů jako nástroj regulace řízení a správy společností 18/19 s. 611 

 

Oceňování majetku 
Neúměrné zkrácení v případě prodeje veřejně neobchodovatelných akcií 2/19 s. 72 

Vláda schválila návrh zákona o oceňování majetku 11/19 s. I 

 

Očkování 
Náhrada újmy za očkování 1/19 s. II 

Vláda: Vláda schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 8/19 

s. II 
 

Odbory 
Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr 

9/19 s. 327 
 

Odkaz 
Plody a užitky v § 1630 odst. 2 ObčZ 4/19 s. 133 

 

Odměna 
Odstraní novela směrnice EU o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb tzv. sociální 

dumping? 1/19 s. 17 

 

Odpady 
Přeprava odpadů 10/19 s. 379 

 

Odpady nebezpečné 
Přeprava odpadů 10/19 s. 379 

 

Odpovědnost kárná soudců 
Ke kárné odpovědnosti soudních funkcionářů a funkcionářů státního zastupitelství 6/19 s. 219 

 

Odpovědnost kárná státních zástupců 
Ke kárné odpovědnosti soudních funkcionářů a funkcionářů státního zastupitelství 6/19 s. 219 

 

Odpovědnost rodičovská 
Určení místa bydliště jako významná záležitost dítěte 19/19 s. 649 

Vláda podpořila legislativní projednání poslaneckého návrhu novely občanského zákoníku 

10/19 s. Ip 
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Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 

 

Odpovědnost společníků obchodní společnosti 
Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko 

racionálního corporate governance 23–24/19 s. 836 

 

Odpovědnost statutárních orgánů 
Správce daně jako poškozený v trestním řízení 4/19 s. 135 

 

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností 
Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko 

racionálního corporate governance 23–24/19 s. 836 

 

Odpovědnost za škodu 
Spravedlivé důvody pro ukončení kontraktačního procesu v rámci předsmluvní odpovědnosti 

5/19 s. 186 
 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím a další průběh řízení, v němž 

bylo nezákonné rozhodnutí vydáno 22/19 s. 795 

Nezákonné zajišťovací příkazy a náhrada škody po státu 15–16/19 s. 545 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  

a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 7/19 s. III 

 

Odpovědnost zaměstnance za škodu 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  

a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 7/19 s. III 

Přímá odpovědnost zaměstnanců za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci 22/19 s. 786 

 

Odstranění stavby 
Stavba zřízená na cizím pozemku bez právního důvodu v režimu občanského zákoníku 1964  

a souhlas vlastníka pozemku ve stavebním řízení. Lhůta k soudem uloženému odstranění 

stavby. Lhůta k plnění a procesní aktivita účastníků 2/19 s. 67 

 

Odůvodnění 
Odůvodnění žádosti o informace při kolizi základních práv 7/19 s. 248 

 

Odůvodnění rozhodnutí v civilním řízení 
Žaloba na zdržení se imisí – její podstata a skutečnosti vylučující protiprávnost imise. Vztah 

žaloby z imisí (§ 1013 odst. 1 ObčZ) k nároku na odstranění stromů (§ 1017 ObčZ). Živý 

plot jako rozhrada mezi pozemky a zdroj stínění. Imise a ochrana soukromí. K obsahu  

a vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním 7/19 s. 262 
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Odůvodnění usnesení 
Aplikace tzv. testu vlastního kapitálu na snížení základního kapitálu. Vymezení účelu a důvodu 

snížení základního kapitálu v usnesení valné hromady 1/19 s. 36 

 

Odvolání z funkce 
Problematické aspekty odvolání insolvenčního správce věřiteli 3/19 s. 105 

 

Ochrana autorských práv 
Odpovědnost americké internetové platformy za porušení autorských práv v Německu 13–

14/19 s. 513 
 

Ochrana dětí a mladistvých 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl třetí: pohled praktický, morální, 

procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení 23–24/19 s. 807 

 

Ochrana duševního vlastnictví 
Odpovědnost americké internetové platformy za porušení autorských práv v Německu 13–

14/19 s. 513 
 

Ochrana hospodářské soutěže 
Vláda: ÚOHS: Veřejná konzultace v oblasti veřejných zakázek 19/19 s. II 

Zneužití dominantního postavení výkonem práva duševního vlastnictví 23–24/19 s. 854 

 

Ochrana osobních údajů 
Evropská komise zveřejnila pokyny pro volný pohyb neosobních údajů 12/19 s. IV 

Evropský parlament podpořil ratifikaci Protokolu o změně Úmluvy o ochraně osob se zřetelem 

na automatizované zpracování osobních dat 6/19 s. I 

Odůvodnění žádosti o informace při kolizi základních práv 7/19 s. 248 

Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů po účinnosti GDPR 4/19 s. 122 

ÚOOÚ: Návrh Metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 21/19 s. II 

ÚOOÚ: Návrh změn v oblasti zpracování biometrických údajů zaměstnanců 17/19 s. IIpa 

ÚOOÚ: Překlad pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ke kamerám  

a kamerovým systémům 19/19 s. III 

Vláda: ÚOOÚ: K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 4/19 

s. II 
Vláda: ÚOOÚ: Vyjádření k nálezu Ústavního soudu ve věci data retention 12/19 s. III 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 10.–15. 10. 2019 21/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.–15. 2. 2019 5/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 4.–15. 4. 2019 9/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 21. 8.–10. 9. 2019 19/19 s. IV 
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Ochrana osobnosti 
Exekuční titul ukládající zveřejnění textu na webové stránce žalovaného 12/19 s. 452 

Jméno člověka jako ochranná známka 23–24/19 s. 825 

Legitimace a nároky z postmortální ochrany 2/19 s. 46 

Ochrana dobré pověsti právnické osoby 23–24/19 s. 851 

Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

 

Ochrana ovzduší 
Posuzování kvality ovzduší 17/19 s. 609 

 

Ochrana práv 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů 9/19 

s. III 
 

Ochrana proti nečinnosti správního orgánu 
Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti 5/19 s. 159 

 

Ochrana přírody a krajiny 
Změny v pozemkových úpravách 20/19 s. II 

 

Ochrana rostlin 
Náhrada za omezení vlastnického práva k pozemku, jehož určení k zastavění bylo v procesu 

územního plánování zrušeno 1/19 s. 32 

 

Ochrana soukromí 
Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce 10/19 s. 351 

Žaloba na zdržení se imisí – její podstata a skutečnosti vylučující protiprávnost imise. Vztah 

žaloby z imisí (§ 1013 odst. 1 ObčZ) k nároku na odstranění stromů (§ 1017 ObčZ). Živý 

plot jako rozhrada mezi pozemky a zdroj stínění. Imise a ochrana soukromí. K obsahu  

a vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním 7/19 s. 262 

 

Ochrana spotřebitele 
K fenoménu hromadné žaloby 13–14/19 s. 489 

Kolektivní nástroje pro řešení rozsáhlých a systémových problémů – nová forma 

reprezentativní žaloby? 7/19 s. 254 

Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo 2/19 s. 65 

Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení 15–16/19 s. 515 

Spotřebitelská novela občanského zákoníku 2/19 s. II 

Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně spotřebitele 3/19 s. I 

Vláda: Vláda schválila adaptaci spotřebitelského práva na nařízení EU 18/19 s. IIp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 9.–30. 9. 2019 20/19 s. IV 

 

Ochrana zaměstnanců 
Cui bono? 17/19 s. 600 

Rada (EU) schválila směrnici o ochraně whistleblowerů 21/19 s. III 
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Ochrana zdraví 
Spolkový správní soud v Lipsku: Povinnost nosit přilbu se týká i Sikhů 23–24/19 s. 857 

 

Ochrana životního prostředí 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 22/19 s. III 

Posuzování kvality ovzduší 17/19 s. 609 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o obchodování s emisními povolenkami 11/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 1.–15. 1. 2019 3/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 6.–30. 6. 2019 15–16/19 s. IVpa 

 

Ochranná opatření 
Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality 3/19 s. 99 

 

Ochranné známky 
Blokační a spekulativní ochranné známky 2/19 s. 54 

Jméno člověka jako ochranná známka 23–24/19 s. 825 

Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky  

s obchodní firmou v judikatuře SDEU 8/19 s. 282 

Změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných 

známek a Protokolu k této dohodě 5/19 s. IV 

Zneužití dominantního postavení výkonem práva duševního vlastnictví 23–24/19 s. 854 

 

Omamné a psychotropní látky 
Snazší dostupnost konopí pro léčebné účely 23–24/19 s. II 

 

Ombudsman 
Veřejná ochránkyně práv: Připomínky k věcnému záměru stavebního zákona 15–16/19 s. IIpb 

 

Omezení osobní svobody 
Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení 21/19 s. 735 

 

Omezení svéprávnosti 
Vláda: Veřejná ochránkyně práv: Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 4. čtvrtletí 

4/19 s. II 
 

Omezení vlastnického práva 
Imise hlukem a míra nepřiměřená místním poměrům 6/19 s. 224 

 

Opatrovník dítěte 
Opatrovnictví na základě alžírské kafaly 11/19 s. 417 

 

Opatření obecné povahy 
Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální judikatuře 

správních soudů 6/19 s. 206 

 



42 
 

Opuštění věci 
Opuštění (derelikce) podílu společníka společnosti s ručením omezeným a možnost sjednat ve 

společenské smlouvě důvody pro vystoupení společníka ze společnosti nad rámec zákona 

20/19 s. 723 
 

Organizace příspěvkové 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 13–14/19 s. III 

Zaměnitelnost názvu příspěvkové organizace s obchodní firmou 4/19 s. 146 

 

Osoba samostatně výdělečně činná 
Vláda: Ministerstvo financí: Návrh zákona o rozšíření využití paušální daně 4/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

 

Osobní prohlídka 
Prohlídka osoby ve správním právu 6/19 s. 203 

 

Osoby blízké 
Ke stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu při ztrátě osoby blízké 15–16/19 s. 561 

Legitimace a nároky z postmortální ochrany 2/19 s. 46 

 

Osoby fyzické 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o poskytnutí jednorázové 

peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem 22/19 s. III 

 

Osoby právnické 
Nový zákon o skutečných majitelích 15–16/19 s. II 

Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

 

Osvědčení 
Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle 

občanského soudního řádu 1/19 s. 29 

 

Osvobození od daně 
K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných domech 

a opětovnému vyměřování daně z nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení 5/19 s. 167 

Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze o (ne)osvobození prvního převodu 

jednotky v rodinném domě 22/19 s. 791 

 

Osvojení 
Česká republika na evropské „duhové křižovatce“? 3/19 s. 91 

Osvojení jednostranně osiřelého dítěte novým manželem rodiče 23–24/19 s. 801 

 

Oznamovací povinnost 
Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a otázky s ní spojené 10/19 s. 368 

 

Pacht 
Domněnka sjednání zemědělského pachtu na dobu neurčitou 12/19 s. 444 



43 
 

Povolení nezbytné cesty ve prospěch pozemku, který užívá jiná osoba než jeho vlastník 3/19 

s. 111 
 

Parkoviště 
Občanskoprávní povaha parkoviště 6/19 s. 222 

 

Péče řádného hospodáře 
Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko 

racionálního corporate governance 23–24/19 s. 836 

Rozhodovací činnost soudů jako nástroj regulace řízení a správy společností 18/19 s. 611 

 

Penzijní připojištění 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 

 

Písemnosti 
Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy 10/19 s. 343 

 

Platební rozkaz směnečný 
Uplatnění práva na zaplacení směnky vůči avalovi (směnečnému rukojmímu) 6/19 s. 224 

 

Plnění závazku 
Bezdůvodné obohacení vědomým plněním na cizí dluh 19/19 s. 677 

Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba 3/19 s. 84 

 

Plody a užitky věci 
Plody a užitky v § 1630 odst. 2 ObčZ 4/19 s. 133 

 

Pobyt obvyklý 
Odnětí řidičského oprávnění pro nesplnění podmínky prokázání obvyklého bydliště 9/19 s. 336 

 

Počítače 
Revoluce zvaná chytré kontrakty – právní perspektiva 8/19 s. 272 

 

Podíl členský 
K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém 

družstvu a posouzení dobré víry držitele 11/19 s. 401 

 

Podíl obchodní 
Opuštění (derelikce) podílu společníka společnosti s ručením omezeným a možnost sjednat ve 

společenské smlouvě důvody pro vystoupení společníka ze společnosti nad rámec zákona 

20/19 s. 723 
 

Podílové spoluvlastnictví 
Vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby na něm zřízené a převod 

spoluvlastnického podílu 17/19 s. 607 

Zřízení stavby dvěma či více osobami před 1. 1. 2014 18/19 s. 645 
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Podmínky obchodní 
Kudy dále se zákonem o významné tržní síle ve světle směrnice o nekalých obchodních 

praktikách 23–24/19 s. 817 

 

Podmínky odkládací v civilním právu 
Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba 3/19 s. 84 

 

Podnájem bytu 
Podnájem bytu nebo jeho části bez souhlasu pronajímatele v podmínkách nového občanského 

zákoníku 8/19 s. 297 

 

Podnik 
Zákon o sociálním podniku 7/19 s. II 

 

Podnik společný 
Vláda: Vymezení rodinného podniku v ČR 11/19 s. II 

 

Podnik státní 
Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace 7/19 

s. 234 
Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým 

se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů 18/19 s. IIIpa 

 

Podnikání 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 5.–31. 5. 2019 12/19 s. IV 

Zákon o sociálním podniku 7/19 s. II 

 

Podpis elektronický 
Elektronická identita při elektronickém (hmotně)právním jednání 18/19 s. 626 

Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy 10/19 s. 343 

Rozhodčí smlouva uzavřená prostřednictvím výměny e-mailů bez kvalifikovaného 

elektronického podpisu 19/19 s. 679 

 

Pohledávky 
Úvěrové financování v insolvenčním řízení: mechanika uzavření a povaha pohledávek 15–

16/19 s. 526 
 

Pohonné hmoty 
SDEU: K výkladu čl. 2 odst. 1 písm. b) bodů i) a iii) směrnice Rady 2006/112/ES 2/19 s. III 

 

Pojistné na sociální zabezpečení 
Vláda: Ministerstvo financí: Návrh zákona o rozšíření využití paušální daně 4/19 s. II 
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Pojistné na zdravotní pojištění 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

2/19 s. III 
Vláda: Ministerstvo financí: Návrh zákona o rozšíření využití paušální daně 4/19 s. II 

