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I. Rejstřík autorů 
 

Adamec, Martin/Novotná, Kristýna: Stížnost vůči kolektivnímu správci dle § 101g AutZ 

v podmínkách a úpravě INTERGRAM 22/20 s. 769 

Antonovičová, Barbora: Zapojení lidí se zdravotním postižením do záležitostí, které se jich 

týkají 19/20 s. 667 

Bálek, Jiří: V postavení člena voleného orgánu obchodní korporace očima připravované 

novely zákona o obchodních korporacích 3/20 s. 107 

Balounová, Jana/Handrlica, Jakub/Sharapaev, Vladimír: Náhrady a opatření přijatá v době 

pandemie 22/20 s. 784 

Bártů, Josef: Moderace náhrady škody způsobené při správě cizího majetku 15–16/20 s. 555 

Bártů, Josef: Omezení práva odvolat plnou moc ve smlouvách se zprostředkovatelem energií 

21/20 s. 746 
Bednářová, Markéta: Prostor pro volnou úvahu státu v oblasti vyhoštění cizinců 2/20 s. 47 

Bejček, Josef: Námitka promlčení a bezdůvodné obohacení z absolutně neplatných smluv 23–

24/20 s. 833 
Bělohlávek, Alexander J.: Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ  

a upřednostnění částečné neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou 23–24/20 

s. 801 
Bernard, Vladislav: Koeficient času při výpočtu pokuty za porušení soutěžního práva orgánem 

veřejné správy 9/20 s. 329 

Bezouška, Petr: Poznámky k zákonům zmírňujícím dopady epidemie SARS CoV-2 na 

nájemce 12/20 s. 440 

Bezouška, Petr: O vlastníkově hypotéce (včetně základního výkladu § 1380 ObčZ) 19/20 

s. 671 

Borkovec, Aleš: Právní následky porušení fiduciárních povinností 4/20 s. 121 

Bražina, Radislav: Správní trest zákazu činnosti a zásada absorpce 12/20 s. 448 

Brim, Luboš: Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb. 2/20 

s. 61 
Brucknerová, Eva: Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži 

20/20 s. 714 
Coufalík, Petr: Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci zatížené zástavním 

právem 18/20 s. 611 

Dobrovolná, Eva: Ochrana držby před prováděním nebo odstraňováním stavby 20/20 s. 693 

Doležal, Tomáš/Smrž, Ivo: Regresní nároky zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního 

zabezpečení při ublížení na zdraví pohledem teorie vyrovnání újmy prospěchem 

(compensatio lucri cum damno) 23–24/20 s. 808 

Doubek, Pavel: Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní 

inscenace „Naše násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

Dvořák, Tomáš: Shromáždění delegátů družstva 5/20 s. 153 

Dvořák, Tomáš: Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví 

v občanském zákoníku 13–14/20 s. 473 

 



Fiala, Ondřej: Pořizování videozáznamů na soukromá zařízení příslušníků policie a rizika 

z pohledu ochrany osobních údajů 7/20 s. 259 

Forman, Jakub/Kupčík, Jan: Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře 

správních soudů a soutěžněprávní souvislosti 2/20 s. 39 

Frumarová, Kateřina: Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění – jeho specifika  

i problematické aspekty 6/20 s. 212 

Frumarová, Kateřina: Grygar, T. Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. 

Beck, 2020, 168 s. 10/20 s. 371 

Frumarová, Kateřina/Grygar, Tomáš: Aplikační problémy zákonných podmínek 

vyvlastnění 15–16/20 s. 515 

Grepl, Jan: Práva pacienta související s vedením zdravotnické dokumentace 19/20 s. 663 

Grepl, Jan: Ukončování léčby pacienta 20/20 s. 698 

Grepl, Jan: Zásah do integrity dítěte 21/20 s. 733 

Grepl, Jan: Rozhodčí komise spolku 22/20 s. 780 

Grepl, Jan: Invazivní zákrok do integrity pacienta 23–24/20 s. 816 

Grulich, Tomáš: O slibu odškodnění 19/20 s. 649 

Grygar, Tomáš/Frumarová, Kateřina: Aplikační problémy zákonných podmínek 

vyvlastnění 15–16/20 s. 515 

Hadamčík, Lukáš: K nepromlčitelnosti práva vypovědět závazek ve světle rozsudku 

Nejvyššího soudu 17/20 s. 590 

Hájek, Jan: Právní povaha interpretací Národní účetní rady 17/20 s. 600 

Halíř, Jakub/Smejkal, Michal: Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění se zaměřením 

na podmínku společné domácnosti 21/20 s. 750 

Halířová, Gabriela: Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení 

se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné 8/20 s. 286 

Halml, František: Souhlasy podle stavebního zákona v judikatuře správních soudů 6/20 s. 196 

Hamuľáková, Klára: Posuzování přípustnosti opravných prostředků z hlediska „bagatelnosti“ 

22/20 s. 763 
Handrlica, Jakub/Balounová, Jana/Sharapaev, Vladimír: Náhrady a opatření přijatá v době 

pandemie 22/20 s. 784 

Hejč, David/Potěšil, Lukáš: Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích 1/20 

s. 17 
Heřmanová, Kateřina: Rozhodování o nákladech řízení v rámci řízení o excindační žalobě  

v kontextu judikatury 7/20 s. 245 

Hradilek, Šimon/Korbel, František: K pojmu veřejné prostředky v právu na informace 11/20 

s. 400 
Chadima, Marek: Veřejný disciplinární delikt a (ne)aplikovatelnost zásady non bis in idem se 

zaměřením na státní zaměstnance 9/20 s. 324 

Jäger, Marek: Splynutí pronajímatele s nájemcem a zánik podnájmu 17/20 s. 573 

Jančát, Lukáš/Kostolanská, Eva/Leichmann, Jan/Šlajs, Jan: Vyhlašování a soudní přezkum 

zvláštních stavů ve vybraných státech 13–14/20 s. 510 

Janovec, Michal/Vavříková, Martina: Airbnb jako ubytování a daňové aspekty 5/20 s. 181 

Jarolím, Jiří: Tři a jeden nepsaný důvod k povinnému odmítnutí evropského zatýkacího 

rozkazu 13–14/20 s. 501 

Kilian, Petr: Sebeurčení národů a Deklarace o právech původního obyvatelstva 5/20 s. 170 

Kolmačka, Viktor: Ke vztahu práv z vadného plnění a omylu o vlastnostech předmětu koupě 

7/20 s. 229 
Komendová, Jana: Rodičovský příspěvek z pohledu aktuálního legislativního vývoje 4/20 

s. 126 



Kopecký, Pavel: Několik poznámek ke kolektivní dohodě podle zákona o státní službě 19/20 

s. 655 
Korbel, František/Hradilek, Šimon: K pojmu veřejné prostředky v právu na informace 11/20 

s. 400 
Kostolanská, Eva/Jančát, Lukáš/Leichmann, Jan/Šlajs, Jan: Vyhlašování a soudní přezkum 

zvláštních stavů ve vybraných státech 13–14/20 s. 510 

Kovaříček, Kamil: Místo § 212 odst. 2 ObčZ v českém právním systému a hmotněprávní 

podmínky jeho aplikace 5/20 s. 162 

Kovaříček, Kamil: Právo odchodu společníka ze společnosti s ručením omezeným 

v podnikatelských seskupeních 21/20 s. 725 

Kozák, Vítězslav: Ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu optikou Ústavního soudu 8/20 

s. 296 
Kratochvíl, Jan: Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí v případě zastavení 

řízení podle zákona o pobytu cizinců 3/20 s. 77 

Kubová Bártková, Alice/Pavlík, Jan: Vliv koronaviru na smluvní vztahy se zvláštním 

zaměřením na nájem a přepravu 12/20 s. 430 

Kupčík, Jan/Forman, Jakub: Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře 

správních soudů a soutěžněprávní souvislosti 2/20 s. 39 

Kupčík, Jan: Tržní podíly v soutěžním právu a související domněnky 15–16/20 s. 528 

Lajsek, Vladimír: Kritické zamyšlení nad ustanovováním soudců v ČR 18/20 s. 627 

Lavická, Petra: O hromadných žalobách 15–16/20 s. 545 

Legs.: Další doplňkový penzijní produkt 20/20 s. II 

Legs.: Legislativní opatření k rozvoji jaderné energetiky 11/20 s. II 

Legs.: Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel 6/20 s. II 

Legs.: Návrh zákona o přídavku na bydlení 3/20 s. II 

Legs.: Nová podoba občanských průkazů 8/20 s. II 

Legs.: Nové formy spoření 9/20 s. II 

Legs.: Nové podmínky pro poskytování zprostředkovatelských služeb 12/20 s. II 

Legs.: Novela autorského zákona 23–24/20 s. II 

Legs.: Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže 10/20 s. II 

Legs.: Novela zákona o platebním styku 1/20 s. II 

Legs.: Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví 18/20 s. II 

Legs.: Obnovení mistrovských zkoušek 2/20 s. II 

Legs.: Opatření ke zlepšení vymahatelnosti pokut v silničním provozu 5/20 s. II 

Legs.: Posílení ochrany zvířat proti týrání 21/20 s. II 

Legs.: Senát pozměnil novelu urychlovacího zákona 15–16/20 s. II 

Legs.: Senátní návrh na nové vymezení nutné obrany v trestním zákoníku 7/20 s. II 