 

Pojištění 
Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo 2/19 s. 65 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 21. 8.–10. 9. 2019 19/19 s. IV 

 

Pojištění osob 
Kolektivní nástroje pro řešení rozsáhlých a systémových problémů – nová forma 

reprezentativní žaloby? 7/19 s. 254 

 

Pojištění sociální 
Mezinárodní smlouvy za První republiky a dnes: koordinace sociálního pojištění a zamezení 

dvojího zdanění 4/19 s. 128 

 

Pojištění úrazové 
Prokazatelné seznámení pojistníka s pojistnými podmínkami 10/19 s. 371 

 

Pojištění zdravotní veřejné 
Právní kroky k zajištění dostupnosti léčiv 9/19 s. II 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o léčivech 18/19 s. IIpa 

 

Pojišťovnictví 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 6.–30. 6. 2019 15–16/19 s. IVpa 

 

Policie ČR 
Nová oprávnění pro Policii ČR 17/19 s. II 

Policejní vykázání 17/19 s. 592 

 

Politické strany a hnutí 
Přezkum rozhodnutí orgánu politické strany (hnutí) 13–14/19 s. 510 

 

Politika 
Příspěvek na mandát a nezávislí kandidáti úspěšně zvolení do Senátu 23–24/19 s. 846 

 

Politika sociální 
Zákon o sociálním podniku 7/19 s. II 

 

Polsko 
Evropská komise předložila Soudnímu dvoru EU případ Polska 20/19 s. IV 

 

Poplatky 
Poplatek za přenos elektřiny 3/19 s. 113 
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Poplatky místní 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé 

druhy dluhů 21/19 s. 725 

Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 21/19 s. III 

 

Poplatky soudní 
K možnosti soudu doměřit soudní poplatek za řízení 20/19 s. 716 

Lhůta k zaplacení soudního poplatku; včasné splnění poplatkové povinnosti 11/19 s. 410 

 

Poplatky správní 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 8/19 s. III 

 

Porosty 
Žaloba na zdržení se imisí – její podstata a skutečnosti vylučující protiprávnost imise. Vztah 

žaloby z imisí (§ 1013 odst. 1 ObčZ) k nároku na odstranění stromů (§ 1017 ObčZ). Živý 

plot jako rozhrada mezi pozemky a zdroj stínění. Imise a ochrana soukromí. K obsahu  

a vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním 7/19 s. 262 

 

Poslanci 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 

7/19 s. III 
 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 

7/19 s. III 
 

Poslední prostředek k ochraně práva 
Přípustnost ústavní stížnosti proti rozhodnutím, jež předcházela podání civilního dovolání 

19/19 s. 671 
 

Posouzení věci právní 
Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď – anebo 11/19 s. 381 

 

Postoupení pohledávky 
Bezdůvodné obohacení vědomým plněním na cizí dluh 19/19 s. 677 

 

Posudek znalecký 
K povinnosti soudu (exekutora) doručit znalecký posudek v řízení o vydání usnesení o ceně dle 

§ 336a OSŘ 21/19 s. 757 

 

Posuzování zdravotního stavu 
Vláda – MPSV: Východiska reformy Lékařské posudkové služby 8/19 s. II 

 

Poškozený v trestním řízení 
Správce daně jako poškozený v trestním řízení 4/19 s. 135 
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Potraviny 
Kudy dále se zákonem o významné tržní síle ve světle směrnice o nekalých obchodních 

praktikách 23–24/19 s. 817 

Negativa cenové regulace prostřednictvím zákona o významné tržní síle 6/19 s. 197 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 21. 8.–10. 9. 2019 19/19 s. IV 

 

Poučovací povinnost soudu 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (3. část) 13–

14/19 s. 477 
Stavba zřízená na cizím pozemku bez právního důvodu v režimu občanského zákoníku 1964  

a souhlas vlastníka pozemku ve stavebním řízení. Lhůta k soudem uloženému odstranění 

stavby. Lhůta k plnění a procesní aktivita účastníků 2/19 s. 67 

Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď – anebo 11/19 s. 381 

 

Poučovací povinnost správního orgánu 
Vláda: Veřejná ochránkyně práv: Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 4. čtvrtletí 

4/19 s. II 
 

Povinnost kontraktrační 
Spravedlivé důvody pro ukončení kontraktačního procesu v rámci předsmluvní odpovědnosti 

5/19 s. 186 
 

Povinnost tvrzení v civilním řízení 
Stavba zřízená na cizím pozemku bez právního důvodu v režimu občanského zákoníku 1964  

a souhlas vlastníka pozemku ve stavebním řízení. Lhůta k soudem uloženému odstranění 

stavby. Lhůta k plnění a procesní aktivita účastníků 2/19 s. 67 

 

Povinnosti zaměstnavatele 
Rada (EU) schválila směrnici o ochraně whistleblowerů 21/19 s. III 

 

Povolení k pobytu 
Právo na soudní přezkum rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza za účelem studia dle 

směrnice 2004/114/ES 11/19 s. 403 

 

Pracovní doba 
Povinnost podniků zavést systém evidence denní pracovní doby 12/19 s. 455 

Pracovní volno na Velký pátek 5/19 s. 189 

 

Pracovní neschopnost 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zákazu výpovědi v době dočasné pracovní 

neschopnosti zaměstnance 18/19 s. 640 

 

Pracovní podmínky 
Povinnost podniků zavést systém evidence denní pracovní doby 12/19 s. 455 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 7.–31. 7. 2019 17/19 s. IVp 
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Pracovní poměr na dobu určitou 
Cui bono? 17/19 s. 600 

 

Práva dětí a mladistvých 
Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů po účinnosti GDPR 4/19 s. 122 

 

Práva duševního vlastnictví 
Sbírka judikatury k vymáhání práv duševního vlastnictví 20/19 s. III 

 

Práva hospodářská 
Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 s. 555 

 

Práva sociální 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 8.–20. 8. 2019 18/19 s. IVp 

 

Pravidla rozpočtová 
Neposkytnutí dotace z územního rozpočtu obce nebo kraje 12/19 s. 446 

 

Právní akty EU 
Evropská komise hodlá posílit harmonizaci technických norem na jednotném trhu 1/19 s. IV 

 

Právní akty Rady Evropy 
Evropský parlament podpořil ratifikaci Protokolu o změně Úmluvy o ochraně osob se zřetelem 

na automatizované zpracování osobních dat 6/19 s. I 

 

Právní normy 
K myšlence ohledně ústupu kogentních norem v občanském zákoníku 6/19 s. 213 

 

Právní předpisy krajů 
Nový způsob publikování normotvorby územních samospráv 6/19 s. II 

Vláda schválila návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků  

a některých správních úřadů 17/19 s. Ip 

 

Právní předpisy obcí 
Nový způsob publikování normotvorby územních samospráv 6/19 s. II 

Vláda schválila návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků  

a některých správních úřadů 17/19 s. Ip 

 

Právní řád 
Saria, G. Der gerichtliche Vergleich im österreichischen und tschechischen Recht. Wien: 

Verlag Österreich, 2018, 161 s. 9/19 s. 334 

 

Právní úkony elektronické 
Elektronická identita při elektronickém (hmotně)právním jednání 18/19 s. 626 

Rozhodčí smlouva uzavřená prostřednictvím výměny e-mailů bez kvalifikovaného 

elektronického podpisu 19/19 s. 679 

 

Právní úkony neurčité 
Započtení nejistou a neurčitou pohledávkou 1/19 s. 34 
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Právo autorské 
Užití literárního díla 19/19 s. 682 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 5.–31. 5. 2019 12/19 s. IV 

 

Právo civilní procesní 
Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního 5/19 s. 153 

 

Právo dědické 
Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti 12/19 s. 419 

 

Právo evropské 
Mezinárodní příslušnost pro vedení řízení souvisejících s insolvenčním řízením v režimu 

evropského insolvenčního nařízení 19/19 s. 662 

Unie kapitálových trhů: od 1. 1. 2019 platí společná regulace EU pro sekuritizaci 3/19 s. III 

 

Právo horní 
Vláda: Vláda schválila návrh novely horního zákona 13–14/19 s. II 

 

Právo mezinárodní soukromé 
Majetkové poměry manželů v judikatuře Soudního dvora EU 7/19 s. 229 

 

Právo na informace 
Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace 7/19 

s. 234 
Odůvodnění žádosti o informace při kolizi základních práv 7/19 s. 248 

Pozitivní závazky k naplňování práva na přístup k informacím v rámci svobody projevu ve 

vybraných mezinárodních lidskoprávních úmluvách 15–16/19 s. 541 

Změny právní úpravy přístupu k informacím 17/19 s. 587 

 

Právo na rovné podmínky přístupu k funkcím 
Omezitelnost základního práva podílet se na správě věcí veřejných a možné přístupy k limitaci 

práva 15–16/19 s. 531 

 

Právo na soudní ochranu 
Právo na soudní přezkum rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza za účelem studia dle 

směrnice 2004/114/ES 11/19 s. 403 

Ústavní základy řízení o udělení dlouhodobého víza 2/19 s. 58 

 

Právo na spravedlivé soudní řízení 
Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces 

18/19 s. 632 
 

Právo občanské 
Poděkování panu profesorovi Švestkovi 8/19 s. I 
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Právo petiční 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 12/19 s. III 

 

Právo přirozené 
Přechod povinnosti k náhradě nemajetkové újmy vzniklé v důsledku zásahu do přirozených 

práv člověka na škůdcovy dědice 17/19 s. 580 

 

Právo rodinné 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

 

Právo sdružovací 
Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr 

9/19 s. 327 
 

Právo smluvní 
Vliv nárůstu minimální mzdy na závazkové vztahy (klauzule rebus sic stantibus, princip pacta 

sunt servanda a další okolnosti ve světle změn podmínek v úpravě minimální mzdy 

z pohledu smluvního práva) 13–14/19 s. 457 

 

Právo soukromé 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

 

Právo správní 
Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s. 9/19 s. 333 

Zásada legitimního očekávání ve správním právu 23–24/19 s. 828 

 

Právo stavební 
MMR: Rekodifikace veřejného stavebního práva probíhá podle harmonogramu 20/19 s. IIp 

Nový stavební zákon aneb rychlost nade vše? 9/19 s. 331 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 13–14/19 s. III 

Veřejná ochránkyně práv: Připomínky k věcnému záměru stavebního zákona 15–16/19 s. IIpb 

 

Právo veřejné 
Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo 2/19 s. 65 

 

Právo volební 
Omezitelnost základního práva podílet se na správě věcí veřejných a možné přístupy k limitaci 

práva 15–16/19 s. 531 

Sjednocení obecných pravidel volební agendy 21/19 s. II 

Ústavní změny senátních voleb 5/19 s. II 

 

Presumpce neviny 
Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality 3/19 s. 99 

Veřejná prohlášení o vině 21/19 s. 761 
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Prezident republiky 
Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti 5/19 s. 159 

 

Prezidentské akty 
Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti 5/19 s. 159 

 

Procesní ekonomie 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (2. část) 12/19 

s. 435 
 

Prodej nemovitostí 
K povinnosti soudu (exekutora) doručit znalecký posudek v řízení o vydání usnesení o ceně dle 

§ 336a OSŘ 21/19 s. 757 

 

Prodej zboží 
Negativa cenové regulace prostřednictvím zákona o významné tržní síle 6/19 s. 197 

 

Prohlídka domovní 
Ústavnost domovní prohlídky a nedotknutelnost obydlí 8/19 s. 287 

 

Projednání věci bez zbytečných průtahů 
Náhrada škody způsobené soudními průtahy 4/19 s. 151 

 

Projednání věci v přiměřené lhůtě 
Náhrada škody způsobené soudními průtahy 4/19 s. 151 

 

Prokura 
Vývoj prokury v tuzemském právním řádu 18/19 s. 617 

 

Provoz na pozemních komunikacích 
Obstrukce v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

 

Průtahy v řízení soudním 
Je nepřijatelnost kasační stížnosti i pro oblast správního trestání přijatelné řešení? 4/19 s. 140 

Náhrada škody způsobené soudními průtahy 4/19 s. 151 

 

Předběžná opatření v civilním řízení 
Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle 

občanského soudního řádu 1/19 s. 29 

 

Předběžná otázka v evropském právu 
Protichůdné zájmy v řízení o předběžné otázce a jejich důsledky 6/19 s. 191 

 

Předkupní právo 
Vymezení předkupního práva podle § 101 StavZ v teorii i praxi 8/19 s. 292 

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k domu (resp. pozemku, jehož je dům součástí)  

a přilehlému pozemku. Kdy užívání věci bez předmětu přídatného spoluvlastnictví není 

„dobře možné“. Předkupní právo k věci v přídatném spoluvlastnictví. Zahrada přilehlá  

k domu s jednotkami a určená ke společnému užívání jejich vlastníky jako věc v přídatném 

spoluvlastnictví 23–24/19 s. 850 
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Předkupní právo zákonné 
Vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby na něm zřízené a převod 

spoluvlastnického podílu 17/19 s. 607 

 

Předmět občanskoprávních vztahů 
Vznik a zánik letiště 12/19 s. 454 

 

Představenstvo akciové společnosti 
Neplatné ujednání akcionářské smlouvy, na základě kterého se akcionáři zavazují zajistit, aby 

se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení pokyny 

akcionářů 8/19 s. 300 

 

Předvídatelnost práva 
Ústavní aspekty intertemporálních ustanovení právních předpisů 22/19 s. 779 

 

Přechod práv a povinností 
Přechod povinnosti k náhradě nemajetkové újmy vzniklé v důsledku zásahu do přirozených 

práv člověka na škůdcovy dědice 17/19 s. 580 

 

Překážky v práci 
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a náhrada ztráty výdělku 1/19 s. 24 

 

Přeměny obchodních společností 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.–15. 2. 2019 5/19 s. IV 

 

Přeprava 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl druhý: specifika dětských dluhů 

vzniklých ze smluv o přepravě osoby 22/19 s. 770 

Přeprava odpadů 10/19 s. 379 

 

Přestupky 
Vláda schválila návrh novely zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 23–24/19 

s. Ip 
 

Přestupky dopravní 
Obstrukce v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

 

Převedení na jinou práci 
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a náhrada ztráty výdělku 1/19 s. 24 

 

Přezkum ústavnosti zákonů 
Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 s. 555 

 

Příbuzenství 
Několikeré příbuzenství v dědickém právu 9/19 s. 305 

 