Legs.: Zákon o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 19/20 s. II 

Legs.: Zákon o zvláštním způsobu hlasování ve volbách 2020 17/20 s. II 

Legs.: Změna právní formy ŘSD 22/20 s. II 

Legs.: Změny v zadávání veřejných zakázek 4/20 s. II 

Legs.: Změny ve mzdových nárocích při platební neschopnosti zaměstnavatele 13–14/20 s. II 

Leichmann, Jan/Jančát, Lukáš/Kostolanská, Eva/Šlajs, Jan: Vyhlašování a soudní přezkum 

zvláštních stavů ve vybraných státech 13–14/20 s. 510 

Lochmanová, Ludmila: Právní úprava obchodního tajemství 3/20 s. 91 

Lovětínský, Vojtěch: Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost 1/20 s. 1 

Mácha, Aleš: Souhlas vlastníka se vznikem veřejného prostranství a rozhodování o jeho 

existenci 11/20 s. 409 

Mališová, Tereza: Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně nabytí zástavního práva od 

neoprávněného 2/20 s. 65 



Mališová, Tereza: Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně kamerového snímání domu 

souseda 11/20 s. 413 

Mališová, Tereza: Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vzniku pracovněprávního 

vztahu a odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz 15–16/20 s. 559 

Mališová, Tereza: Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně povinnosti advokáta podat 

přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení 22/20 s. 794 

Mališová, Tereza: Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zřízení zástavního práva 

k nemovité věci, ve které se nachází rodinná domácnost 23–24/20 s. 840 

Malý, Jan: Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě 

10/20 s. 368 
Malý, Jan: Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení 18/20 s. 637 

Maštalka, Jiří: Základní principy zpracování osobních údajů pro novinářské účely 18/20 

s. 622 
Mates, Pavel: Dobrá víra ve správním právu 7/20 s. 240 

Mates, Pavel: Nahlížení do stavební dokumentace 12/20 s. 446 

Mates, Pavel: Absorpce ve správním právu trestním 21/20 s. 743 

Maxa, Hubert: Vypořádání společného jmění manželů v průběhu exekuce 15–16/20 s. 522 

Melzer, Filip/Tégl, Petr: Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb 

po 90 letech opět na začátku – 1. část 10/20 s. 351 

Melzer, Filip/Tégl, Petr: Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb 

po 90 letech opět na začátku – 2. část 11/20 s. 381 

Menzelová, Kristýna/Tomšej, Jakub: Nová unijní regulace v online platformové ekonomice 

– přínosy a kontroverze 13–14/20 s. 480 

Mimrová, Tereza: Jaké jsou limity diskrece v rámci diskrečního svěřenského fondu? 6/20 

s. 203 
Moravec, Marek: Základní otázky zpracování osobních údajů ve veřejné správě 17/20 s. 576 

Morávek, Jakub: Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo 13–14/20 s. 488 

Morávek, Jakub: Ke spravedlivému odměňování v pracovněprávních vztazích 20/20 s. 705 

Nonnemann, František: Osobní údaje jako platidlo? 5/20 s. 174 

Nonnemann, František/Skácelová, Michaela: Prodej závodu a osobní údaje 8/20 s. 273 

Nováková, Jana: Zastavení exekuce pro její bezúspěšnost v kontextu rozhodovací praxe 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu 18/20 s. 617 

Novotná, Kristýna/Adamec, Martin: Stížnost vůči kolektivnímu správci dle § 101g AutZ 

v podmínkách a úpravě INTERGRAM 22/20 s. 769 

Ondrúš, Miroslav: Insolvenční doložka ve světle recentní judikatury 9/20 s. 316 

Pastorek, Štěpán/Tomšej, Jakub: Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí ve světle poslední 

novely 6/20 s. 191 

Pavlík, Jan/Kubová Bártková, Alice: Vliv koronaviru na smluvní vztahy se zvláštním 

zaměřením na nájem a přepravu 12/20 s. 430 

Pavliš, Tomáš: Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu 11/20 s. 391 

Pelikán, Robert: K přechodu dluhů při prodeji závodu 13–14/20 s. 457 

Petr, Bohuslav: Významný posun v judikatuře o vydržení zejména jako důsledek existence 

mimořádného vydržení v novém občanském zákoníku 13–14/20 s. 498 

Petr, Michal: Cenové algoritmy a odpovědnost za porušení soutěžního práva 3/20 s. 83 

Petrmichl, Václav: Subordinační veřejnoprávní smlouvy jako náhrada správních rozhodnutí 

podmíněných závaznými stanovisky 21/20 s. 737 

Pomahač, Richard: (Ne)přijatelnost kasační stížnosti 8/20 s. 267 

Poništiak, Ondrej: Legitimní nekompenzovatelná opatření hostitelských států zasahující 

zahraniční investory v kontextu nepřímého vyvlastnění 15–16/20 s. 538 



Potěšil, Lukáš/Hejč, David: Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích 1/20 

s. 17 
Prchalová, Jana: Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les 9/20 s. 321 

Pullmannová, Helena: Právo k obchodnímu jménu zahraničního podnikatele na území České 

republiky v mezinárodních souvislostech 6/20 s. 216 

Redakce: ČNB: Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy 

pro ČR 18/20 s. II 

Redakce: ČSÚ: Sdělení ČSÚ o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

disability a zdraví 20/20 s. III 

Redakce: EK: Rozhodnutí o porušení právních předpisů 11/20 s. III 

Redakce: ERÚ: Cenová rozhodnutí k výši podpory pro podporované zdroje energie 21/20 s. III 

Redakce: ERÚ: Regulované ceny elektřiny a plynu pro r. 2021 23–24/20 s. III 

Redakce: EU: Koordinovaný a energický postup proti šíření nákazy COVID-19 8/20 s. I 

Redakce: Evropská komise předložila právní nástroje k zajištění evropských zájmů v oblasti 

mezinárodního obchodu 2/20 s. III 

Redakce: Evropská komise představila první úvahy o budování sociálně silné Evropy 4/20 

s. III 
Redakce: Evropská komise: Druhá fáze konzultací na téma spravedlivá minimální mzda 12/20 

s. III 
Redakce: Evropská komise: Monitoring uplatňování práva EU v r. 2019 17/20 s. III 

Redakce: Evropská komise: Návrh dohody o partnerství se Spojeným královstvím 7/20 s. IVp 

Redakce: Evropská komise: Pokyny ohledně zpřístupňování důvěrných informací 15–16/20 

s. III 
Redakce: Evropská komise: Veřejná konzultace k nové spotřebitelské politice EU 15–16/20 

s. IV 
Redakce: Evropský parlament přijal usnesení k režimu odpovědnosti za umělou inteligenci 

22/20 s. I 
Redakce: EVSP: Netransparentnost odměňování a zastoupení žen představuje porušení 

Evropské sociální charty 13–14/20 s. IV 

Redakce: Ministerstvo financí: Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty 6/20 s. II 

Redakce: Ministerstvo financí: Návrh novely zákona o daních z příjmů 13–14/20 s. II 

Redakce: Ministerstvo spravedlnosti představilo nový zákon o ochraně oznamovatelů 13–

14/20 s. I 
Redakce: Ministerstvo spravedlnosti: Příprava implementace směrnice o restrukturalizaci  

a insolvenci 6/20 s. II 

Redakce: Ministerstvo vnitra: Revize ústavního zákona o bezpečnosti České republiky 13–

14/20 s. II 
Redakce: Ministerstvo zdravotnictví: Tzv. kompenzační vyhláška byla publikována ve Sbírce 

zákonů 13–14/20 s. III 

Redakce: MMR: K připravovanému návrhu stavebního zákona je již vypořádána většina 

připomínek 8/20 s. III 

Redakce: MV: Pokračování přezkumu českého právního řádu 21/20 s. II 

Redakce: MV: Stanovisko ve věci akceptace generální plné moci advokáta ve správním řízení 

21/20 s. II 
Redakce: MZ: Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro 

očkování proti onemocnění COVID-19 23–24/20 s. III 

Redakce: MZ: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla rozeslána do připomínkového 

řízení 23–24/20 s. II 

Redakce: Návrh poslance A. Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., 

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti  



k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů 22/20 s. III 

Redakce: Návrh poslance M. Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 19/20 s. IV 

Redakce: Návrh poslance P. Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

12/20 s. II 
Redakce: Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., 

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci  

a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění 

pozdějších předpisů 11/20 s. III 

Redakce: Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., 

o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících 

zákonů 5/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o paliativní péči, rozhodování na konci 

života a eutanazii 17/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o podmínkách poskytování sdíleného 

ubytování distančním způsobem prostřednictvím digitálních platforem 21/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech 

bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů [zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů] 18/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 12/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,  