Přihlášení pohledávek 
Uplatnění práva na uspokojení ze zajištění jen z části aneb „parcelace“ pohledávky 6/19 s. 216 
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Volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení 17/19 s. 604 

 

Přiměřené zadostiučinění 
Legitimace a nároky z postmortální ochrany 2/19 s. 46 

 

Přiměřené zadostiučinění za průtahy v řízení 
Náhrada škody způsobené soudními průtahy 4/19 s. 151 

 

Příslušnost soudu v civilním řízení mezinárodní 
A. J. Bělohlávek, Mezinárodní příslušnost pro vedení řízení souvisejících s insolvenčním 

řízením v režimu evropského insolvenčního nařízení 19/19 s. 662 

 

Příslušnost soudu v civilním řízení věcná 
Řízení o určení nicotnosti (zdánlivosti) usnesení valné hromady akciové společnosti 5/19 s. 186 

 

Příslušnost soudu věcná 
Přezkum rozhodnutí orgánu politické strany (hnutí) 13–14/19 s. 510 

 

Přiznání daňové 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 4/19 s. III 

 

Publikace 
Vláda schválila novou právní úpravu pro shromažďování a trvalé uchovávání publikací 22/19 

s. II 
 

Publikace právních předpisů 
Nový způsob publikování normotvorby územních samospráv 6/19 s. II 

 

Rakousko 
Saria, G. Der gerichtliche Vergleich im österreichischen und tschechischen Recht. Wien: 

Verlag Österreich, 2018, 161 s. 9/19 s. 334 

 

Realitní kanceláře 
Poslanecká sněmovna začala projednávat návrh zákona o realitním zprostředkování 8/19 s. I 

 

Referendum místní 
Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva 7/19 s. 258 

 

Registrované partnerství 
Česká republika na evropské „duhové křižovatce“? 3/19 s. 91 

 

Regulace cenová 
Negativa cenové regulace prostřednictvím zákona o významné tržní síle 6/19 s. 197 

 

Rejstřík obchodní 
Poslanecká sněmovna začala projednávat vládní návrh novely zákona o obchodních 

korporacích 7/19 s. I 
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Rejstříky veřejné právnických a fyzických osob 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších 

předpisů 1/19 s. II 

 

Reprodukce asistovaná 
Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení a popření mateřství 21/19 s. 741 

 

Restituce 
Pokus o dodatečné zdanění církevních restitucí 4/19 s. II 

 

Retroaktivita 
Ústavní aspekty intertemporálních ustanovení právních předpisů 22/19 s. 779 

 

Rodina 
Dokud nás smrt nerozdělí: úvahy nad právem na rozvod 17/19 s. 573 

 

Rodinné dávky 
Sociální zabezpečení migrujících osob 6/19 s. 227 

 

Rovné zacházení 
Hájková, M. Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve 

vybraných zemích EU. Praha: C. H. Beck, 2019, 144 s. 12/19 s. 451 

K otázce rovného přístupu ke vzdělání: aktuální česká a mezinárodní judikatura 10/19 s. 358 

 

Rovnost účastníků řízení 
Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces 

18/19 s. 632 
 

Rozdělení zisku 
Aplikace tzv. testu vlastního kapitálu na snížení základního kapitálu. Vymezení účelu a důvodu 

snížení základního kapitálu v usnesení valné hromady 1/19 s. 36 

Rozdělení zisku v akciové společnosti po 1. 1. 2014. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu 

akciové společnosti. Důsledky nepodání protestu na valné hromadě 10/19 s. 374 

 

Rozhodci 
Ryšavý, L. Nezávislost a nestrannost rozhodce 3/19 s. 110 

 

Rozhodné právo 
Odpovědnost americké internetové platformy za porušení autorských práv v Německu 13–

14/19 s. 513 
Právní charakter institutu „pověření“ rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti 1/19 

s. 9 
 

Rozhodnutí nezákonné 
Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím a další průběh řízení, v němž 

bylo nezákonné rozhodnutí vydáno 22/19 s. 795 

Nezákonné zajišťovací příkazy a náhrada škody po státu 15–16/19 s. 545 
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Rozhodnutí překvapivé 
Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď – anebo 11/19 s. 381 

 

Rozhodnutí správní 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (1. část) 11/19 

s. 388 
 

Rozpočet státní 
Vláda: Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním 

příjmů veřejných rozpočtů 12/19 s. II 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací 10/19 s. II 

 

Rozvod manželství 
Dokud nás smrt nerozdělí: úvahy nad právem na rozvod 17/19 s. 573 

 

Ručení 
Rozhodování o regresním nároku ručitele v rozhodčím řízení 12/19 s. 453 

 

Řidičské oprávnění 
Odnětí řidičského oprávnění pro nesplnění podmínky prokázání obvyklého bydliště 9/19 s. 336 

 

Řízení civilní 
Evropský parlament navrhl zavést evropské zrychlené občanskoprávní řízení 2/19 s. I 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů 9/19 

s. III 
Problematika diferenciace sporného a nesporného řízení 9/19 s. 322 

Saria, G. Der gerichtliche Vergleich im österreichischen und tschechischen Recht. Wien: 

Verlag Österreich, 2018, 161 s. 9/19 s. 334 

 

Řízení daňové 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 4/19 s. III 

 

Řízení detenční 
Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení 21/19 s. 735 

 

Řízení insolvenční 
(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu 22/19 s. 763 

Exekuce po skončení insolvenčního řízení 15–16/19 s. 551 

K šíři aplikovatelnosti institutu správy cizího majetku 18/19 s. 637 

Mezinárodní příslušnost pro vedení řízení souvisejících s insolvenčním řízením v režimu 

evropského insolvenčního nařízení 19/19 s. 662 

Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – obecné poznámky a zákaz 

mimoinsolvenčního uplatnění pohledávek 2/19 s. 39 

Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – zákaz uplatnění a nabytí práva 

na uspokojení ze zajištění 4/19 s. 115 

Uplatnění práva na uspokojení ze zajištění jen z části aneb „parcelace“ pohledávky 6/19 s. 216 
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Úvěrové financování v insolvenčním řízení: mechanika uzavření a povaha pohledávek 15–

16/19 s. 526 
Úvěrové financování v insolvenčním řízení: východiska a základní znaky 13–14/19 s. 464 

Volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení 17/19 s. 604 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 6.–10. 6. 2019 13–14/19 s. IV 

 

Řízení kárné proti soudci 
Ke kárné odpovědnosti soudních funkcionářů a funkcionářů státního zastupitelství 6/19 s. 219 

 

Řízení kárné proti státnímu zástupci 
Ke kárné odpovědnosti soudních funkcionářů a funkcionářů státního zastupitelství 6/19 s. 219 

 

Řízení motorového vozidla 
Spolkový správní soud v Lipsku: Povinnost nosit přilbu se týká i Sikhů 23–24/19 s. 857 

 

Řízení nesporná 
Problematika diferenciace sporného a nesporného řízení 9/19 s. 322 

 

Řízení před soudy EU 
Náhrada škody způsobené soudními průtahy 4/19 s. 151 

 

Řízení přestupkové 
Obstrukce v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

Procesní jednání (úkony) právnické osoby v řízení o přestupku 20/19 s. 705 

Přezkumné řízení v přestupkové úpravě a jeho trestněprávní konsekvence 9/19 s. 317 

 

Řízení přezkumné 
Přezkumné řízení v přestupkové úpravě a jeho trestněprávní konsekvence 9/19 s. 317 

Tak jak tedy soudně přezkoumávat souhlasy dle stavebního zákona? 10/19 s. 362 

 

Řízení rozhodčí 
Právní charakter institutu „pověření“ rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti 1/19 

s. 9 
Rozhodování o regresním nároku ručitele v rozhodčím řízení 12/19 s. 453 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

 

Řízení rozkazní 
Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení 15–16/19 s. 515 

 

Řízení společné 
Kolektivní nástroje pro řešení rozsáhlých a systémových problémů – nová forma 

reprezentativní žaloby? 7/19 s. 254 

Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces 

18/19 s. 632 
 

Řízení správní 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 4/19 s. III 
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Procesní povaha poskytování příspěvků v aktivní politice zaměstnanosti 20/19 s. 713 

 

Řízení stavební 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 6/19 s. III 

Tak jak tedy soudně přezkoumávat souhlasy dle stavebního zákona? 10/19 s. 362 

 

Řízení územní 
Umisťování staveb v nezastavěném území 5/19 s. 181 

 

Řízení ve věcech právnických osob 
Subjektivní lhůta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku 3/19 

s. 112 
 

Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 1/19 s. III 

 

Samospráva územní 
Nový způsob publikování normotvorby územních samospráv 6/19 s. II 

 

Sbírka mezinárodních smluv 
Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 21/19 s. II 

 

Sbírka zákonů 
Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 21/19 s. II 

Senát: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv 17/19 s. IIIpa 

 

Senát Parlamentu České republiky 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 

7/19 s. III 
Příspěvek na mandát a nezávislí kandidáti úspěšně zvolení do Senátu 23–24/19 s. 846 

 

Seznamy veřejné 
Oznámení o započetí výkonu zástavního práva a jeho důsledky (praktický výklad § 1362 až 

1364 ObčZ) 20/19 s. 687 

 

Sjednocování rozhodovací činnosti soudů 
Je nepřijatelnost kasační stížnosti i pro oblast správního trestání přijatelné řešení? 4/19 s. 140 

 

Slovensko 
Poplatek za přenos elektřiny 3/19 s. 113 
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Služby 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 8.–20. 8. 2019 18/19 s. IVp 

 

Služby telekomunikační 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 8/19 s. III 

 

Služebnost 
Povolení nezbytné cesty kvůli údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, resp. 

ke zřízení, bourání, opravě nebo obnově stavby. Ustanovení § 1021 a 1022 ObčZ a určitý 

způsob vypořádání vztahu mezi účastníky. Ke kumulaci nároku na povolení nezbytné cesty 

a vstupu na sousední pozemek podle § 1021 a 1022 ObčZ. Nezbytná cesta a budoucí stavba. 

Povolení nezbytné cesty a vyvlastnění 15–16/19 s. 566 

 

Služebnost pozemková 
Kdo může užívat cestu z titulu věcného břemene (služebnosti) svědčícího vlastníku panující 

nemovitosti. Rozsah a výkon práva cesty 18/19 s. 644 

 

Směnárny 
Vláda: ČNB: Závažná porušení zákona o směnárenské činnosti při provádění storna směny 

12/19 s. II 
 

Směnečný dlužník 
Uplatnění práva na zaplacení směnky vůči avalovi (směnečnému rukojmímu) 6/19 s. 224 

 

Směnky vlastní 
Uplatnění práva na zaplacení směnky vůči avalovi (směnečnému rukojmímu) 6/19 s. 224 

Význam doložky obsažené na rubu směnky 7/19 s. 265 

 

Smlouva o převodu cenných papírů 
Neúměrné zkrácení v případě prodeje veřejně neobchodovatelných akcií 2/19 s. 72 

 

Smlouva rozhodčí 
Právní charakter institutu „pověření“ rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti 1/19 

s. 9 
Rozhodčí smlouva uzavřená prostřednictvím výměny e-mailů bez kvalifikovaného 

elektronického podpisu 19/19 s. 679 

 

Smlouvy 
Revoluce zvaná chytré kontrakty – právní perspektiva 8/19 s. 272 

 

Smlouvy mezinárodní 
Evropský parlament podpořil ratifikaci Protokolu o změně Úmluvy o ochraně osob se zřetelem 

na automatizované zpracování osobních dat 6/19 s. I 

Mezinárodní právo: Česká republika přistoupila k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v 

trestních věcech 23–24/19 s. IIIpa 

Mezinárodní smlouvy za První republiky a dnes: koordinace sociálního pojištění a zamezení 

dvojího zdanění 4/19 s. 128 
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Vláda: Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem 11/19 s. III 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 21. 8.–10. 9. 2019 19/19 s. IV 

 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
Mezinárodní smlouvy za První republiky a dnes: koordinace sociálního pojištění a zamezení 

dvojího zdanění 4/19 s. 128 

 

Smlouvy obchodní 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.-15. 2. 2019 6/19 s. IV 

 

Smlouvy spotřebitelské 
Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení 15–16/19 s. 515 

Spotřebitelská novela občanského zákoníku 2/19 s. II 

 

Smlouvy veřejnoprávní 
Neposkytnutí dotace z územního rozpočtu obce nebo kraje 12/19 s. 446 

 

Smrt 
Legitimace a nároky z postmortální ochrany 2/19 s. 46 

 

Snížení základního jmění 
Aplikace tzv. testu vlastního kapitálu na snížení základního kapitálu. Vymezení účelu a důvodu 

snížení základního kapitálu v usnesení valné hromady 1/19 s. 36 

 

Sociální zabezpečení 
Sociální zabezpečení migrujících osob 6/19 s. 227 

Vláda – MPSV: Východiska reformy Lékařské posudkové služby 8/19 s. II 

Vláda: Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem 11/19 s. III 

 

Součást pozemku 
Občanskoprávní povaha parkoviště 6/19 s. 222 

 

Soudci 
Jak právníci přicházejí o iluze, aneb (ne)veselé historky ze soudních síní 13–14/19 s. 482 

Vláda schválila návrh novely zákona o soudech a soudcích 20/19 s. Ip 

 

Soudní dvůr Evropských společenství 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 4.–30. 4. 2019 10/19 s. IV 

 

Soudní ochrana práv 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (3. část) 13–

14/19 s. 477 
 

Soudnictví evropské 
Evropská komise: Srovnávací přehled o soudnictví 2019 11/19 s. III 
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Souhlas k právnímu úkonu nezletilého 
Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů po účinnosti GDPR 4/19 s. 122 

 

Soupis majetkové podstaty 
Spory o rozsah majetkové podstaty 19/19 s. 655 

 

Sousedská práva 
Žaloba na zdržení se imisí – její podstata a skutečnosti vylučující protiprávnost imise. Vztah 

žaloby z imisí (§ 1013 odst. 1 ObčZ) k nároku na odstranění stromů (§ 1017 ObčZ). Živý 

plot jako rozhrada mezi pozemky a zdroj stínění. Imise a ochrana soukromí. K obsahu  

a vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním 7/19 s. 262 

 

Splatnost 
K možnosti soudu doměřit soudní poplatek za řízení 20/19 s. 716 

 

Splatnost závazku 
Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba 3/19 s. 84 