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 13–14/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,  

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 10/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,  

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 18/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb.,  

o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 

6/20 s. III 
Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb.,  

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,  

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 5/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 6/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 8/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů 13–14/20 s. III 



Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,  

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů 7/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,  

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 

Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 19/20 s. III 

Redakce: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 

rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů 20/20 s. III 

Redakce: Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 8/20 s. III 

Redakce: NSS získal podporu pro poslanecký návrh novely soudního řádu správního 3/20 s. I 

Redakce: Poslanecká sněmovna má k projednání návrh zákona o prověřování zahraničních 

investic 10/20 s. Ip 

Redakce: Poslanecká sněmovna podpořila projednání vládního návrhu novely zákoníku práce 

5/20 s. I 
Redakce: Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele – letos již třetí 

6/20 s. II 
Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh poslance J. Hamáčka na vydání zákona, kterým se 

mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

9/20 s. III 
Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o ochránci práv 

dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí) 15–16/20 s. II 

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

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 1/20 s. III 

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

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony 4/20 s. III 

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

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 3/20 s. III 

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

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2/20 s. II 

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

zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 2/20 s. III 

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

zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

9/20 s. II 
Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1/20 s. III 

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

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

4/20 s. III 



Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh stavebního zákona 22/20 s. III 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

a některé další zákony 22/20 s. II 

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

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve 

znění pozdějších předpisů 3/20 s. II 

Redakce: Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3/20 s. III 

Redakce: Právní úprava ochrany spotřebitele dozná dalších změn 18/20 s. I 

Redakce: První výroční zpráva o stavu právního státu v EU 20/20 s. I 

Redakce: Rada Evropy: Výzva vládám k dodržování lidských práv, demokracie a právního 

státu v době krize COVID-19 9/20 s. III 

Redakce: SDEU poprvé provedl výklad unijního nařízení, v němž je zakotvena „neutralita 

internetu“ 22/20 s. IV 

Redakce: Soudní dvůr EU: Štít soukromí EU-USA je neplatný 15–16/20 s. III 

Redakce: SÚJB: Novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v ČR je dovršena 23–

24/20 s. III 
Redakce: ÚOOÚ: Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce 

odpovědnosti za správné zpracování osobních údajů 17/20 s. III 

Redakce: ÚOOÚ: Nové pokyny provozovatelům kamerových systémů 4/20 s. III 

Redakce: ÚOOÚ: Předseda ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v rámci opatření ke COVID-

19 21/20 s. III 

Redakce: ÚOOÚ: Vyjádření předsedy k chystané novele zákona o svobodném přístupu  

k informacím 20/20 s. III 

Redakce: ÚOOÚ: Za šíření obchodních sdělení je kromě rozesílatele odpovědný i objednavatel 

10/20 s. III 
Redakce: Veřejný ochránce práv: Připravovaná novela zákona o zdravotních službách je 

nedostatečná 20/20 s. II 

Redakce: Vláda ČR se připojila k přísnějším pravidlům EU pro posílení transparentnosti 

podnikání 12/20 s. I 

Redakce: Vláda navrhla podstatně rozšířit kompetence Ministerstva zdravotnictví při 

vyhlašování mimořádných opatření 11/20 s. I 

Redakce: Vláda opětovně schválila návrh novely daňového řádu 10/20 s. II 

Redakce: Vláda podpořila návrh na zakotvení ústavního práva bránit život i se zbraní 15–16/20 

s. I 
Redakce: Vláda prosadila uvolnění zákonných pravidel rozpočtové odpovědnosti na 7 let 9/20 

s. I 
Redakce: Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 

až 2022 22/20 s. II 

Redakce: Vláda schválila další z řady novel občanského zákoníku 17/20 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh nového stavebního zákona 18/20 s. II 

Redakce: Vláda schválila návrh nového zákona o občanských průkazech 21/20 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu 19/20 s. I 

Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o soudních poplatcích 5/20 s. II 

Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o veřejných zakázkách 23–24/20 s. I 



Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o vysokých školách 23–24/20 s. II 

Redakce: Vláda schválila návrh novely zákona o zajišťování obrany ČR 12/20 s. II 

Redakce: Vláda schválila návrh tvz. antiinvazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny 

2/20 s. II 
Redakce: Vláda schválila návrh zákona o další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci 4/20 

s. I 
Redakce: Vláda schválila návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 

4/20 s. II 
Redakce: Vláda schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování 18/20 s. II 

Redakce: Vláda schválila novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje 6/20 s. II 

Redakce: Vláda schválila právní rámec pro distanční jednání orgánů ÚSC 23–24/20 s. III 

Redakce: Vláda schválila Strategii vlastnické politiky státu 5/20 s. II 

Redakce: Vláda schválila změnu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

17/20 s. II 
Redakce: Vláda souhlasila s poslaneckým návrhem zákona o nakládání se zbraněmi 2/20 s. I 

Redakce: Vláda vyhlásila nouzový stav – a vyvolala pochybnosti, zda postupovala v souladu 

s ústavním pořádkem 7/20 s. I 

Redakce: Vláda začíná plnit Plán legislativních prací na rok 2020 1/20 s. I 

Redakce: Vláda: Akční plán boje s korupcí na r. 2020 1/20 s. II 

Redakce: Vláda: ČMI požádá o notifikaci podle MDR 19/20 s. III 

Redakce: Vláda: Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráně 11/20 s. II 

Redakce: Vláda: Implementace nařízení EU o vzájemném uznávání 12/20 s. II 

Redakce: Vláda: Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o daních z příjmů 4/20 

s. II 
Redakce: Vláda: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Nová strategie pro vysoké 

školství 15–16/20 s. II 

Redakce: Vláda: Ministerstvo vnitra předložilo revizi krizové legislativy 20/20 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh nového stavebního zákona byl předložen k projednání vládě 12/20 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh novely zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě 19/20 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh novely zákona o návykových látkách 11/20 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání 

ložisek nerostných surovin 17/20 s. II 

Redakce: Vláda: Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2021 21/20 s. II 

Redakce: Vláda: Nový předseda ÚOOÚ hodlá věnovat zvýšenou pozornost legislativě 19/20 

s. III 
Redakce: Vláda: Otevřený dopis předsedovi vlády se seznamem institucí, které se k iniciativě 

ochránce připojily 9/20 s. II 

Redakce: Vláda: Rekodifikace stavebního práva – institucionální změny 1/20 s. II 

Redakce: Vláda: Strategie vlastnické politiky státu 1/20 s. III 

Redakce: Vláda: Úprava definice rodinného podniku v ČR 11/20 s. II 

Redakce: Vláda: Vláda schválila legislativní návrh reagující na dopady klimatických změn 

3/20 s. II 
Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely energetického zákona 7/20 s. II 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele 19/20 s. II 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o Vojenském zpravodajství 7/20 s. III 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh novely zákoníku práce 2/20 s. II 

Redakce: Vláda: Vláda schválila návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách 10/20 

s. II 



Redakce: Vláda: Zpráva o plnění neuzavřených úkolů vyplývajících z optimalizace 

současného bezpečnostního systému České republiky 8/20 s. II 

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

L a C) v období 16. 11.–1. 12. 2019 1/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 12.–15. 12. 2019 3/20 s. IV 

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

L a C) v období 16. 1.–31. 1. 2020 4/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 2.–15. 2. 2020 5/20 s. IV 

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

L a C) v období 16. 2.–29. 2. 2020 6/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 3.–15. 3. 2020 7/20 s. IV 

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

L a C) v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

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

L a C) v období 16. 4.–30. 4. 2020 10/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

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

L a C) v období 16. 5.–31. 5. 2020 12/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 6.–20. 6. 2020 13–14/20 s. IV 

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

L a C) v období 21. 6.–30. 6. 2020 15–16/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 8.–31. 8. 2020 18/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 9.–15. 9. 2020 19/20 s. IV 

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

L a C) v období 16. 9.–30. 9. 2020 20/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 10.–15. 10. 2020 21/20 s. IV 

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

L a C) v období 16. 10.–30. 10. 2020 22/20 s. IV 

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

L a C) v období 1. 11.–30. 11. 2020 23–24/20 s. IV 

Redakce: WIPO: Vstup Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu  

a zeměpisných označeních v platnost 6/20 s. IV 

Ronovská, Kateřina: K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob 8/20 

s. 293 
Ruml, Pavel: Ústavodárce míní, zákonodárce mění, aneb kterak naši předkové zatočili s vlastní 

Ústavou 17/20 s. 584 



Růžička, Petr: Právní režim nouzového stavu 15–16/20 s. 549 

Sedláček, Miroslav: Kontumační rozsudek – analýza, komparace a náměty ke koncepci 

budoucí úpravy 10/20 s. 357 

Sharapaev, Vladimír/Handrlica, Jakub/Balounová, Jana: Náhrady a opatření přijatá v době 

pandemie 22/20 s. 784 

Sivák, Jakub: Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do 

soukromoprávních vztahů? 10/20 s. 363 

Skácelová, Michaela/Nonnemann, František: Prodej závodu a osobní údaje 8/20 s. 273 