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
Vláda: Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z EU 2/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–15. 11. 2019 23–24/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.-15. 2. 2019 6/19 s. IV 

Zmocnění k zahájení jednání o Brexitu 2/19 s. 74 

 

Spojené státy americké 
Mezinárodní právo: Česká republika přistoupila k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci  

v trestních věcech 23–24/19 s. IIIpa 

Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 s. 555 

 

Společenství vlastníků jednotek 
Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku 8/19 

s. 267 
Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku 4/19 s. I 

 

Společné jmění manželů 
Majetkové poměry manželů v judikatuře Soudního dvora EU 7/19 s. 229 

Postižení účtu manžela povinného u peněžního ústavu 9/19 s. 311 

Právní režim věci zakoupené z výlučných prostředků jednoho z manželů, jestliže jako kupující 

vystupují oba manželé společně 17/19 s. 608 

Zúžení SJM a jeho dvě fáze – dohoda o zúžení a následující dohoda o vypořádání konkrétních 

věcí 13–14/19 s. 507 

 

Společníci 
Možnost změnit společenskou smlouvu postupem dle § 113 odst. 2 ZOK v případě, kdy po 

zrušení veřejné obchodní společnosti dle § 113 odst. 1 písm. a) ZOK v ní zůstane toliko 

jeden společník, a související otázky 4/19 s. 148 
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Společnost s ručením omezeným 
Opuštění (derelikce) podílu společníka společnosti s ručením omezeným a možnost sjednat ve 

společenské smlouvě důvody pro vystoupení společníka ze společnosti nad rámec zákona 

20/19 s. 723 
 

Spolky 
Jednotlivé činnosti vedlejší hospodářské činnosti spolku jako obligatorní náležitost stanov 

21/19 s. 760 
Nemožnost učinit součástí pozvánky na svolání (mimo)řádného zasedání členské schůze spolku 

zároveň pozvánku na náhradní zasedání členské schůze spolku 22/19 s. 799 

Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost 12/19 s. 427 

Subjektivní lhůta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku 3/19 

s. 112 
 

Spoluvlastnictví přídatné 
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k domu (resp. pozemku, jehož je dům součástí)  

a přilehlému pozemku. Kdy užívání věci bez předmětu přídatného spoluvlastnictví není 

„dobře možné“. Předkupní právo k věci v přídatném spoluvlastnictví. Zahrada přilehlá  

k domu s jednotkami a určená ke společnému užívání jejich vlastníky jako věc v přídatném 

spoluvlastnictví 23–24/19 s. 850 

 

Sport 
Sportovní arbitráž CAS v rozporu s judikaturou SDEU? 11/19 s. 407 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

 

Spory incidenční 
Spory o rozsah majetkové podstaty 19/19 s. 655 

 

Spory přeshraniční 
Evropský parlament navrhl zavést evropské zrychlené občanskoprávní řízení 2/19 s. I 

 

Spořitelní a úvěrní družstva 
Vláda schválila návrh novely zákona o bankách 17/19 s. IIp 

 

Správa daní a poplatků 
K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných domech 

a opětovnému vyměřování daně z nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení 5/19 s. 167 

Správce daně jako poškozený v trestním řízení 4/19 s. 135 

Vláda: NKÚ: Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/21 – Správa daně z příjmů právnických osob 

6/19 s. III 
 

Správa domu 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku 8/19 

s. 267 
Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku 4/19 s. I 
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Správa majetku 
K šíři aplikovatelnosti institutu správy cizího majetku 18/19 s. 637 

O postavení insolvenčního správce 21/19 s. 748 

Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko 

racionálního corporate governance 23–24/19 s. 836 

Spáčil, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: 

C. H. Beck, 2018, 306 s. 8/19 s. 296 

Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a otázky s ní spojené 10/19 s. 368 

Svěřenský fond v kontextu dědického práva 23–24/19 s. 840 

 

Správa veřejných věcí 
Omezitelnost základního práva podílet se na správě věcí veřejných a možné přístupy k limitaci 

práva 15–16/19 s. 531 

Sjednocení obecných pravidel volební agendy 21/19 s. II 

Vláda: NKÚ: eGovernment brzdí pomalá změna legislativního prostředí a roztříštěnost 23–

24/19 s. IIpa 
 

Správce insolvenční 
K šíři aplikovatelnosti institutu správy cizího majetku 18/19 s. 637 

O postavení insolvenčního správce 21/19 s. 748 

Problematické aspekty odvolání insolvenčního správce věřiteli 3/19 s. 105 

 

Spravedlnost 
Právní charakter institutu „pověření“ rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti 1/19 

s. 9 
 

Správní řád 
Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti 5/19 s. 159 

 

Squatting 
Bezdůvodné obohacení (ne)vzniklé užíváním nepronajatelné nemovitosti (věc „Klinika“) 11/19 

s. 412 
 

Stanoviska odlišná 
Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 s. 555 

 

Stanoviska závazná 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 6/19 s. III 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 4/19 s. III 

 

Stanovy 
Jednotlivé činnosti vedlejší hospodářské činnosti spolku jako obligatorní náležitost stanov 

21/19 s. 760 
 

Stát 
Vláda schválila návrh zákona o územně správním členění státu 5/19 s. I 
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Stát právní 
Evropská komise zahájila diskusi o posílení právního státu v EU 8/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 4.–15. 4. 2019 9/19 s. IVp 

 

Statistika 
Vláda: Vláda schválila návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 20/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 10.–15. 10. 2019 21/19 s. IV 

 

Státní zástupci 
Opakované snahy o posílení nezávislosti státních zástupců 13–14/19 s. II 

Senát: Návrh senátního návrhu zákona skupiny senátorů, kterým se mění zákon č. 283/1993 

Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení 

ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů 

19/19 s. III 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

 

Státní zastupitelství 
Nezávislost na výkonné moci 15–16/19 s. 571 

 

Statutární orgány obchodní společnosti 
Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a otázky s ní spojené 10/19 s. 368 

 

Stavba 
Občanskoprávní povaha parkoviště 6/19 s. 222 

Stavba jako překážka vydání pozemku 8/19 s. 299 

Vznik a zánik letiště 12/19 s. 454 

Vztah oprávnění autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra 2/19 s. 62 

Zřízení stavby dvěma či více osobami před 1. 1. 2014 18/19 s. 645 

 

Stavební činnost 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (1. část) 11/19 

s. 388 
Tak jak tedy soudně přezkoumávat souhlasy dle stavebního zákona? 10/19 s. 362 

 

Stížnost kasační 
Je nepřijatelnost kasační stížnosti i pro oblast správního trestání přijatelné řešení? 4/19 s. 140 

 

Stížnost ústavní 
Přípustnost ústavní stížnosti proti rozhodnutím, jež předcházela podání civilního dovolání 

19/19 s. 671 
 

Střet zájmů 
Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a otázky s ní spojené 10/19 s. 368 

 

Superficies solo cedit 
Vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby na něm zřízené a převod 

spoluvlastnického podílu 17/19 s. 607 
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Svátky 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 12/19 s. III 

Pracovní volno na Velký pátek 5/19 s. 189 

 

Svědci 
Povinnost podniků zavést systém evidence denní pracovní doby 12/19 s. 455 

 

Svéprávnost 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl druhý: specifika dětských dluhů 

vzniklých ze smluv o přepravě osoby 22/19 s. 770 

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl první: obecné poznatky a jednotlivé 

druhy dluhů 21/19 s. 725 

 

Světová obchodní organizace 
WTO a právo mezinárodního obchodu 15–16/19 s. 560 

 

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 
Spolkový správní soud v Lipsku: Povinnost nosit přilbu se týká i Sikhů 23–24/19 s. 857 

 

Svoboda pobytu 
Ústavní základy řízení o udělení dlouhodobého víza 2/19 s. 58 

 

Svoboda podnikání 
Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 s. 555 

 

Svoboda pohybu 
Ústavní základy řízení o udělení dlouhodobého víza 2/19 s. 58 

 

Svoboda projevu 
Ochrana dobré pověsti právnické osoby 23–24/19 s. 851 

Pozitivní závazky k naplňování práva na přístup k informacím v rámci svobody projevu ve 

vybraných mezinárodních lidskoprávních úmluvách 15–16/19 s. 541 

Užití literárního díla 19/19 s. 682 

 

Svoboda shromažďování 
Veřejné užívání versus shromažďovací právo 13–14/19 s. 496 

 

Svobodný přístup k informacím 
Ministr vnitra předložil návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím 13–14/19 s. I 

Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace 7/19 

s. 234 
Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím 21/19 s. I 

Změny právní úpravy přístupu k informacím 17/19 s. 587 

 

Školy vysoké 
Poděkování panu profesorovi Švestkovi 8/19 s. I 
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Těhotenství 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o poskytnutí jednorázové 

peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem 22/19 s. III 

Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení a popření mateřství 21/19 s. 741 

 

Technické požadavky na výrobky 
Vláda: Návrh novely zákona o technických požadavcích na výrobky 22/19 s. II 

 

Televizní vysílání 
Přeshraniční audiovizuální služby 18/19 s. 647 

 

Tisk 
Vláda schválila novou právní úpravu pro shromažďování a trvalé uchovávání publikací 22/19 

s. II 
 

Transplantace 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 

zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 15–16/19 s. IIIp 

 

Trest peněžitý 
Změna podmínek pro ukládání peněžitých trestů 12/19 s. II 

 

Trestání správní 
Je nepřijatelnost kasační stížnosti i pro oblast správního trestání přijatelné řešení? 4/19 s. 140 

 

Trestné činy daňové 
Správce daně jako poškozený v trestním řízení 4/19 s. 135 

 

Trestní odpovědnost právnických osob 
Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost 12/19 s. 427 

Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces 

18/19 s. 632 
 

Trh 
Povinnost farmaceutických společností dodat léčiva podle tržního podílu: soutěžněprávní  

a různé praktické otázky 20/19 s. 693 

 

Trh finanční 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb.,  

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

ve znění pozdějších předpisů 18/19 s. IIIp 

 

Trh kapitálový 
Unie kapitálových trhů: od 1. 1. 2019 platí společná regulace EU pro sekuritizaci 3/19 s. III 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 6.–10. 6. 2019 13–14/19 s. IV 
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Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 5.–31. 5. 2019 12/19 s. IV 

 

Ublížení na zdraví 
Zvlášť závažné ublížení na zdraví 22/19 s. 797 

 

Účastníci řízení civilního 
Řízení o určení nicotnosti (zdánlivosti) usnesení valné hromady akciové společnosti 5/19 s. 186 

 

Účetnictví 
Vláda: MMR: Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 o elektronické 

fakturaci 2/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.–15. 2. 2019 5/19 s. IV 

 

Účinnost zákona 
Senát: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv 17/19 s. IIIpa 

 

Újma na zdraví 
Náhrada újmy za očkování 1/19 s. II 

 

Úkony procesní 
Procesní jednání (úkony) právnické osoby v řízení o přestupku 20/19 s. 705 

 

Umělé oplodnění 
Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti 12/19 s. 419 

 

Úpravy pozemků 
Změny v pozemkových úpravách 20/19 s. II 

 

Uprchlíci 
Mezinárodní právo: ČR podpořila Globální kompakt OSN o uprchlících a nepřipojila se ke 

Globálnímu kompaktu o migraci 1/19 s. III 

 

Určování mateřství 
Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení a popření mateřství 21/19 s. 741 

 

Určování rodičovství 
Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku rozšiřující práva v oblasti určování 

rodičovství 19/19 s. I 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Změny právní úpravy přístupu k informacím 17/19 s. 587 

 

Usmrcení 
Ke stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu při ztrátě osoby blízké 15–16/19 s. 561 
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Usnesení valné hromady 
Aplikace tzv. testu vlastního kapitálu na snížení základního kapitálu. Vymezení účelu a důvodu 

snížení základního kapitálu v usnesení valné hromady 1/19 s. 36 

 

Ustanovení přechodná 
Rodné příjmení – problematika přechodného ustanovení 13–14/19 s. 502 

Ústavní aspekty intertemporálních ustanovení právních předpisů 22/19 s. 779 

 

Ústava ČR 
Vláda schválila návrh novely Ústavy a dalších právních předpisů upravujících volební právo 

12/19 s. I 
 

Ústavní soud ČR 
Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET 15–16/19 s. 555 

 

Ústavnost 
Ústavnost domovní prohlídky a nedotknutelnost obydlí 8/19 s. 287 

 

Utajované skutečnosti 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.-15. 2. 2019 6/19 s. IV 

 

Úvěr 
Evropská rada pro systémová rizika zveřejnila varování ke zranitelným místům sektoru 

obytných nemovitostí v ČR 22/19 s. I 

Úvěrové financování v insolvenčním řízení: mechanika uzavření a povaha pohledávek 15–

16/19 s. 526 
Úvěrové financování v insolvenčním řízení: východiska a základní znaky 13–14/19 s. 464 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 8.–20. 8. 2019 18/19 s. IVp 

 

Úvěr spotřebitelský 
Vláda: ČNB: K účelně vynaloženým nákladům, které lze po spotřebiteli požadovat v souvislosti 

s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru 6/19 s. II 

 

Územní plán 
Náhrada za omezení vlastnického práva k pozemku, jehož určení k zastavění bylo v procesu 

územního plánování zrušeno 1/19 s. 32 

Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální judikatuře 

správních soudů 6/19 s. 206 

 

Územní plánování 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 6/19 s. III 

Umisťování staveb v nezastavěném území 5/19 s. 181 

Vymezení předkupního práva podle § 101 StavZ v teorii i praxi 8/19 s. 292 

Vznik a zánik letiště 12/19 s. 454 
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Územní samosprávné celky 
Vláda schválila návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků  

a některých správních úřadů 17/19 s. Ip 

Vláda schválila návrh zákona o územně správním členění státu 5/19 s. I 

 

Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí 
Úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 15–16/19 

s. IVp 
 

Užívání pozemku 
Vlastnická žaloba na vyklizení veřejného přístavu a veřejné právo na jeho užívání 20/19 s. 719 

 

Užívání věci 
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví: Solventnost spoluvlastníka, jemuž má být věc přikázána 

do výlučného vlastnictví. Kritéria pro přikázání věci spoluvlastníkovi. Účelné využití věci 

13–14/19 s. 504 
 

Užívání veřejné 
Veřejné užívání versus shromažďovací právo 13–14/19 s. 496 

 