Smejkal, Michal/Halíř, Jakub: Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění se zaměřením 

na podmínku společné domácnosti 21/20 s. 750 

Smrž, Ivo/Doležal, Tomáš: Regresní nároky zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního 

zabezpečení při ublížení na zdraví pohledem teorie vyrovnání újmy prospěchem 

(compensatio lucri cum damno) 23–24/20 s. 808 

Sova, Aleš: Podněty k zefektivnění správního procesu 4/20 s. 135 

Sova, Aleš: Náhrada za přičlenění honebního pozemku k myslivecké honitbě 23–24/20 s. 827 

Sprinz, Petr: Mimořádné moratorium jako obranný štít podnikatelů krok za krokem 10/20 

s. 343 

Sprinz, Petr: Kde začínají a (jak) končí smlouvy o vzájemném plnění a postavení pohledávek 

z nich 13–14/20 s. 467 

Svoboda, Karel: Náklady exekuce – poznámky k aktuální úpravě 7/20 s. 255 

Svoboda, Petr: Kritický rozbor návrhu nového stavebního zákona 3/20 s. 98 

Šefčík, Juraj: Uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv, zákona o zadávání veřejných 

zakázek a dalších právních předpisů 1/20 s. 7 

Šerá, Hana: Historické kořeny a východiska zakotvení lidských práv v systému práva 6/20 

s. 207 
Šimáčková, Kateřina: Simon, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C. 

H. Beck 2019, 416 s. 1/20 s. 29 

Šínová, Renáta/Westphalová, Lenka: K možnosti soudu nařídit účast na mimosoudních 

postupech podle § 474 ZŘS, a to i v kontextu rozhodnutí KS v Hradci Králové 23–24/20 

s. 835 
Šlajs, Jan/Jančát, Lukáš/Kostolanská, Eva/Leichmann, Jan: Vyhlašování a soudní přezkum 

zvláštních stavů ve vybraných státech 13–14/20 s. 510 

Štefko, Martin: Odškodňování úrazů na sportovních hrách pořádaných zaměstnavatelem 13–

14/20 s. 495 
Štefko, Martin: Práce z domova podle české úpravy pro zaměstnavatele s daňově uznatelným 

nárokem na stravenky 22/20 s. 791 

Štefko, Martin: Prekérnost dohody o pracovní činnosti na příkladu její výpovědi 8/20 s. 291 

Štenglová, Ivana: Zajištění rovného zacházení s akcionáři ve stejném postavení podle zákona 

o obchodních korporacích a kodexů Corporate governance 20/20 s. 687 

Talanda, Adam: Znovu k několikerému příbuzenství v dědickém právu 12/20 s. 419 

Tégl, Petr/Melzer, Filip: Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb 

po 90 letech opět na začátku – 1. část 10/20 s. 351 

Tégl, Petr/Melzer, Filip: Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb 

po 90 letech opět na začátku – 2. část 11/20 s. 381 

Telec, Ivo: Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš 4/20 s. 115 

Telec, Ivo: Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva 23–24/20 s. 821 

Tichý, Luboš: Koziol, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část. 4. vyd. Vídeň: 

Jan Sramek Verlag, 2020, 1002 s. 15–16/20 s. 561 

Tomšej, Jakub: Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance: dva výpovědní důvody, mnoho 

problémů? 1/20 s. 19 



Tomšej, Jakub/Menzelová, Kristýna: Nová unijní regulace v online platformové ekonomice 

– přínosy a kontroverze 13–14/20 s. 480 

Tomšej, Jakub/Pastorek, Štěpán: Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí ve světle poslední 

novely 6/20 s. 191 

Tryzna, Jan: K jednotě a diferenciaci práva na odvětví práva hmotného a procesního ve vztahu 

k právnímu institutu zastoupení 12/20 s. 425 

Tůma, David: Obchodní sdělení a odpovědnost za jejich šíření 19/20 s. 674 

Vacek, Josef: Navyšování soudních poplatků: cíle navrhované úpravy 17/20 s. 594 

Vachutka, Tomáš: Etika soudních exekutorů – teorie a praxe (1. část) 7/20 s. 250 

Vachutka, Tomáš: Etika soudních exekutorů – teorie a praxe (2. část) 8/20 s. 280 

Vavříková, Martina/Janovec, Michal: Airbnb jako ubytování a daňové aspekty 5/20 s. 181 

Veselý, Tomáš: Obchodní znehodnocení 9/20 s. 305 

Vlastník, Jiří: K rozhodování podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a pozdní 

spravedlnosti 2/20 s. 55 

Westphalová, Lenka/Šínová, Renáta: K možnosti soudu nařídit účast na mimosoudních 

postupech podle § 474 ZŘS, a to i v kontextu rozhodnutí KS v Hradci Králové 23–24/20 

s. 835 
Zabloudilová, Kateřina: Počátek a nepřiměřená délka kompenzačního řízení ve světle 

aktuální judikatury 9/20 s. 333 

Závodský, Ondřej: Reforma majetku státu přešlapuje po prvním kroku 2/20 s. 73 

Zibner, Jan: Skrytá reklama v kontextu moderních trendů 22/20 s. 776 

Zimnioková, Markéta: Smart kontrakt ve světle bankovní identity 4/20 s. 132 

Zimnioková, Markéta: Zápis cenného papíru do blockchainu 20/20 s. 709 

 

II. Recenze a anotace 
 

Grygar, T. Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, 168 s. 10/20 

s. 371  
Koziol, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část. 4. vyd. Vídeň: Jan Sramek 

Verlag, 2020, 1002 s. 15–16/20 s. 561  

Simon, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C. H. Beck 2019, 416 s. 1/20 

s. 29  
 

III. Dokumenty a informace 
 

Reforma majetku státu přešlapuje po prvním kroku 2/20 s. 73  

Vyhlašování a soudní přezkum zvláštních stavů ve vybraných státech 13–14/20 s. 510  

 

IV. Soudní rozhodnutí 
 

Ústavní soud 
IV. ÚS 1247/20, 1. 9. 2020 23–24/20 s. 843 

 

Nejvyšší soud 
20 Cdo 3689/2018, 11. 12. 2018 2/20 s. 70 

20 Cdo 2555/2019, 10. 9. 2019 3/20 s. 113 

21 Cdo 4540/2018, 25. 6. 2019 1/20 s. 30 

21 Cdo 710/2019, 10. 3. 2020 22/20 s. 796 

22 Cdo 4348/2018, 21. 8. 2019 3/20 s. 111 

22 Cdo 217/2019, 10. 9. 2019 4/20 s. 141 



22 Cdo 1427/2019, 18. 9. 2019 5/20 s. 186 

22 Cdo 1481/2019, 18. 9. 2019 4/20 s. 145 

22 Cdo 1912/2019-II., 29. 1. 2020 13–14/20 s. 505 

22 Cdo 2379/2019, 30. 10. 2019 5/20 s. 185 

22 Cdo 2728/2019, 27. 11. 2019 12/20 s. 451 

22 Cdo 2826/2019, 25. 2. 2020 13–14/20 s. 507 

22 Cdo 218/2020, 29. 4. 2020 19/20 s. 682 

22 Cdo 942/2020, 28. 5. 2020 19/20 s. 683 

22 Cdo 1064/2020, 28. 5. 2020 20/20 s. 718 

22 Cdo 1101/2020, 24. 6. 2020 22/20 s. 798 

25 Cdo 1725/2016, 28. 2. 2018 10/20 s. 372 

25 Cdo 5765/2017, 31. 1. 2019 9/20 s. 335 

25 Cdo 3423/2018, 29. 8. 2019 8/20 s. 298 

25 Cdo 3662/2018, 31. 10. 2019 9/20 s. 337 

25 Cdo 4314/2018, 26. 6. 2019 7/20 s. 262 

25 Cdo 675/2019, 13. 11. 2019 11/20 s. 417 

25 Cdo 2386/2019, 15. 4. 2020 15–16/20 s. 563 

26 Cdo 1859/2019, 11. 3. 2020 15–16/20 s. 566 

26 Cdo 2085/2019, 26. 5. 2020 18/20 s. 646 

26 Cdo 3721/2019, 29. 1. 2020 11/20 s. 415 

27 Cdo 5507/2017-II., 28. 8. 2019 2/20 s. 67 

27 Cdo 5544/2017, 10. 9. 2019 1/20 s. 33 

27 Cdo 192/2018-II., 20. 11. 2019 5/20 s. 187 

27 Cdo 787/2018, 17. 12. 2019 10/20 s. 376 

27 Cdo 1319/2018, 26. 2. 2020 21/20 s. 754 

27 Cdo 3367/2018, 20. 11. 2019 6/20 s. 223 

27 Cdo 4108/2018, 10. 3. 2020 17/20 s. 606 

27 Cdo 1382/2019, 17. 12. 2019 8/20 s. 301 

27 Cdo 3495/2019, 17. 3. 2020 10/20 s. 374 

29 Cdo 843/2018, 28. 8. 2019 2/20 s. 71 

30 Cdo 1292/2019, 4. 2. 2020 12/20 s. 453 

31 Cdo 475/2020, 10. 6. 2020 17/20 s. 603 

31 Cdo 684/2020, 9. 9. 2020 23–24/20 s. 846 

31 Cdo 1050/2020, 10. 6. 2020 18/20 s. 643 

31 Cdo 1511/2020, 9. 9. 2020 23–24/20 s. 848 

33 Cdo 5857/2017, 31. 10. 2019 6/20 s. 222 

33 Cdo 1720/2019, 21. 11. 2019 7/20 s. 264 

33 Cdo 3037/2019, 28. 11. 2019 8/20 s. 303 

29 ICdo 24/2018, 30. 12. 2019 9/20 s. 340 

29 ICdo 36/2018, 31. 3. 2020 17/20 s. 605 

29 ICdo 104/2019, 30. 9. 2019 3/20 s. 113 

31 ICdo 36/2020, 10. 6. 2020 19/20 s. 678 

29 NSČR 63/2018, 30. 9. 2019 4/20 s. 147 

29 NSČR 81/2019, 4. 12. 2019 6/20 s. 224 

 

Nejvyšší správní soud 
10 As 130/2019-38, 13. 10. 2020 23–24/20 s. 850 

 

Vrchní soud v Praze 
14 Cmo 244/2018, 7. 5. 2019 1/20 s. 34 



7 Cmo 65/2017, 16. 5. 2019 21/20 s. 757 

7 Cmo 163/2018, 22. 5. 2020 13–14/20 s. 508 

7 Cmo 247/2019, 22. 9. 2020 20/20 s. 721 

7 Cmo 268/2019, 25. 5. 2020 15–16/20 s. 568 

7 Cmo 60/2020, 9. 10. 2020 23–24/20 s. 854 

 

Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr (OGH) 
6 Ob 55/18h, 24. 1. 2019 1/20 s. 37 

 

Soudní dvůr EU 
C-246/19; C-245/19, 6. 10. 2020 23–24/20 s. 857 

C-727/18; C-724/18, 22. 9. 2020 21/20 s. 760 

C-807/18; C-39/19, 15. 9. 2020 20/20 s. 723 

C-507/17, 24. 9. 2019 2/20 s. 72 

C-515/17 P; C-561/17 P, 4. 2. 2020 6/20 s. 226 

C-208/18, 3. 10. 2019 4/20 s. 149 

C-446/18, 14. 5. 2020 15–16/20 s. 570 

C-482/18, 3. 3. 2020 10/20 s. 379 

C-717/18, 3. 3. 2020 7/20 s. 265 

C-752/18, 19. 12. 2019 5/20 s. 189 

C-830/18, 2. 4. 2020 12/20 s. 455 

C-129/19, 16. 7. 2020 19/20 s. 685 

C-378/19, 11. 6. 2020 17/20 s. 608 

 

Tribunál 
T-715/19, 17. 7. 2020 18/20 s. 647 

 

V. Věcný rejstřík 
 

Advokáti 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně povinnosti advokáta podat přihlášku pohledávky 

do insolvenčního řízení 22/20 s. 794 

 

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

v období 1. 11.–30. 11. 2020 23–24/20 s. IV 

 

Akcionáři 
Zajištění rovného zacházení s akcionáři ve stejném postavení podle zákona o obchodních 

korporacích a kodexů Corporate governance 20/20 s. 687 

 

Aplikace právních norem 
Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění 15–16/20 s. 515 

 

Aplikace unijních předpisů 
Donucovací vazba uložená veřejným činitelům 5/20 s. 189 

 

Autonomie vůle 
Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné 

neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou 23–24/20 s. 801 



 

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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

 

Banky 
Smart kontrakt ve světle bankovní identity 4/20 s. 132 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

 

Bezdůvodné obohacení 
Námitka promlčení a bezdůvodné obohacení z absolutně neplatných smluv 23–24/20 s. 833 

 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

 

Bezpečnost státu 
Ministerstvo vnitra: Revize ústavního zákona o bezpečnosti České republiky 13–14/20 s. II 

Vláda vyhlásila nouzový stav – a vyvolala pochybnosti, zda postupovala v souladu s ústavním 

pořádkem 7/20 s. Ip 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o Vojenském zpravodajství 7/20 s. IIIp 

Vláda: Zpráva o plnění neuzavřených úkolů vyplývajících z optimalizace současného 

bezpečnostního systému České republiky 8/20 s. II 

 

Bezpečnostní služby 
Vláda: Vláda schválila návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách 10/20 s. II 

 

Bolestné 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vzniku pracovněprávního vztahu a odpovědnosti 

zaměstnavatele za pracovní úraz 15–16/20 s. 559 

 

Bydlení 
Opakovaný krátkodobý pronájem bytů 21/20 s. 760 

 

Bydlení sociální 
Návrh zákona o přídavku na bydlení 3/20 s. II 

 

Cena 
Osobní údaje jako platidlo? 5/20 s. 174 

 

Cena kupní 
Cenové algoritmy a odpovědnost za porušení soutěžního práva 3/20 s. 83 

 

Cena obvyklá 
Obchodní znehodnocení 9/20 s. 305 



 

Cena regulovaná 
ERÚ: Cenová rozhodnutí k výši podpory pro podporované zdroje energie 21/20 s. III 

ERÚ: Regulované ceny elektřiny a plynu pro r. 2021 23–24/20 s. III 

 

Cena tržní 
Obchodní znehodnocení 9/20 s. 305 

 

Cenné papíry 
Zápis cenného papíru do blockchainu 20/20 s. 709 

 

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

v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 

 

Církve a náboženské společnosti 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

 

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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

 

Clausula rebus sic stantibus 
Vliv koronaviru na smluvní vztahy se zvláštním zaměřením na nájem a přepravu 12/20 s. 430 

 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

 

Česká národní banka 
ČNB: Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro ČR 

18/20 s. II 
 

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

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 1/20 s. III 

 

Československo 
Ústavodárce míní, zákonodárce mění, aneb kterak naši předkové zatočili s vlastní Ústavou 

17/20 s. 584 
 

Členská schůze družstva 
Shromáždění delegátů družstva 5/20 s. 153 

 

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

v období 16. 1.–31. 1. 2020 4/20 s. IV 

 

 



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

v období 1. 8.–31. 8. 2020 18/20 s. IV 

 

Daň z nabytí nemovitých věcí 
Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým 

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

zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve 

znění pozdějších předpisů 3/20 s. II 

 

Daň z přidané hodnoty 
Airbnb jako ubytování a daňové aspekty 5/20 s. 181 

Ministerstvo financí: Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty 6/20 s. II 

Nadměrný odpočet daně 15–16/20 s. 570 

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

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

zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve 

znění pozdějších předpisů 3/20 s. II 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

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

v období 16. 1.–31. 1. 2020 4/20 s. IV 

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

v období 1. 3.–15. 3. 2020 7/20 s. IV 

 

Daň z příjmů 
Ministerstvo financí: Návrh novely zákona o daních z příjmů 13–14/20 s. II 

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 7/20 

s. III 
Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým 

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

zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve 

znění pozdějších předpisů 3/20 s. II 

Práce z domova podle české úpravy pro zaměstnavatele s daňově uznatelným nárokem na 

stravenky 22/20 s. 791 

 

Daň z příjmů fyzických osob 
Airbnb jako ubytování a daňové aspekty 5/20 s. 181 

Vláda: Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o daních z příjmů 4/20 s. II 



 

Daň z příjmů právnických osob 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů 13–14/20 s. III 

 

Daně 
Daň z reklamy založená na obratu 10/20 s. 379 

Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 8/20 s. III 

Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 

další zákony 22/20 s. II 

Vláda opětovně schválila návrh novely daňového řádu 10/20 s. IIpa 

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

v období 16. 11.–1. 12. 2019 1/20 s. IV 

 

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

v období 16. 2.–29. 2. 2020 6/20 s. IV 

 

Databáze 
Uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv, zákona o zadávání veřejných zakázek  

a dalších právních předpisů 1/20 s. 7 

 

Datové schránky 
Vláda schválila návrh zákona o další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci 4/20 s. I 

 

Dávky sociální péče 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,  

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 5/20 s. III 

Návrh zákona o přídavku na bydlení 3/20 s. II 

Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění se zaměřením na podmínku společné 

domácnosti 21/20 s. 750 

 

Dědic 
Znovu k několikerému příbuzenství v dědickém právu 12/20 s. 419 

 

Delikt 
Koziol, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část. 4. vyd. Vídeň: Jan Sramek 

Verlag, 2020, 1002 s. 15–16/20 s. 561 

 

Delikt disciplinární 
Veřejný disciplinární delikt a (ne)aplikovatelnost zásady non bis in idem se zaměřením na státní 

zaměstnance 9/20 s. 324 

 

Delikt správní 
Absorpce ve správním právu trestním 21/20 s. 743 



 

Délka řízení 
Podněty k zefektivnění správního procesu 4/20 s. 135 

 