Valná hromada 
Přezkum rozhodnutí orgánu politické strany (hnutí) 13–14/19 s. 510 

 

Valná hromada akciové společnosti 
Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti stanovena 

kogentně? 12/19 s. 440 

Rozdělení zisku v akciové společnosti po 1. 1. 2014. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu 

akciové společnosti. Důsledky nepodání protestu na valné hromadě 10/19 s. 374 

 

Valná hromada společnosti s ručením omezeným 
Justice: Nejvyšší soud poprvé vyložil § 190 odst. 2 písm. i) ZOK 13–14/19 s. IV 

 

Věc 
Občanskoprávní povaha parkoviště 6/19 s. 222 

Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

 

Věc důležitá pro trestní řízení 
Ústavnost domovní prohlídky a nedotknutelnost obydlí 8/19 s. 287 

 

Věci pracovní 
Jak právníci přicházejí o iluze, aneb (ne)veselé historky ze soudních síní 13–14/19 s. 482 

 

Věcná břemena 
Kdo může užívat cestu z titulu věcného břemene (služebnosti) svědčícího vlastníku panující 

nemovitosti. Rozsah a výkon práva cesty 18/19 s. 644 

Ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící 

bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů 11/19 s. 415 

 

Věcná práva 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 
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Spáčil, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: 

C. H. Beck, 2018, 306 s. 8/19 s. 296 

 

Veřejná obchodní společnost 
Možnost změnit společenskou smlouvu postupem dle § 113 odst. 2 ZOK v případě, kdy po 

zrušení veřejné obchodní společnosti dle § 113 odst. 1 písm. a) ZOK v ní zůstane toliko 

jeden společník, a související otázky 4/19 s. 148 

 

Veřejná prospěšnost 
Zákon o sociálním podniku 7/19 s. II 

 

Veřejná správa 
Nezákonné zajišťovací příkazy a náhrada škody po státu 15–16/19 s. 545 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby  

a o změně některých zákonů 10/19 s. III 

 

Veřejné zakázky 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 8/19 s. III 

Vláda: MMR: Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 o elektronické 

fakturaci 2/19 s. II 

Vláda: ÚOHS: Veřejná konzultace v oblasti veřejných zakázek 19/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 5.–15. 5. 2019 11/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 8.–20. 8. 2019 18/19 s. IVp 

 

Veřejný ochránce práv 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslankyň na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů 11/19 s. III 

Vláda: Veřejná ochránkyně práv: Soudy ve svých rozhodnutích využívají stanoviska ochránce 

20/19 s. III 
Vláda: Veřejná ochránkyně práv: Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 4. čtvrtletí 

4/19 s. II 
 

Veřejný pořádek 
Vláda: Ministerstvo vnitra: Metodické doporučení k postupu obce v případě konání akce typu 

technoparty 7/19 s. II 

 

Věřitel 
(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu 22/19 s. 763 

Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – zákaz uplatnění a nabytí práva 

na uspokojení ze zajištění 4/19 s. 115 

Problematické aspekty odvolání insolvenčního správce věřiteli 3/19 s. 105 

Úvěrové financování v insolvenčním řízení: mechanika uzavření a povaha pohledávek 15–

16/19 s. 526 
 

Víza 
Právo na soudní přezkum rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza za účelem studia dle 

směrnice 2004/114/ES 11/19 s. 403 
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Ústavní základy řízení o udělení dlouhodobého víza 2/19 s. 58 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 4.–15. 4. 2019 9/19 s. IVp 

 

Vklad do katastru nemovitostí 
Zúžení SJM a jeho dvě fáze – dohoda o zúžení a následující dohoda o vypořádání konkrétních 

věcí 13–14/19 s. 507 

 

Vláda 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 

7/19 s. III 
 

Vlastnictví 
Nový zákon o skutečných majitelích 15–16/19 s. II 

 

Vlastnictví bytů 
Vláda schválila návrh novely občanského zákoníku 4/19 s. I 

 

Vlastnictví státní 
Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace 7/19 

s. 234 
 

Volby 
Sjednocení obecných pravidel volební agendy 21/19 s. II 

 

Volby do Parlamentu ČR 
Vláda schválila návrh novely Ústavy a dalších právních předpisů upravujících volební právo 

12/19 s. I 
 

Volby do Senátu 
Příspěvek na mandát a nezávislí kandidáti úspěšně zvolení do Senátu 23–24/19 s. 846 

Ústavní změny senátních voleb 5/19 s. II 

 

Volby do zastupitelstev obcí 
Několik námětů de lege ferendae z oblasti komunálního práva 7/19 s. 258 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů 20/19 s. III 

 

Volný pohyb osob 
Opatrovnictví na základě alžírské kafaly 11/19 s. 417 

 

Volný pohyb pracovníků 
Odstraní novela směrnice EU o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb tzv. sociální 

dumping? 1/19 s. 17 

 

Volný pohyb služeb 
Odstraní novela směrnice EU o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb tzv. sociální 

dumping? 1/19 s. 17 

Přeshraniční audiovizuální služby 18/19 s. 647 
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Volný pohyb zboží 
Generální advokátka navrhla zamítnout žalobu ČR 9/19 s. I 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 15. 3.–30. 3. 2019 8/19 s. IV 

 

Vstup do EU 
Opatrovnictví na základě alžírské kafaly 11/19 s. 417 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 12/19 s. III 

 

Vydání věci 
Náhrada za těžbu dřeva prováděnou po doručení výzvy k vydání pozemku 9/19 s. 340 

 

Vydržení 
K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém 

družstvu a posouzení dobré víry držitele 11/19 s. 401 

 

Vyhlášky obcí 
Vláda: Ministerstvo vnitra: Metodické doporučení k postupu obce v případě konání akce typu 

technoparty 7/19 s. II 

 

Vykázání z obydlí 
Policejní vykázání 17/19 s. 592 

 

Výklad právních úkonů 
Konkurenční doložka sjednaná pro dobu po zániku funkce člena představenstva 4/19 s. 144 

 

Vyklizení pozemku 
Vlastnická žaloba na vyklizení veřejného přístavu a veřejné právo na jeho užívání 20/19 s. 719 

 

Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu 
Postižení účtu manžela povinného u peněžního ústavu 9/19 s. 311 

 

Výkon rozhodnutí v civilním řízení 
Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – obecné poznámky a zákaz 

mimoinsolvenčního uplatnění pohledávek 2/19 s. 39 

 

Vykonatelnost rozhodnutí 
Žaloba na zdržení se imisí – její podstata a skutečnosti vylučující protiprávnost imise. Vztah 

žaloby z imisí (§ 1013 odst. 1 ObčZ) k nároku na odstranění stromů (§ 1017 ObčZ). Živý 

plot jako rozhrada mezi pozemky a zdroj stínění. Imise a ochrana soukromí. K obsahu  

a vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním 7/19 s. 262 

 

Vyloučení věci z majetkové podstaty 
Spory o rozsah majetkové podstaty 19/19 s. 655 

 

Vypořádání dědictví 
Právo na modifikaci zákonného dědického podílu vypořádáním mezi dědici 13–14/19 s. 508 



72 
 

 

Vypořádání podílového spoluvlastnictví 
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví: Solventnost spoluvlastníka, jemuž má být věc přikázána 

do výlučného vlastnictví. Kritéria pro přikázání věci spoluvlastníkovi. Účelné využití věci 

13–14/19 s. 504 
 

Vypořádání společného jmění manželů 
Rozšíření SJM, výlučné prostředky vynaložené na nabytí věci v SJM a vnosy z výlučného 

majetku na společný 21/19 s. 758 

Zúžení SJM a jeho dvě fáze – dohoda o zúžení a následující dohoda o vypořádání konkrétních 

věcí 13–14/19 s. 507 

 

Výpověď z pracovního poměru 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zákazu výpovědi v době dočasné pracovní 

neschopnosti zaměstnance 18/19 s. 640 

 

Výrobky 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 10.–15. 10. 2019 21/19 s. IV 

 

Výroční zpráva 
Vláda: NKÚ: Výroční zpráva za r. 2018 9/19 s. II 

 

Vysílání zaměstnanců do zahraničí 
Odstraní novela směrnice EU o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb tzv. sociální 

dumping? 1/19 s. 17 

 

Výstavba 
Změny zákona o urychlení výstavby opět na stole 22/19 s. II 

 

Výstavba bytová 
Ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící 

bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů 11/19 s. 415 

 

Vývoz zboží 
Poplatek za přenos elektřiny 3/19 s. 113 

 

Výzkum 
K aplikaci soudcovského dotváření práva Nejvyšším správním soudem v případě odpočtu na 

výzkum a vývoj 19/19 s. 675 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací 10/19 s. II 

 

Významná tržní síla 
Kudy dále se zákonem o významné tržní síle ve světle směrnice o nekalých obchodních 

praktikách 23–24/19 s. 817 

Negativa cenové regulace prostřednictvím zákona o významné tržní síle 6/19 s. 197 

 

Vzdělání 
K otázce rovného přístupu ke vzdělání: aktuální česká a mezinárodní judikatura 10/19 s. 358 
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Vztahy pracovněprávní 
Hájková, M. Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve 

vybraných zemích EU. Praha: C. H. Beck, 2019, 144 s. 12/19 s. 451 

 

Zabrání věci 
Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality 3/19 s. 99 

 

Zadávání veřejných zakázek 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 10.–31. 10. 2019 22/19 s. IV 

 

Zahájení řízení 
Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – obecné poznámky a zákaz 

mimoinsolvenčního uplatnění pohledávek 2/19 s. 39 

 

Zahájení řízení soudního 
Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – zákaz uplatnění a nabytí práva 

na uspokojení ze zajištění 4/19 s. 115 

 

Zahrady 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o podpoře zahrádkářské 

činnosti (zahrádkářský zákon) 23–24/19 s. IIpb 

 

Zájem dítěte 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl třetí: pohled praktický, morální, 

procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení 23–24/19 s. 807 

Osvojení jednostranně osiřelého dítěte novým manželem rodiče 23–24/19 s. 801 

Zapojování dětí do rozhodování ve věcech, které se jich týkají, v kontextu rodinné mediace 13–

14/19 s. 470 
 

Zajištění dluhu 
(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu 22/19 s. 763 

Rozhodování o regresním nároku ručitele v rozhodčím řízení 12/19 s. 453 

Volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení 17/19 s. 604 

 

Zajištění majetku 
Nezákonné zajišťovací příkazy a náhrada škody po státu 15–16/19 s. 545 

 

Zajištění závazku 
Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – zákaz uplatnění a nabytí práva 

na uspokojení ze zajištění 4/19 s. 115 

Uplatnění práva na uspokojení ze zajištění jen z části aneb „parcelace“ pohledávky 6/19 s. 216 

 

Zákaz činnosti 
Zákaz výkonu funkce guvernéra národní centrální banky 8/19 s. 303 

 

Zákaz diskriminace 
Hájková, M. Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve 

vybraných zemích EU. Praha: C. H. Beck, 2019, 144 s. 12/19 s. 451 
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Pracovní volno na Velký pátek 5/19 s. 189 

 

Zákaz konkurence 
Konkurenční doložka sjednaná pro dobu po zániku funkce člena představenstva 4/19 s. 144 

 

Základní kapitál 
Aplikace tzv. testu vlastního kapitálu na snížení základního kapitálu. Vymezení účelu a důvodu 

snížení základního kapitálu v usnesení valné hromady 1/19 s. 36 

 

Založení obchodní společnosti 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti zakládání obchodních společností 10/19 s. III 

 

Zaměstnanci 
Povinnost podniků zavést systém evidence denní pracovní doby 12/19 s. 455 

Pracovní volno na Velký pátek 5/19 s. 189 

Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr 

9/19 s. 327 
ÚOOÚ: Návrh změn v oblasti zpracování biometrických údajů zaměstnanců 17/19 s. IIpa 

Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce 10/19 s. 351 

 

Zaměstnání 
Rada (EU) schválila směrnici o ochraně whistleblowerů 21/19 s. III 

 

Zaměstnanost 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 11/19 s. III 

Procesní povaha poskytování příspěvků v aktivní politice zaměstnanosti 20/19 s. 713 

 

Zaměstnávání osob zdravotně postižených 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 11/19 s. III 

 

Zánik funkce člena statutárního orgánu 
Konkurenční doložka sjednaná pro dobu po zániku funkce člena představenstva 4/19 s. 144 

 

Započtení daru na dědický podíl 
Započtení daru od předka zůstavitele na dědický podíl dědice 20/19 s. 721 

 

Započtení pohledávky 
Započtení nejistou a neurčitou pohledávkou 1/19 s. 34 

Započtení učiněné po účincích koncentrace řízení 2/19 s. 69 

 

Záruka bankovní 
Náhrada škody způsobené soudními průtahy 4/19 s. 151 

 

Zásada poctivého jednání 
Spravedlivé důvody pro ukončení kontraktačního procesu v rámci předsmluvní odpovědnosti 

5/19 s. 186 
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Zásada proporcionality 
Odůvodnění žádosti o informace při kolizi základních práv 7/19 s. 248 

 

Zásada úspěchu ve věci 
English rule vs. American rule 8/19 s. 278 

 

Zásady práva trestního 
Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality 3/19 s. 99 

 

Zásady řízení správního 
Zásada legitimního očekávání ve správním právu 23–24/19 s. 828 

 

Zásah orgánu veřejné moci 
Prohlídka osoby ve správním právu 6/19 s. 203 

 

Zastavení exekuce 
Exekuce po skončení insolvenčního řízení 15–16/19 s. 551 

Konkurence a priorita důvodů k zastavení exekuce 18/19 s. 642 

 

Zástavní právo 
Oznámení o započetí výkonu zástavního práva a jeho důsledky (praktický výklad § 1362 až 

1364 ObčZ) 20/19 s. 687 

 

Zastoupení zákonné 
Vláda podpořila legislativní projednání poslaneckého návrhu novely občanského zákoníku 

10/19 s. Ip 
 

Závazkové vztahy 
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku 1/19 s. 1 

Vliv nárůstu minimální mzdy na závazkové vztahy (klauzule rebus sic stantibus, princip pacta 

sunt servanda a další okolnosti ve světle změn podmínek v úpravě minimální mzdy 

z pohledu smluvního práva) 13–14/19 s. 457 

 

Závazkové vztahy mezinárodní 
Odpovědnost americké internetové platformy za porušení autorských práv v Německu 13–