Demokracie 
Rada Evropy: Výzva vládám k dodržování lidských práv, demokracie a právního státu v době 

krize COVID-19 9/20 s. III 

 

Děti nezletilé 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o 

poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů 5/20 s. III 

Vláda schválila další z řady novel občanského zákoníku 17/20 s. I 

Zásah do integrity dítěte 21/20 s. 733 

 

Devizové vztahy 
Forexového investora lze považovat za spotřebitele 4/20 s. 149 

 

Digitalizace 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o podmínkách poskytování sdíleného ubytování 

distančním způsobem prostřednictvím digitálních platforem 21/20 s. III 

Nová unijní regulace v online platformové ekonomice – přínosy a kontroverze 13–14/20 s. 480 

Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví 18/20 s. II 

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

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 9/20 s. II 

Vláda: Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráně 11/20 s. II 

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

v období 1. 6.–20. 6. 2020 13–14/20 s. IV 

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

období 1. 8.–31. 8. 2020 18/20 s. IV 

 

Diskriminace nepřímá 
Školní doprava dětí příhraničních pracovníků 12/20 s. 455 

 

Diskriminace podle pohlaví 
EVSP: Netransparentnost odměňování a zastoupení žen představuje porušení Evropské sociální 

charty 13–14/20 s. IV 

Ustanovení společenských smluv diskriminující ženy 1/20 s. 37 

 

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

v období 16. 1.–31. 1. 2020 4/20 s. IV 

 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 3/20 s. IV 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 



 

Dobrá víra 
Dobrá víra ve správním právu 7/20 s. 240 

Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně nabytí zástavního práva od neoprávněného 2/20 

s. 65 
Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem 5/20 s. 185 

Nabytí zástavního práva od neoprávněného 1/20 s. 30 

Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu 11/20 s. 391 

 

Dobré mravy 
Odstoupení dárce od darovací smlouvy týkající se podílu ve společnosti s ručením omezeným; 

odstoupení jako rozhodná skutečnost v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku 20/20 

s. 721 
 

Dodávky elektřiny 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 6/20 s. III 

 

Dodávky plynu 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 6/20 s. III 

 

Dohoda o pracovní činnosti 
Prekérnost dohody o pracovní činnosti na příkladu její výpovědi 8/20 s. 291 

 

Dohody narušující hospodářskou soutěž 
Cenové algoritmy a odpovědnost za porušení soutěžního práva 3/20 s. 83 

 

Dokazování v civilním řízení 
Provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí 23–24/20 

s. 843 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 11.–30. 11. 2020 23–24/20 s. IV 

 

Dokumentace stavební 
Nahlížení do stavební dokumentace 12/20 s. 446 

 

Domácnost 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zřízení zástavního práva k nemovité věci, ve které 

se nachází rodinná domácnost 23–24/20 s. 840 

 

Domněnky právní 
Tržní podíly v soutěžním právu a související domněnky 15–16/20 s. 528 

 

Doprava 
Senát pozměnil novelu urychlovacího zákona 15–16/20 s. II 

Změna právní formy ŘSD 22/20 s. II 

 



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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

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

v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 

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

v období 1. 8.–31. 8. 2020 18/20 s. IV 

 

Doprava osobní 
Školní doprava dětí příhraničních pracovníků 12/20 s. 455 

 

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

v období 16. 11.–1. 12. 2019 1/20 s. IV 

 

Doručování písemností 
Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo 13–14/20 s. 488 

 

Dotace 
Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 

22/20 s. II 
 

Dovolená 
Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo 13–14/20 s. 488 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákoníku práce 2/20 s. II 

 

Dovolená na zotavenou 
Poslanecká sněmovna podpořila projednání vládního návrhu novely zákoníku práce 5/20 s. I 

 

Dozor správní 
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele – letos již třetí 6/20 s. II 

 

Dražba veřejná 
Dobrovolná dražba podílu ve společnosti s ručením omezeným představuje způsob jeho 

převodu, nikoli přechodu 21/20 s. 757 

 

Družstvo 
Shromáždění delegátů družstva 5/20 s. 153 

 

Družstvo bytové 
Věcné břemeno k nástavbě či vestavbě svědčící bytovému družstvu a podmínky pro jeho 

zrušení soudem 22/20 s. 798 

 

Důkazní prostředky 
Práva pacienta související s vedením zdravotnické dokumentace 19/20 s. 663 

 

Důstojnost 
Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš 4/20 s. 115 

Ukončování léčby pacienta 20/20 s. 698 

Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holokaustu 8/20 s. 298 



 

E-government 
Vláda schválila návrh zákona o další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci 4/20 s. I 

 

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

v období 1. 3.–15. 3. 2020 7/20 s. IV 

 

Energetika 
EK: Rozhodnutí o porušení právních předpisů 11/20 s. III 

ERÚ: Cenová rozhodnutí k výši podpory pro podporované zdroje energie 21/20 s. III 

ERÚ: Regulované ceny elektřiny a plynu pro r. 2021 23–24/20 s. III 

Nezávislost regulačních orgánů 17/20 s. 608 

Omezení práva odvolat plnou moc ve smlouvách se zprostředkovatelem energií 21/20 s. 746 

Senát pozměnil novelu urychlovacího zákona 15–16/20 s. II 

Soukromoprávní povaha elektrické přípojky. Formulace petitu žaloby na určení vlastnictví 

k elektrické přípojce 4/20 s. 145 

Vláda: Akční plán boje s korupcí na r. 2020 1/20 s. II 

Vláda: Vláda schválila návrh novely energetického zákona 7/20 s. II 

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

v období 16. 9.–30. 9. 2020 20/20 s. IV 

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

v období 16. 10.–30. 10. 2020 22/20 s. IV 

 

 

Energie jaderná 
Legislativní opatření k rozvoji jaderné energetiky 11/20 s. II 

 

Epidemie 
EU: Koordinovaný a energický postup proti šíření nákazy COVID-19 8/20 s. I 

Mimořádné moratorium jako obranný štít podnikatelů krok za krokem 10/20 s. 343 

Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních 

vztahů? 10/20 s. 363 

MZ: Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování 

proti onemocnění COVID-19 23–24/20 s. III 

MZ: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla rozeslána do připomínkového řízení 23–

24/20 s. II 
Náhrady a opatření přijatá v době pandemie 22/20 s. 784 

Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu  

a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 

státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

11/20 s. III 
Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění se zaměřením na podmínku společné 

domácnosti 21/20 s. 750 

Poznámky k zákonům zmírňujícím dopady epidemie SARS CoV-2 na nájemce 12/20 s. 440 

Právní režim nouzového stavu 15–16/20 s. 549 

Rada Evropy: Výzva vládám k dodržování lidských práv, demokracie a právního státu v době 

krize COVID-19 9/20 s. III 

ÚOOÚ: Předseda ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v rámci opatření ke COVID-19 21/20 

s. III 



Vláda navrhla podstatně rozšířit kompetence Ministerstva zdravotnictví při vyhlašování 

mimořádných opatření 11/20 s. I 

Vláda vyhlásila nouzový stav – a vyvolala pochybnosti, zda postupovala v souladu s ústavním 

pořádkem 7/20 s. I 

Vliv koronaviru na smluvní vztahy se zvláštním zaměřením na nájem a přepravu 12/20 s. 430 

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

v období 1. 10.–15. 10. 2020 21/20 s. IV 

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

v období 16. 10.–30. 10. 2020 22/20 s. IV 

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

v období 1. 11.–30. 11. 2020 23–24/20 s. IV 

Vyhlašování a soudní přezkum zvláštních stavů ve vybraných státech 13–14/20 s. 510 

Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení se zaměřením na 

osoby samostatně výdělečně činné 8/20 s. 286 

Zákon o zvláštním způsobu hlasování ve volbách 2020 17/20 s. II 

 

Etika profesní 
Etika soudních exekutorů – teorie a praxe (1. část) 7/20 s. 250 

Etika soudních exekutorů – teorie a praxe (2. část) 8/20 s. 280 

 

Eutanazie 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života  

a eutanazii 17/20 s. III 

 

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

v období 1. 2.–15. 2. 2020 5/20 s. IV 

 

Evropská komise 
EK: Rozhodnutí o porušení právních předpisů 11/20 s. III 

Evropská komise předložila právní nástroje k zajištění evropských zájmů v oblasti 

mezinárodního obchodu 2/20 s. III 

Evropská komise představila první úvahy o budování sociálně silné Evropy 4/20 s. III 

Evropská komise: Druhá fáze konzultací na téma spravedlivá minimální mzda 12/20 s. III 

Evropská komise: Monitoring uplatňování práva EU v r. 2019 17/20 s. III 

První výroční zpráva o stavu právního státu v EU 20/20 s. I 

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

v období 16. 11.–1. 12. 2019 1/20 s. IV 

 

Evropská sociální charta 
EVSP: Netransparentnost odměňování a zastoupení žen představuje porušení Evropské sociální 

charty 13–14/20 s. IV 

 