14/19 s. 513 
 

Závod obchodní 
Justice: Nejvyšší soud poprvé vyložil § 190 odst. 2 písm. i) ZOK 13–14/19 s. IV 

Úvěrové financování v insolvenčním řízení: východiska a základní znaky 13–14/19 s. 464 

 

Závod rodinný 
Vláda: Vymezení rodinného podniku v ČR 11/19 s. II 

 

Záznam z kamerového systému 
ÚOOÚ: Překlad pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ke kamerám  

a kamerovým systémům 19/19 s. III 
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Zboží 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 8.–20. 8. 2019 18/19 s. IVp 

 

Zbraně a střelivo 
O nové zbraňové legislativě 18/19 s. II 

Vláda: Návrh nového zákona o zbraních 3/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 4.–15. 4. 2019 9/19 s. IVp 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 16. 4.–30. 4. 2019 10/19 s. IV 

 

Zbraně palné 
Generální advokátka navrhla zamítnout žalobu ČR 9/19 s. I 

 

Zdravotní péče 
Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo 2/19 s. 65 

Nový zákon o léčitelských službách 3/19 s. II 

Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 9/19 s. III 

Senát: Návrh senátního návrhu zákona skupiny senátorů, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., 

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve 

znění pozdějších předpisů 19/19 s. III 

Vláda: Návrh novely zákona o zdravotnických prostředcích 21/19 s. II 

Vláda: Vláda schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 8/19 

s. II 
Vybrané koncepční otázky spojené s právní úpravou detenčního řízení 21/19 s. 735 

 

Zdravotnictví 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 9/19 s. III 

Povinnost farmaceutických společností dodat léčiva podle tržního podílu: soutěžněprávní  

a různé praktické otázky 20/19 s. 693 

Vláda: Návrh novely zákona o technických požadavcích na výrobky 22/19 s. II 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 11. 9.–30. 9. 2019 20/19 s. IV 

 

Zemědělská výroba 
Stavba zřízená na cizím pozemku bez právního důvodu v režimu občanského zákoníku 1964  

a souhlas vlastníka pozemku ve stavebním řízení. Lhůta k soudem uloženému odstranění 

stavby. Lhůta k plnění a procesní aktivita účastníků 2/19 s. 67 

 

Zemědělský půdní fond 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

17/19 s. IIIp 
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Zemědělství 
Domněnka sjednání zemědělského pachtu na dobu neurčitou 12/19 s. 444 

Kudy dále se zákonem o významné tržní síle ve světle směrnice o nekalých obchodních 

praktikách 23–24/19 s. 817 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 2.–15. 2. 2019 6/19 s. IV 

Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 10.–15. 10. 2019 21/19 s. IV 

 

Zjištění skutkového stavu 
Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle 

občanského soudního řádu 1/19 s. 29 

 

Zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby 
Správce daně jako poškozený v trestním řízení 4/19 s. 135 

 

Zneužití dominantního postavení 
Zneužití dominantního postavení výkonem práva duševního vlastnictví 23–24/19 s. 854 

 

Zneužití práva 
Obstrukce v řízení o dopravních přestupcích 11/19 s. 393 

Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím 21/19 s. I 

 

Zpeněžení majetkové podstaty 
(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu 22/19 s. 763 

 

Zprostředkování 
Poslanecká sněmovna začala projednávat návrh zákona o realitním zprostředkování 8/19 s. I 

 

Způsobilost být účastníkem řízení 
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice. Díl třetí: pohled praktický, morální, 

procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení 23–24/19 s. 807 

 

Způsobilost pro některá povolání 
Vztah oprávnění autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra 2/19 s. 62 

 

Zrušení obchodní společnosti 
Možnost změnit společenskou smlouvu postupem dle § 113 odst. 2 ZOK v případě, kdy po 

zrušení veřejné obchodní společnosti dle § 113 odst. 1 písm. a) ZOK v ní zůstane toliko 

jeden společník, a související otázky 4/19 s. 148 

Zájem věřitele na zrušení obchodní společnosti s likvidací 15–16/19 s. 569 

 

Zrušení podílového spoluvlastnictví 
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k domu (resp. pozemku, jehož je dům součástí)  

a přilehlému pozemku. Kdy užívání věci bez předmětu přídatného spoluvlastnictví není 

„dobře možné“. Předkupní právo k věci v přídatném spoluvlastnictví. Zahrada přilehlá  

k domu s jednotkami a určená ke společnému užívání jejich vlastníky jako věc v přídatném 

spoluvlastnictví 23–24/19 s. 850 
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Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví: Solventnost spoluvlastníka, jemuž má být věc přikázána 

do výlučného vlastnictví. Kritéria pro přikázání věci spoluvlastníkovi. Účelné využití věci 

13–14/19 s. 504 
 

Zrušení právního předpisu 
Depurace právního řádu 11/19 s. II 

Vláda: MV: Informace o aktivitách směřujících k přípravě návrhů na zrušení obsoletních 

právních předpisů 15–16/19 s. IIp 

Vláda: Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy 19/19 s. II 

 

Žaloba hromadná 
K fenoménu hromadné žaloby 13–14/19 s. 489 

Kolektivní nástroje pro řešení rozsáhlých a systémových problémů – nová forma 

reprezentativní žaloby? 7/19 s. 254 

Vláda: Ministerstvo spravedlnosti vyhodnocuje připomínky k návrhu zákona o hromadných 

žalobách 10/19 s. IIp 

Vláda: Ministerstvo spravedlnosti: Návrh zákona o hromadných žalobách 7/19 s. II 

 

Žaloba na neplatnost 
Subjektivní lhůta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku 3/19 

s. 112 
 

Žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru 
Jak právníci přicházejí o iluze, aneb (ne)veselé historky ze soudních síní 13–14/19 s. 482 

 

Žaloba negatorní 
Žaloba na zdržení se imisí – její podstata a skutečnosti vylučující protiprávnost imise. Vztah 

žaloby z imisí (§ 1013 odst. 1 ObčZ) k nároku na odstranění stromů (§ 1017 ObčZ). Živý 

plot jako rozhrada mezi pozemky a zdroj stínění. Imise a ochrana soukromí. K obsahu  

a vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním 7/19 s. 262 

 

Žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (1. část) 11/19 

s. 388 
Tak jak tedy soudně přezkoumávat souhlasy dle stavebního zákona? 10/19 s. 362 

 

Žaloba proti správnímu rozhodnutí 
Tak jak tedy soudně přezkoumávat souhlasy dle stavebního zákona? 10/19 s. 362 

Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální judikatuře 

správních soudů 6/19 s. 206 

 

Žaloba správní 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (1. část) 11/19 

s. 388 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (2. část) 12/19 

s. 435 
Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (3. část) 13–

14/19 s. 477 
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Žaloba vlastnická 
Vlastnická žaloba na vyklizení veřejného přístavu a veřejné právo na jeho užívání 20/19 s. 719 

 

Žaloba z bezdůvodného obohacení 
Kolektivní nástroje pro řešení rozsáhlých a systémových problémů – nová forma 

reprezentativní žaloby? 7/19 s. 254 

 

Žaloba zdržovací 
Kolektivní nástroje pro řešení rozsáhlých a systémových problémů – nová forma 

reprezentativní žaloby? 7/19 s. 254 

 

Živnostenské oprávnění 
Poslanecká sněmovna začala projednávat návrh zákona o realitním zprostředkování 8/19 s. I 

 

VI. Rejstřík právních předpisů 
 

946/1811 Sb. zák. soud. 
§ 111 17/19 s. 573  

§ 139 21/19 s. 725  

§ 141 21/19 s. 725 

 

1/1863 Ř. z. 
čl. 41 18/19 s. 617 

 

113/1895 Ř. z. 
§ 409 2/19 s. 67 

 

115/1931 Sb. 
§ 3 21/19 s. 748 

 

100/1932 Sb. 
o 4/19 s. 128 

 

265/1949 Sb. 
§ 30 17/19 s. 573  

§ 31 17/19 s. 573 

 

141/1950 Sb. 
§ 12 21/19 s. 725 

 

142/1950 Sb. 
§ 581 21/19 s. 748 

 

191/1950 Sb. 
čl. I § 32 6/19 s. 224  

čl. I § 38 6/19 s. 224  

čl. I § 48 6/19 s. 224  

čl. I § 75 7/19 s. 265 
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74/1959 Sb. 
o 11/19 s. 407  

o 19/19 s. 679 

 

36/1960 Sb. 
o 5/19 s. I 

 

141/1961 Sb. 
§ 2 3/19 s. 99  

§ 20 18/19 s. 632  

§ 21 18/19 s. 632  

§ 43 4/19 s. 135  

§ 43 15–16/19 s. 545  

§ 82 8/19 s. 287  

§ 83 8/19 s. 287  

§ 84 8/19 s. 287  

§ 159b 9/19 s. 317 

 

94/1963 Sb. 
§ 9 9/19 s. 325  

§ 23 17/19 s. 573  

§ 24 17/19 s. 573  

§ 36 21/19 s. 725  

§ 50a 21/19 s. 741  

§ 71 23–24/19 s. 801  

§ 72 23–24/19 s. 801  

§ 76 23–24/19 s. 801 

 

99/1963 Sb. 
o 5/19 s. 153  

§ 1 3/19 s. 77  

§ 5 11/19 s. 381  

§ 6 3/19 s. 77  

§ 6 9/19 s. 322  

§ 9 5/19 s. 186  

§ 21 20/19 s. 705  

§ 23 23–24/19 s. 807  

§ 55 11/19 s. 410  

§ 75 1/19 s. 29  

§ 75b 1/19 s. 29  

§ 75c 1/19 s. 29  

§ 83 7/19 s. 254  

§ 94 5/19 s. 186  

§ 98 1/19 s. 34  

§ 98 2/19 s. 69  

§ 100 13–14/19 s. 470  

§ 100 23–24/19 s. 807  

§ 106 19/19 s. 679  

§ 109 6/19 s. 191  

§ 112 7/19 s. 254  
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§ 118a 2/19 s. 67  

§ 118a 11/19 s. 381  

§ 118b 2/19 s. 69  

§ 125 21/19 s. 757  

§ 126 20/19 s. 705  

§ 127 21/19 s. 741  

§ 142 8/19 s. 278  

§ 151 8/19 s. 278  

§ 157 7/19 s. 262  

§ 160 2/19 s. 67  

§ 166 20/19 s. 716  

§ 172 15–16/19 s. 515  

§ 174b 15–16/19 s. 515  

§ 175 15–16/19 s. 515  

§ 200e 5/19 s. 186  

§ 229 19/19 s. 671  

§ 237 19/19 s. 671  

§ 238 19/19 s. 671  

§ 238a 19/19 s. 671  

§ 241a 12/19 s. 452  

§ 244 1/19 s. III  

§ 262a 9/19 s. 311  

§ 262b 9/19 s. 311  

§ 268 15–16/19 s. 551  

§ 268 18/19 s. 642  

§ 336 21/19 s. 757  

§ 336a 21/19 s. 757  

§ 351 12/19 s. 452 

 

101/1963 Sb. 
§ 66 18/19 s. 617 

 

40/1964 Sb. 
§ 3 3/19 s. 84  

§ 9 21/19 s. 725  

§ 36 3/19 s. 84  

§ 37 17/19 s. 596  

§ 39 3/19 s. 84  

§ 40 10/19 s. 343  

§ 130 11/19 s. 401  

§ 132 17/19 s. 608  

§ 132 18/19 s. 645  

§ 134 11/19 s. 401  

§ 136 18/19 s. 645  

§ 143 17/19 s. 608  

§ 143a 13–14/19 s. 507  

§ 143a 17/19 s. 608  

§ 143a 21/19 s. 758  

§ 144 21/19 s. 758  

§ 149 13–14/19 s. 507  
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§ 149 17/19 s. 608  

§ 149 21/19 s. 758  

§ 151n 18/19 s. 644  

§ 245 5/19 s. 186  

§ 420 18/19 s. 644  

§ 420 22/19 s. 786  

§ 444 17/19 s. 580  

§ 469 12/19 s. 419  

§ 470 17/19 s. 580  

§ 484 15–16/19 s. 520  

§ 545 22/19 s. 770  

§ 550 12/19 s. 453  

§ 579 17/19 s. 580  

§ 580 2/19 s. 69  

§ 689 8/19 s. 297  

§ 711 8/19 s. 297  

§ 719 8/19 s. 297 

 

109/1964 Sb. 
§ 241 18/19 s. 617 

 

176/1964 Sb. 
čl. I 19/19 s. 679 

 

64/1975 Sb. 
o 8/19 s. 282 

 

120/1976 Sb. 
čl. 12 2/19 s. 58  

čl. 19 15–16/19 s. 541 

 

44/1988 Sb. 
o 13–14/19 s. II 

 

84/1990 Sb. 
§ 1 13–14/19 s. 496  

§ 5 13–14/19 s. 496  

§ 8 13–14/19 s. 496  

§ 12 13–14/19 s. 496 

 

85/1990 Sb. 
o 12/19 s. III 

 

200/1990 Sb. 
§ 94 9/19 s. 317 

 

489/1990 Sb. 
čl. 2 9/19 s. 327 

 

 



83 
 

526/1990 Sb. 
§ 2 6/19 s. 197  

§ 6 9/19 s. II  

§ 16 9/19 s. II 

 

565/1990 Sb. 
o 21/19 s. III  

§ 10b 21/19 s. 725  

§ 12 21/19 s. 725 

 

104/1991 Sb. 
čl. 12 13–14/19 s. 470  

čl. 27 23–24/19 s. 807 

 

229/1991 Sb. 
§ 11 8/19 s. 299 

 

328/1991 Sb. 
§ 8 21/19 s. 748 

 

424/1991 Sb. 
§ 16a 13–14/19 s. 510  

§ 20 23–24/19 s. 846 

 

513/1991 Sb. 
§ 8 8/19 s. 282  

§ 14 18/19 s. 617  

§ 181 18/19 s. 611  

§ 192 8/19 s. 300  

§ 194 8/19 s. 300  

§ 194 17/19 s. 596  

§ 194 18/19 s. 611  

§ 263 12/19 s. 440  

§ 341 3/19 s. 84  

§ 435 8/19 s. 300 

 

549/1991 Sb. 
§ 4 20/19 s. 716  

§ 9 11/19 s. 410  

§ 9 20/19 s. 716  

§ 13 11/19 s. 410 

 

21/1992 Sb. 
o 17/19 s. IIp  

o 18/19 s. IIIp 

 