Evropská unie 
EU: Koordinovaný a energický postup proti šíření nákazy COVID-19 8/20 s. I 

Evropská komise: Návrh dohody o partnerství se Spojeným královstvím 7/20 s. IV 

Soudní dvůr EU: Štít soukromí EU-USA je neplatný 15–16/20 s. III 

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

v období 16. 4.–30. 4. 2020 10/20 s. IV 



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

v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 

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

v období 1. 9.–15. 9. 2020 19/20 s. IV 

WIPO: Vstup Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných 

označeních v platnost 6/20 s. IV 

 

Evropský zatýkací rozkaz 
Oboustranná trestnost 7/20 s. 265 

Tři a jeden nepsaný důvod k povinnému odmítnutí evropského zatýkacího rozkazu 13–14/20 

s. 501 
 

Exekuce 
Vypořádání společného jmění manželů v průběhu exekuce 15–16/20 s. 522 

 

Exekutoři 
Etika soudních exekutorů – teorie a praxe (1. část) 7/20 s. 250 

Etika soudních exekutorů – teorie a praxe (2. část) 8/20 s. 280 

 

Firma obchodní 
Právo k obchodnímu jménu zahraničního podnikatele na území České republiky  

v mezinárodních souvislostech 6/20 s. 216 

 

Fond svěřenský 
Jaké jsou limity diskrece v rámci diskrečního svěřenského fondu? 6/20 s. 203 

 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 3/20 s. IV 

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

v období 16. 4.–30. 4. 2020 10/20 s. IV 

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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

 

Fondy kulturní 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

 

General Data Protection Regulation (GDPR) 
Osobní údaje jako platidlo? 5/20 s. 174 

Právo být zapomenut 2/20 s. 72 

ÚOOÚ: Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za 

správné zpracování osobních údajů 17/20 s. III 

ÚOOÚ: Nové pokyny provozovatelům kamerových systémů 4/20 s. III 

ÚOOÚ: Předseda ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v rámci opatření ke COVID-19 21/20 

s. III 



Základní otázky zpracování osobních údajů ve veřejné správě 17/20 s. 576 

Základní principy zpracování osobních údajů pro novinářské účely 18/20 s. 622 

 

Geologické a průzkumné práce 
Vláda: Návrh postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání ložisek 

nerostných surovin 17/20 s. II 

 

Hasičský záchranný sbor 
Poslanecká sněmovna: Návrh poslance J. Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 9/20 s. III 

 

Hlasování 
Hlasování za jednotku ve společném jmění manželů na shromáždění vlastníků 15–16/20 s. 566 

Místo § 212 odst. 2 ObčZ v českém právním systému a hmotněprávní podmínky jeho aplikace 

5/20 s. 162 
Vláda schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování 18/20 s. II 

Zákon o zvláštním způsobu hlasování ve volbách 2020 17/20 s. II 

 

Hodnocení důkazů v civilním řízení 
Vypořádání spoluvlastnictví: Špatný zdravotní stav, nízké příjmy a přikázání věci 

spoluvlastníkovi 12/20 s. 451 

 

Honitba 
Náhrada za přičlenění honebního pozemku k myslivecké honitbě 23–24/20 s. 827 

 

Hornická činnost 
Vláda: Návrh postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání ložisek 

nerostných surovin 17/20 s. II 

 

Hospodaření s majetkem státu 
Církevní restituce: Státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR 18/20 s. 643 

 

Hospodářská soutěž 
Skrytá reklama v kontextu moderních trendů 22/20 s. 776 

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

v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 

 

Hra 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

 

Hranice mezi pozemky 
Zeď zřízená na obou sousedních pozemcích. Vlastnické právo k rozhradě. Povinnosti vlastníka 

zdi, tvořící rozhradu 20/20 s. 718 

 

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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

 



Imise 
Donucovací vazba uložená veřejným činitelům 5/20 s. 189 

Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně kamerového snímání domu souseda 11/20 s. 413 

Ochrana držby před prováděním nebo odstraňováním stavby 20/20 s. 693 

Stékání vody či padání sněhu ze střechy přímo na sousední pozemek 19/20 s. 683 

 

Informace 
Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 

22/20 s. II 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 12.–15. 12. 2019 3/20 s. IV 

 

Informační systém 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o podmínkách poskytování sdíleného ubytování 

distančním způsobem prostřednictvím digitálních platforem 21/20 s. III 

 

Informační systém veřejné správy 
ÚOOÚ: Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za 

správné zpracování osobních údajů 17/20 s. III 

 

Informační technologie 
Evropský parlament přijal usnesení k režimu odpovědnosti za umělou inteligenci 22/20 s. I 

 

Insolvence 
Insolvenční doložka ve světle recentní judikatury 9/20 s. 316 

 

Internet 
Neutralita internetu 20/20 s. 723 

Nová unijní regulace v online platformové ekonomice – přínosy a kontroverze 13–14/20 s. 480 

Právo být zapomenut 2/20 s. 72 

SDEU poprvé provedl výklad unijního nařízení, v němž je zakotvena „neutralita internetu“ 

22/20 s. IV 
Skrytá reklama v kontextu moderních trendů 22/20 s. 776 

 

Investice 
Nové formy spoření 9/20 s. II 

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

v období 1. 6.–20. 6. 2020 13–14/20 s. IV 

 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

 

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

v období 1. 9.–15. 9. 2020 19/20 s. IV 

 

Investice zahraniční 
Legitimní nekompenzovatelná opatření hostitelských států zasahující zahraniční investory 

v kontextu nepřímého vyvlastnění 15–16/20 s. 538 



Poslanecká sněmovna má k projednání návrh zákona o prověřování zahraničních investic 10/20 

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

v období 16. 5.–31. 5. 2020 12/20 s. IV 

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

v období 1. 8.–31. 8. 2020 18/20 s. IV 

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

v období 21. 6.–30. 6. 2020 15–16/20 s. IV 

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

v období 16. 9.–30. 9. 2020 20/20 s. IV 

 

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

v období 16. 10.–30. 10. 2020 22/20 s. IV 

 

Inženýrské sítě 
Soukromoprávní povaha elektrické přípojky. Formulace petitu žaloby na určení vlastnictví 

k elektrické přípojce 4/20 s. 145 

Vznik stavby metra jako předmětu vlastnictví. K veřejnoprávním a soukromoprávním 

aspektům stavby metra 4/20 s. 141 

 

Itálie 
EU: Koordinovaný a energický postup proti šíření nákazy COVID-19 8/20 s. I 

 

Jednací řád Poslanecké sněmovny 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb.,  

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 19/20 s. III 

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

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 4/20 

s. III 
 

Jednání právní neplatné 
Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné 

neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou 23–24/20 s. 801 

Námitka promlčení a bezdůvodné obohacení z absolutně neplatných smluv 23–24/20 s. 833 

Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného 

požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným 

společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva 19/20 s. 678 

 

Jednání právnických osob 
Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení 18/20 s. 637 

 

Jednání ve správním řízení 
Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích 1/20 s. 17 

 

Jednorázové odškodnění pozůstalých 
Nemajetková újma dětí zemřelého zaměstnance 22/20 s. 796 

Nemajetková újma při zkrácení života umírající osoby blízké 10/20 s. 372 



 

Jednotný trh EU 
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele – letos již třetí 6/20 s. II 

 

Jméno obchodní 
Právo k obchodnímu jménu zahraničního podnikatele na území České republiky  

v mezinárodních souvislostech 6/20 s. 216 

 

Jmenování 
Kritické zamyšlení nad ustanovováním soudců v ČR 18/20 s. 627 

Povinnost osoby zapsané do seznamu insolvenčních správců strpět jmenování likvidátorem 15–

16/20 s. 568 
 

Judikatura 
Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 

22/20 s. II 
Zastavení exekuce pro její bezúspěšnost v kontextu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu  

a Ústavního soudu 18/20 s. 617 

 

Justice 
Kritické zamyšlení nad ustanovováním soudců v ČR 18/20 s. 627 

 

Justiční spolupráce 
Správní spolupráce v oblasti daní 23–24/20 s. 857 

 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

 

Justiční spolupráce v trestních věcech 
Oboustranná trestnost 7/20 s. 265 

 

Kácení dřevin 
Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les 9/20 s. 321 

 

Kapitál 
ČNB: Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro ČR 

18/20 s. II 
 

Kolektivní vyjednávání 
Několik poznámek ke kolektivní dohodě podle zákona o státní službě 19/20 s. 655 

Uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv, zákona o zadávání veřejných zakázek  

a dalších právních předpisů 1/20 s. 7 

 

Komanditní společnost 
Ustanovení společenských smluv diskriminující ženy 1/20 s. 37 

 

Komise 
Rozhodčí komise spolku 22/20 s. 780 

 



Komory profesní 
Obnovení mistrovských zkoušek 2/20 s. II 

 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

 

Komunikace elektronické 
Obchodní sdělení a odpovědnost za jejich šíření 19/20 s. 674 