42/1992 Sb. 
§ 28d 11/19 s. 415 
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209/1992 Sb. 
čl. 5 21/19 s. 735  

čl. 6 4/19 s. 140  

čl. 6 18/19 s. 632  

čl. 6 21/19 s. 761  

čl. 8 3/19 s. 91  

čl. 8 8/19 s. 287  

čl. 8 10/19 s. 351  

čl. 8 11/19 s. 417  

čl. 10 15–16/19 s. 541  

čl. 11 9/19 s. 327  

čl. 14 10/19 s. 358 

Pt. 1 čl. 1 4/19 s. II  

Pt. 7 čl. 2 4/19 s. 140  

Pt. 1 čl. 3 15–16/19 s. 531 

 

334/1992 Sb. 
o 17/19 s. IIIp 

 

358/1992 Sb. 
§ 35k 13–14/19 s. 507 

 

360/1992 Sb. 
§ 5 2/19 s. 62  

§ 17 2/19 s. 62  

§ 18 2/19 s. 62 

 

586/1992 Sb. 
o 12/19 s. II  

§ 34 19/19 s. 675  

§ 37 4/19 s. 128 

 

592/1992 Sb. 
o 2/19 s. III 

 

593/1992 Sb. 
o 12/19 s. II 

 

634/1992 Sb. 
o 18/19 s. IIp  

§ 6 3/19 s. I  

§ 25 13–14/19 s. 489 

 

1/1993 Sb. 
čl. 5 23–24/19 s. 846  

čl. 16 12/19 s. I  

čl. 17 12/19 s. I  

čl. 25 7/19 s. III  

čl. 32 7/19 s. III  

čl. 63 5/19 s. 159  
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čl. 102 12/19 s. I 

 

2/1993 Sb. 
čl. 7 6/19 s. 203  

čl. 7 8/19 s. 287  

čl. 7 10/19 s. 351  

čl. 10 3/19 s. 91  

čl. 10 13–14/19 s. 502  

čl. 10 23–24/19 s. 825  

čl. 11 1/19 s. 32  

čl. 11 8/19 s. 287  

čl. 11 11/19 s. 415  

čl. 12 8/19 s. 287  

čl. 14 2/19 s. 58  

čl. 17 7/19 s. 234  

čl. 17 7/19 s. 248  

čl. 19 13–14/19 s. 496  

čl. 21 15–16/19 s. 531  

čl. 22 23–24/19 s. 846  

čl. 24 23–24/19 s. 807  

čl. 26 7/19 s. 234  

čl. 27 9/19 s. 327  

čl. 32 3/19 s. 91  

čl. 36 2/19 s. 58  

čl. 36 10/19 s. 362  

čl. 36 11/19 s. 403  

čl. 36 18/19 s. 632  

čl. 40 3/19 s. 99  

čl. 40 9/19 s. 317  

čl. 40 22/19 s. 779  

čl.42 2/19 s. 58 

 

182/1993 Sb. 
§ 43 19/19 s. 671  

§ 72 19/19 s. 671 

 

283/1993 Sb. 
o 19/19 s. III  

§ 27 6/19 s. 219  

§ 28 6/19 s. 219  

§ 30 6/19 s. 219 

 

216/1994 Sb. 
216/1994Sb. § 2 12/19 s. 453  

§ 3 19/19 s. 679  

§ 25 1/19 s. 9  

216/1994Sb. § 31 12/19 s. 453 

 

87/1995 Sb. 
o 17/19 s. IIp 
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89/1995 Sb. 
o 20/19 s. II 

 

90/1995 Sb. 
o 2/19 s. III  

o 12/19 s. III 

 

114/1995 Sb. 
o 22/19 s. III  

o 23–24/19 s. IIIp  

§ 6 20/19 s. 719 

 

247/1995 Sb. 
§ 60 23–24/19 s. 846 

 

289/1995 Sb. 
o 5/19 s. II 

 

13/1997 Sb. 
§ 9 6/19 s. 222 

 

22/1997 Sb. 
o 22/19 s. II 

 

48/1997 Sb. 
o 18/19 s. IIpa  

§ 16a 21/19 s. 725 

 

49/1997 Sb. 
§ 2 12/19 s. 454  

§ 30a 12/19 s. 454  

§ 35 12/19 s. 454 

 

77/1997 Sb. 
o 18/19 s. IIIpa 

 

151/1997 Sb. 
o 11/19 s. I 

 

82/1998 Sb. 
o 7/19 s. III  

§ 7 15–16/19 s. 545  

§ 8 22/19 s. 795 

 

167/1998 Sb. 
§ 39 3/19 s. III 

 

106/1999 Sb. 
o 13–14/19 s. I  
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o 21/19 s. I  

§ 2 7/19 s. 234  

§ 8a 7/19 s. 248  

§ 8a 17/19 s. 587  

§ 16 17/19 s. 587  

§ 16b 17/19 s. 587 

 

326/1999 Sb. 
§ 51 11/19 s. 403  

§ 171 2/19 s. 58  

§ 171 11/19 s. 403 

 

349/1999 Sb. 
o 11/19 s. III 

 

26/2000 Sb. 
o 18/19 s. IIIpa 

 

101/2000 Sb. 
o 21/19 s. II  

§ 5 4/19 s. 122 

 

128/2000 Sb. 
§ 16 7/19 s. 258 

 

133/2000 Sb. 
§ 10 19/19 s. 649 

 

175/2000 Sb. 
§ 3 22/19 s. 770  

§ 7 22/19 s. 770 

 

218/2000 Sb. 
§ 14 12/19 s. 446 

 

219/2000 Sb. 
o 18/19 s. IIIpa  

§ 47 7/19 s. III 

 

227/2000 Sb. 
o 10/19 s. 343 

 

245/2000 Sb. 
o 12/19 s. III 

 

250/2000 Sb. 
§ 10a 12/19 s. 446 

 

301/2000 Sb. 
o 19/19 s. I  
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§ 68 9/19 s. 325  

§ 68 13–14/19 s. 502  

§ 73 9/19 s. 325 

 

361/2000 Sb. 
§ 82 9/19 s. 336  

§ 94 9/19 s. 336  

§ 125c 11/19 s. 393 

 

458/2000 Sb. 
o 11/19 s. II  

§ 18 9/19 s. II 

 

115/2001 Sb. m. s. 
o 6/19 s. I 

 

120/2001 Sb. 
o 15–16/19 s. Ip  

§ 35 15–16/19 s. 551  

§ 36 9/19 s. 311  

§ 42 9/19 s. 311 

 

143/2001 Sb. 
§ 10 6/19 s. 197  

§ 19a 20/19 s. 693 

 

257/2001 Sb. 
o 22/19 s. II 

 

449/2001 Sb. 
o 19/19 s. III 

 

491/2001 Sb. 
Příloha 1 7/19 s. 258  

o 20/19 s. III 

 

6/2002 Sb. 
§ 7 6/19 s. 203  

§ 60 13–14/19 s. 482  

§ 85 3/19 s. 110  

§ 86 6/19 s. 219  

§ 87 6/19 s. 219  

§ 88 6/19 s. 219 

 

7/2002 Sb. 
o 19/19 s. III 

 

119/2002 Sb. 
o 3/19 s. II  

o 18/19 s. II 
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130/2002 Sb. 
o 10/19 s. II 

 

139/2002 Sb. 
o 20/19 s. II 

 

150/2002 Sb. 
§ 2 13–14/19 s. 477  

§ 65 6/19 s. 206  

§ 65 10/19 s. 362  

§ 65 11/19 s. 388  

§ 65 12/19 s. 435  

§ 65 12/19 s. 446  

§ 65 13–14/19 s. 477  

§ 65 15–16/19 s. 545  

§ 67 12/19 s. 446  

§ 79 5/19 s. 159  

§ 79 12/19 s. 435  

§ 79 13–14/19 s. 477  

§ 82 10/19 s. 362  

§ 82 11/19 s. 388  

§ 82 12/19 s. 435  

§ 82 13–14/19 s. 477  

§ 82 15–16/19 s. 545  

§ 101a 6/19 s. 206  

§ 104a 4/19 s. 140 

 

285/2002 Sb. 
o 15–16/19 s. IIIp 

 

353/2003 Sb. 
o 12/19 s. II 

 

361/2003 Sb. 
§ 68 4/19 s. II  

§ 181 4/19 s. II 

 

441/2003 Sb. 
§ 7 23–24/19 s. 825  

§ 10 23–24/19 s. 825  

§ 13 2/19 s. 54  

§ 31 2/19 s. 54  

§ 32 2/19 s. 54 

 

22/2004 Sb. 
§ 48 7/19 s. 258 

 

37/2004 Sb. 
§ 4 10/19 s. 371 
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96/2004 Sb. 
o 19/19 s. III 

 

235/2004 Sb. 
o 5/19 s. II 

 

256/2004 Sb. 
§ 3 2/19 s. 72 

 

435/2004 Sb. 
§ 78a 11/19 s. III  

§ 107 20/19 s. 713  

§ 114 20/19 s. 713  

§ 115 20/19 s. 713  

§ 116 20/19 s. 713  

§ 117 20/19 s. 713  

§ 118 20/19 s. 713  

§ 119 20/19 s. 713 

 

500/2004 Sb. 
o 20/19 s. 713  

§ 2 23–24/19 s. 828  

§ 6 4/19 s. III  

§ 19 11/19 s. 393  

§ 30 20/19 s. 705  

§ 38 4/19 s. II  

§ 55 20/19 s. 705  

§ 68 5/19 s. 159  

§ 80 4/19 s. III  

§ 80 17/19 s. 587  

§ 94 9/19 s. 317  

§ 94 10/19 s. 362  

§ 126 6/19 s. 203  

§ 156 11/19 s. 388  

§ 178 17/19 s. 587  

§ 180 5/19 s. 159 

 

561/2004 Sb. 
§ 2 10/19 s. 358 

 

634/2004 Sb. 
o 9/19 s. III 

 

127/2005 Sb. 
o 6/19 s. II  

o 8/19 s. III  

§ 63 6/19 s. II 
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115/2006 Sb. 
§ 1 3/19 s. 91  

§ 13 3/19 s. 91 

 

182/2006 Sb. 
§ 2 4/19 s. 115  

§ 2 17/19 s. 604  

§ 5 6/19 s. 216  

§ 9 21/19 s. 748  

§ 29 3/19 s. 105  

§ 31 3/19 s. 105  

§ 36 21/19 s. 748  

§ 41 13–14/19 s. 464  

§ 41 15–16/19 s. 526  

§ 42 15–16/19 s. 526  

§ 48 3/19 s. 105  

§ 49 3/19 s. 105  

§ 89 18/19 s. 637  

§ 109 2/19 s. 39  

§ 109 4/19 s. 115  

§ 109 6/19 s. 216  

§ 109 13–14/19 s. 464  

§ 109 15–16/19 s. 551  

§ 140e 15–16/19 s. 551  

§ 157 22/19 s. 763  

§ 167 17/19 s. 604  

§ 167 22/19 s. 763  

§ 168 13–14/19 s. 464  

§ 168 15–16/19 s. 526  

§ 169 13–14/19 s. 464  

§ 174 6/19 s. 216  

§ 190 3/19 s. 105  

§ 195 17/19 s. 604  

§ 217 19/19 s. 655  

§ 219 22/19 s. 763  

§ 225 19/19 s. 655  

§ 226 19/19 s. 655  

§ 227 19/19 s. 655  

§ 230 22/19 s. 763  

§ 246 19/19 s. 655  

§ 248 4/19 s. 115  

§ 274 19/19 s. 655  

§ 293 22/19 s. 763  

§ 298 22/19 s. 763  

§ 305 15–16/19 s. 526  

§ 312 15–16/19 s. 551  

§ 357 15–16/19 s. 526  

§ 398 6/19 s. 216  

§ 398 17/19 s. 604  

§ 408 15–16/19 s. 551  
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§ 409 15–16/19 s. 551  

§ 412 19/19 s. 655  

§ 414 15–16/19 s. 551 

 

183/2006 Sb. 
o 6/19 s. III  

o 9/19 s. 331  

o 13–14/19 s. III  

o 20/19 s. IIp  

§ 18 5/19 s. 181  

§ 18 8/19 s. 292  

§ 52 6/19 s. 206  

§ 53 6/19 s. 206  

§ 54 6/19 s. 206  

§ 96 10/19 s. 362  

§ 96 11/19 s. 388  

§ 96a 10/19 s. 362  

§ 96b 6/19 s. III  

§ 101 8/19 s. 292  

§ 102 1/19 s. 32  

§ 106 10/19 s. 362  

§ 106 11/19 s. 388  

§ 122 10/19 s. 362  

§ 122 11/19 s. 388  

§ 127 10/19 s. 362  

§ 127 11/19 s. 388  

§ 128 10/19 s. 362  

§ 128 11/19 s. 388  

§ 188a 5/19 s. 181 

 

184/2006 Sb. 
§ 3 15–16/19 s. 566 

 

187/2006 Sb. 
§ 3 4/19 s. 128 

 

203/2006 Sb. 
o 13–14/19 s. III 

 

262/2006 Sb. 
§ 3 9/19 s. 327  

§ 39 17/19 s. 600  

§ 41 1/19 s. 24  

§ 52 18/19 s. 640  

§ 53 18/19 s. 640  

§ 69 13–14/19 s. 482  

§ 103 1/19 s. 24  

§ 257 22/19 s. 786  

§ 286 9/19 s. 327  

§ 316 10/19 s. 351  
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§ 319 1/19 s. 17  

§ 335 18/19 s. 626  

§ 337 18/19 s. 626 

 

312/2006 Sb. 
o 21/19 s. 748 

 

500/2006 Sb. 
o 8/19 s. 292 

 

501/2006 Sb. 
§ 2 22/19 s. 791 

 

378/2007 Sb. 
o 9/19 s. II  

o 18/19 s. IIpa  

§ 77 20/19 s. 693 

 

253/2008 Sb. 
o 15–16/19 s. II  

o 18/19 s. IIIp 

 

273/2008 Sb. 
o 17/19 s. II  

§ 44 17/19 s. 592  

§ 111 6/19 s. 203 

 

300/2008 Sb. 
§ 18 10/19 s. 343 

 

40/2009 Sb. 
§ 29 20/19 s. III  

§ 67 12/19 s. II  

§ 102a 3/19 s. 99  

§ 122 22/19 s. 797  

§ 218 5/19 s. III  

§ 240 4/19 s. 135  

§ 241 4/19 s. 135  

§ 285 3/19 s. III 

 

198/2009 Sb. 
o 9/19 s. III  

§ 2 10/19 s. 358  

§ 3 10/19 s. 358 

 

280/2009 Sb. 
§ 109 15–16/19 s. 545  

§ 121 5/19 s. 167  

§ 136 4/19 s. III  

§ 148 4/19 s. 135  
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§ 167 15–16/19 s. 545 

 

395/2009 Sb. 
o 6/19 s. 197  

§ 2 23–24/19 s. 817  

§ 3 23–24/19 s. 817  

§ 3a 6/19 s. 197  

§ 3a 23–24/19 s. 817  

§ 4 6/19 s. 197  

§ 4 23–24/19 s. 817 

 

416/2009 Sb. 
o 22/19 s. II 

 

372/2011 Sb. 
§ 38 21/19 s. 735 

 

373/2011 Sb. 
§ 3 12/19 s. 419 

 

418/2011 Sb. 
§ 8 12/19 s. 427  

§ 26a 3/19 s. 99  

§ 31 18/19 s. 632  

§ 34 20/19 s. 705 

 

17/2012 Sb. 
§ 35a 6/19 s. 203 

 

89/2012 Sb. 
o 1/19 s. 1  

§ 1 12/19 s. 440  

§ 2 9/19 s. 327  

§ 2 12/19 s. 440  

§ 2 13–14/19 s. 457  

§ 6 5/19 s. 186  

§ 20 23–24/19 s. 807  

§ 22 2/19 s. 46  

§ 25 12/19 s. 419  

§ 30 4/19 s. 122  

§ 31 21/19 s. 725  

§ 31 22/19 s. 770  

§ 32 21/19 s. 725  

§ 55 15–16/19 s. 531  

§ 77 13–14/19 s. 502  

§ 77 23–24/19 s. 825  

§ 78 23–24/19 s. 825  

§ 80 19/19 s. 649  

§ 81 10/19 s. 351  

§ 81 23–24/19 s. 825  
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§ 82 2/19 s. 46  

§ 83 2/19 s. 46  

§ 86 7/19 s. 262  

§ 132  4/19 s. 146  

§ 135 23–24/19 s. 851  

§ 159 4/19 s. 135  

§ 159 18/19 s. 617  

§ 159 23–24/19 s. 836  

§ 164 18/19 s. 611  

§ 172 4/19 s. 148  

§ 172 15–16/19 s. 569  

§ 211 4/19 s. 148  

§ 214 12/19 s. 427  

§ 217 21/19 s. 760  

§ 218 21/19 s. 760  

§ 219 12/19 s. 427  

§ 228 12/19 s. 427  

§ 229 12/19 s. 427  

§ 247 21/19 s. 760  

§ 257 22/19 s. 799  

§ 258  3/19 s. 112  

§ 258 10/19 s. 374  

§ 259  3/19 s. 112  

§ 260 22/19 s. 799  

§ 421  4/19 s. 146  

§ 423  4/19 s. 146  

§ 423 8/19 s. 282  

§ 424  4/19 s. 146  

§ 433 6/19 s. 197  

§ 450 18/19 s. 617  

§ 458 19/19 s. I  

§ 480 21/19 s. 735  

§ 491 4/19 s. 133  

§ 506  6/19 s. 222  

§ 509 6/19 s. 222  

§ 548 3/19 s. 84  

§ 549 3/19 s. 84  

§ 561 8/19 s. 272  

§ 561 10/19 s. 343  

§ 562 8/19 s. 272  

§ 562 18/19 s. 626  

§ 565 18/19 s. 626  

§ 588 1/19 s. 34  

§ 630 6/19 s. 213  

§ 661 9/19 s. 325  

§ 661 19/19 s. I  

§ 716 21/19 s. 758  

§ 731 9/19 s. 311  

§ 732 9/19 s. 311  

§ 742 21/19 s. 758  
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§ 755 17/19 s. 573  

§ 756 17/19 s. 573  

§ 757 17/19 s. 573  

§ 772 9/19 s. 305  

§ 774 9/19 s. 305  

§ 775 21/19 s. 741  

§ 778 19/19 s. I  

§ 783 21/19 s. 741  

§ 800 3/19 s. 91  

§ 807 23–24/19 s. 801  

§ 809 23–24/19 s. 801  

§ 818 23–24/19 s. 801  

§ 832 23–24/19 s. 801  

§ 833 23–24/19 s. 801  

§ 843 23–24/19 s. 801  

§ 851 19/19 s. I  

§ 858 10/19 s. Ip  

§ 858 19/19 s. 649  

§ 862 9/19 s. 325  

§ 863 19/19 s. I  

§ 867 13–14/19 s. 470  

§ 868 12/19 s. 419  

§ 875 19/19 s. 649  

§ 877 19/19 s. 649  

§ 892 22/19 s. 770  

§ 896 23–24/19 s. 807  

§ 898 21/19 s. 725  

§ 898 23–24/19 s. 807  

§ 902 23–24/19 s. 807  

§ 910 21/19 s. 725  

§ 927 23–24/19 s. 801  

§ 928 21/19 s. 725  

§ 1013  6/19 s. 224  

§ 1013  7/19 s. 262  

§ 1017 7/19 s. 262  

§ 1021 15–16/19 s. 566  

§ 1022 15–16/19 s. 566  

§ 1024 7/19 s. 262  

§ 1029  3/19 s. 111  

§ 1029 15–16/19 s. 566  

§ 1032 15–16/19 s. 566  

§ 1040 2/19 s. 67  

§ 1040 20/19 s. 719  

§ 1050 20/19 s. 723  

§ 1109 20/19 s. 687  

§ 1115 18/19 s. 645  

§ 1140 23–24/19 s. 850  

§ 1142 13–14/19 s. 504  

§ 1142 23–24/19 s. 850  

§ 1147 13–14/19 s. 504  
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§ 1158 4/19 s. I  

§ 1159 5/19 s. 167  

§ 1189 8/19 s. 267  

§ 1192 8/19 s. 267  

§ 1202 8/19 s. 267  

§ 1203 8/19 s. 267  

§ 1223 23–24/19 s. 850  

§ 1227 23–24/19 s. 850  

§ 1236 9/19 s. 311  

§ 1260 18/19 s. 644  

§ 1274 18/19 s. 644  

§ 1276 18/19 s. 644  

§ 1299 11/19 s. 415  

§ 1348 15–16/19 s. 526  

§ 1362 20/19 s. 687  

§ 1363 20/19 s. 687  

§ 1364 20/19 s. 687  

§ 1365 20/19 s. 687  

§ 1366 20/19 s. 687  

§ 1400 8/19 s. 267  

§ 1400 18/19 s. 637  

§ 1411 23–24/19 s. 836  

§ 1443 18/19 s. 637  

§ 1448 23–24/19 s. 840  

§ 1451 23–24/19 s. 840  

§ 1472 23–24/19 s. 840  

§ 1475 17/19 s. 580  

§ 1479 12/19 s. 419  

§ 1481 12/19 s. 419  

§ 1482 12/19 s. 419  

§ 1630 4/19 s. 133  

§ 1641 9/19 s. 305  

§ 1654 15–16/19 s. 520  

§ 1660 20/19 s. 721  

§ 1660 23–24/19 s. 840  

§ 1661 20/19 s. 721  

§ 1663 15–16/19 s. 520  

§ 1665 15–16/19 s. 520  

§ 1693 13–14/19 s. 508  

§ 1693 20/19 s. 721  

§ 1728 5/19 s. 186  

§ 1729 5/19 s. 186  

§ 1760 20/19 s. 687  

§ 1765 13–14/19 s. 457  

§ 1769 8/19 s. 300  

§ 1769 17/19 s. 596  

§ 1793 2/19 s. 72  

§ 1796 5/19 s. III  

§ 1810 2/19 s. II  

§ 1810 2/19 s. 65  
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§ 1814 6/19 s. 213  

§ 1936 19/19 s. 677  

§ 1963 3/19 s. 84  

§ 1987 1/19 s. 34  

§ 2006 13–14/19 s. 457  

§ 2009 17/19 s. 580  

§ 2042 6/19 s. 213  

§ 2052 22/19 s. 770  

§ 2055 8/19 s. I  

§ 2147 15–16/19 s. 526  

§ 2193 21/19 s. 725  

§ 2204 12/19 s. 444  

§ 2230 6/19 s. 213  

§ 2239 6/19 s. 213  

§ 2272  8/19 s. 297  

§ 2274  8/19 s. 297  

§ 2275  8/19 s. 297  

§ 2276  8/19 s. 297  

§ 2288  8/19 s. 297  

§ 2341 12/19 s. 444  

§ 2345 12/19 s. 444  

§ 2395 13–14/19 s. 464  

§ 2445 8/19 s. I  

§ 2518  4/19 s. 144  

§ 2550 22/19 s. 770  

§ 2578 22/19 s. 770  

§ 2636 2/19 s. 65  

§ 2637 2/19 s. 65  

§ 2758 2/19 s. 65  

§ 2910 22/19 s. 786  

§ 2912 23–24/19 s. 836  

§ 2914 22/19 s. 786  

§ 2920 10/19 s. Ip  

§ 2921 10/19 s. Ip  

§ 2951 23–24/19 s. 807  

§ 2956 17/19 s. 580  

§ 2958 17/19 s. 580  

§ 2959  15–16/19 s. 561  

§ 2959 17/19 s. 580  

§ 2959 22/19 s. 797  

§ 2971 22/19 s. 797  

§ 2975 4/19 s. 144  

§ 2976 23–24/19 s. 817  

§ 2980 23–24/19 s. 854  

§ 2984 23–24/19 s. 854  

§ 2989 13–14/19 s. 489  

§ 2991 1/19 s. 34  

§ 2991 11/19 s. 412  

§ 2991 19/19 s. 677  

§ 2992 19/19 s. 677  
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§ 2997 19/19 s. 677  

§ 2999 11/19 s. 412  

§ 3015 2/19 s. 65  

§ 3019 18/19 s. 626  

§ 3020 3/19 s. 91  

§ 3028 1/19 s. 34  

§ 3054 6/19 s. 222  

§ 3055 18/19 s. 645  

§ 3056 17/19 s. 607 

 

90/2012 Sb. 
o 1/19 s. 1  

o 7/19 s. I  

§ 14 18/19 s. 617  

§ 34 10/19 s. 374  

§ 36 4/19 s. 148  

§ 37 4/19 s. 148  

§ 46 10/19 s. 368  

§ 51 18/19 s. 617  

§ 51 23–24/19 s. 836  

§ 52 23–24/19 s. 836  

§ 54 10/19 s. 368  

§ 55 10/19 s. 368  

§ 71 4/19 s. 135  

§ 89 20/19 s. 716  

90/2012Sb. § 93 15–16/19 s. 569  

§ 105 10/19 s. 368  

§ 113 4/19 s. 148  

§ 173 10/19 s. 368  

§ 190 13–14/19 s. IV  

§ 202 20/19 s. 723  

§ 329 20/19 s. 716  

§ 348 10/19 s. 374  

§ 350 1/19 s. 36  

§ 357 1/19 s. 36  

§ 367 12/19 s. 440  

§ 407 10/19 s. 374  

§ 424 10/19 s. 374  

§ 426 10/19 s. 368  

§ 428 10/19 s. 374  

§ 435 17/19 s. 596  

§ 441 4/19 s. 144  

§ 442 4/19 s. 144  

§ 516 1/19 s. 36  

§ 660 10/19 s. 368  

§ 733 11/19 s. 401 

 

91/2012 Sb. 
§ 45 18/19 s. 617  

§ 117 19/19 s. 679 
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383/2012 Sb. 
o 11/19 s. II 

 

428/2012 Sb. 
o 4/19 s. II  

§ 8 8/19 s. 299  

§ 12 9/19 s. 340  

§ 15 5/19 s. 172  

§ 16 5/19 s. 172 

 

177/2013 Sb. 
o 4/19 s. II 

 

256/2013 Sb. 
§ 23 20/19 s. 687 

 

277/2013 Sb. 
§ 9 12/19 s. II  

§ 16a 12/19 s. II 

 

292/2013 Sb. 
§ 1 9/19 s. 322  

§ 3 3/19 s. 112  

§ 3 13–14/19 s. 510  

§ 20 21/19 s. 741  

§ 21 21/19 s. 741  

§ 66 21/19 s. 735  

§ 76 21/19 s. 735  

§ 83 21/19 s. 735  

§ 84 21/19 s. 735  

§ 85 3/19 s. 112  

§ 85 13–14/19 s. 510  

§ 389 17/19 s. 573  

§ 474 13–14/19 s. 470 

 

304/2013 Sb. 
o 1/19 s. II  

o 15–16/19 s. II  

§ 29 21/19 s. 760 

 

312/2013 Sb. 
čl. II 13–14/19 s. 502 

 

340/2013 Sb. 
§ 7 5/19 s. 167  

§ 7 22/19 s. 791 

 

268/2014 Sb. 
o 21/19 s. II  
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§ 65 9/19 s. III  

§ 66 9/19 s. III 

 

54/2015 Sb. 
o 22/19 s. II 

 

55/2015 Sb. 
o 22/19 s. II 

 

56/2015 Sb. 
o 22/19 s. II 

 

340/2015 Sb. 
§ 2 7/19 s. 234  

§ 3 7/19 s. 234 

 

112/2016 Sb. 
o 5/19 s. II  

o 15–16/19 s. 555 

 

134/2016 Sb. 
§ 221 2/19 s. II  

§ 259 8/19 s. III 

 

187/2016 Sb. 
o 12/19 s. II 

 

191/2016 Sb. 
§ 10 6/19 s. 203 

 

222/2016 Sb. 
§ 29 17/19 s. IIIpa 

 

250/2016 Sb. 
o 23–24/19 s. Ip  

§ 5 11/19 s. 393  

§ 67 11/19 s. 393  

§ 100 9/19 s. 317 

 

257/2016 Sb. 
§ 117 6/19 s. II 

 

297/2016 Sb. 
o 10/19 s. 343 

 

425/2016 Sb. 
o 17/19 s. 587 

 

66/2017 Sb. 
o 20/19 s. 693 
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250/2017 Sb. 
o 18/19 s. 626  

§ 2 18/19 s. 626 

 

72/2018 Sb. 
o 5/19 s. II  

o 12/19 s. I 