Smart kontrakt ve světle bankovní identity 4/20 s. 132 

ÚOOÚ: Za šíření obchodních sdělení je kromě rozesílatele odpovědný i objednavatel 10/20 

s. III 
 

Konflikt 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

 

Konflikty zájmů 
Nezávislost advokáta a konflikt zájmů 6/20 s. 226 

 

Korupce 
Vláda: Akční plán boje s korupcí na r. 2020 1/20 s. II 

 

Kraje 
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 8/20 s. III 

 

Kritika přípustná 
Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holokaustu 8/20 s. 298 

 

Krizové stavy 
Ministerstvo vnitra: Revize ústavního zákona o bezpečnosti České republiky 13–14/20 s. II 

Ministerstvo zdravotnictví: Tzv. kompenzační vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů 13–

14/20 s. III 
Vláda: Ministerstvo vnitra předložilo revizi krizové legislativy 20/20 s. II 

Vláda: Zpráva o plnění neuzavřených úkolů vyplývajících z optimalizace současného 

bezpečnostního systému České republiky 8/20 s. II 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

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

v období 1. 6.–20. 6. 2020 13–14/20 s. IV 

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

v období 16. 9.–30. 9. 2020 20/20 s. IV 

Vyhlašování a soudní přezkum zvláštních stavů ve vybraných státech 13–14/20 s. 510 

 

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

v období 1. 6.–20. 6. 2020 13–14/20 s. IV 



 

Kvalifikace 
Obnovení mistrovských zkoušek 2/20 s. II 

 

Léčiva 
EU: Koordinovaný a energický postup proti šíření nákazy COVID-19 8/20 s. I 

K rozhodování podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a pozdní spravedlnosti 2/20 

s. 55 
MZ: Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování 

proti onemocnění COVID-19 23–24/20 s. III 

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 
EK: Rozhodnutí o porušení právních předpisů 11/20 s. III 

Smart kontrakt ve světle bankovní identity 4/20 s. 132 

Vláda ČR se připojila k přísnějším pravidlům EU pro posílení transparentnosti podnikání 12/20 

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

v období 16. 9.–30. 9. 2020 20/20 s. IV 

 

Lege artis 
Ukončování léčby pacienta 20/20 s. 698 

 

Legislativa 
NSS získal podporu pro poslanecký návrh novely soudního řádu správního 3/20 s. I 

Vláda začíná plnit Plán legislativních prací na rok 2020 1/20 s. I 

 

Legislativní proces 
Kritický rozbor návrhu nového stavebního zákona 3/20 s. 98 

MMR: K připravovanému návrhu stavebního zákona je již vypořádána většina připomínek 8/20 

s. III 
Vláda: Návrh nového stavebního zákona byl předložen k projednání vládě 12/20 s. II 

 

Legitimní očekávání 
Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních 

vztahů? 10/20 s. 363 

 

Lékaři 
Návrh poslance A. Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.,  

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti  

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů 22/20 s. III 

 

Lesy 
Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les 9/20 s. 321 

 

Lhůty v insolvenčním řízení 
Mimořádné moratorium jako obranný štít podnikatelů krok za krokem 10/20 s. 343 

 

Licence 
Novela zákona o platebním styku 1/20 s. II 



 

Lidská práva 
Historické kořeny a východiska zakotvení lidských práv v systému práva 6/20 s. 207 

Rada Evropy: Výzva vládám k dodržování lidských práv, demokracie a právního státu v době 

krize COVID-19 9/20 s. III 

Vláda podpořila návrh na zakotvení ústavního práva bránit život i se zbraní 15–16/20 s. I 

 

Likvidátor 
Povinnost osoby zapsané do seznamu insolvenčních správců strpět jmenování likvidátorem 15–

16/20 s. 568 
 

Listiny 
Zápis cenného papíru do blockchainu 20/20 s. 709 

 

Majetek státu 
Reforma majetku státu přešlapuje po prvním kroku 2/20 s. 73 

Vláda: Strategie vlastnické politiky státu 1/20 s. III 

 

Majetková podstata 
Náhrada do majetkové podstaty z neúčinné smlouvy o postoupení pohledávky 9/20 s. 340 

 

Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
Církevní restituce: Státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR 18/20 s. 643 

 

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

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 1/20 s. III 

 

Mediace 
K možnosti soudu nařídit účast na mimosoudních postupech podle § 474 ZŘS, a to i v kontextu 

rozhodnutí KS v Hradci Králové 23–24/20 s. 835 

 

Menšiny národnostní 
Sebeurčení národů a Deklarace o právech původního obyvatelstva 5/20 s. 170 

 

Mezinárodní obchod 
Evropská komise předložila právní nástroje k zajištění evropských zájmů v oblasti 

mezinárodního obchodu 2/20 s. III 

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

v období 16. 1.–31. 1. 2020 4/20 s. IV 

 

Mezinárodní spolupráce 
EU: Koordinovaný a energický postup proti šíření nákazy COVID-19 8/20 s. I 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

 

Mimosoudní projednání věci 
K možnosti soudu nařídit účast na mimosoudních postupech podle § 474 ZŘS, a to i v kontextu 

rozhodnutí KS v Hradci Králové 23–24/20 s. 835 

 



Ministerstvo zdravotnictví 
Vláda navrhla podstatně rozšířit kompetence Ministerstva zdravotnictví při vyhlašování 

mimořádných opatření 11/20 s. I 

 

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

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 3/20 s. III 

 

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

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 3/20 s. III 

 

Moderační právo soudu 
Moderace náhrady škody způsobené při správě cizího majetku 15–16/20 s. 555 

 

Myslivost 
Náhrada za přičlenění honebního pozemku k myslivecké honitbě 23–24/20 s. 827 

 

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

v období 16. 5.–31. 5. 2020 12/20 s. IV 

 

Mzda minimální 
Evropská komise: Druhá fáze konzultací na téma spravedlivá minimální mzda 12/20 s. III 

 

Nabytí vlastnického práva od nevlastníka 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně nabytí zástavního práva od neoprávněného 2/20 

s. 65 
Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem 5/20 s. 185 

 

Nahlížení do spisu ve správním řízení 
Nahlížení do stavební dokumentace 12/20 s. 446 

 

Náhrada nákladů řízení civilního 
(Ne)možnost valné hromady atrahovat si postupem podle § 190 odst. 3 ZOK rozhodování  

o záležitostech spadajících do obchodního vedení. Úspěch ve věci v případě, kdy se 

navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, avšak soud prohlásí její 

usnesení za nicotná 1/20 s. 34 

 

Náhrada nemajetkové újmy 
Nemajetková újma dětí zemřelého zaměstnance 22/20 s. 796 

Nemajetková újma při zkrácení života umírající osoby blízké 10/20 s. 372 

Osoby oprávněné k uplatnění nároků na náhradu škody vůči státu z důvodu nesprávného 

úředního postupu 12/20 s. 453 

 

 

 

 



Náhrada regresní 
Regresní nároky zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení při ublížení na zdraví 

pohledem teorie vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno) 23–24/20 

s. 808 
 

Náhrada škody 
Moderace náhrady škody způsobené při správě cizího majetku 15–16/20 s. 555 

Náhrada do majetkové podstaty z neúčinné smlouvy o postoupení pohledávky 9/20 s. 340 

Náhrada nákladů na odtah vozidla bránícího průjezdnosti komunikace 9/20 s. 337 

Obchodní znehodnocení 9/20 s. 305 

Počátek a nepřiměřená délka kompenzačního řízení ve světle aktuální judikatury 9/20 s. 333 

Věcná příslušnost soudu ve sporu o škodu vzniklou z důvodu neoprávněného soupisu do 

majetkové podstaty 2/20 s. 71 

 

Náhrada škody na zdraví 
Nemajetková újma dětí zemřelého zaměstnance 22/20 s. 796 

 

Náhrada škody pozůstalým 
Nemajetková újma při zkrácení života umírající osoby blízké 10/20 s. 372 

 

Náhrada škody při pracovním úrazu 
Odškodňování úrazů na sportovních hrách pořádaných zaměstnavatelem 13–14/20 s. 495 

 

Náhrada škody zaměstnavatelem 
Vláda: Vláda schválila návrh novely zákoníku práce 2/20 s. II 

 

Náhrada za omezení vlastnického práva 
Náhrada za přičlenění honebního pozemku k myslivecké honitbě 23–24/20 s. 827 

 

Nájem 
Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku 

– 1. část 10/20 s. 351 

Splynutí pronajímatele s nájemcem a zánik podnájmu 17/20 s. 573 

 

Nájem bytu 
Opakovaný krátkodobý pronájem bytů 21/20 s. 760 

Poznámky k zákonům zmírňujícím dopady epidemie SARS CoV-2 na nájemce 12/20 s. 440 

Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu 11/20 s. 391 

 

Nájem bytu družstevního 
Věcné břemeno k nástavbě či vestavbě svědčící bytovému družstvu a podmínky pro jeho 

zrušení soudem 22/20 s. 798 

 

Nájem nemovitosti 
Vliv koronaviru na smluvní vztahy se zvláštním zaměřením na nájem a přepravu 12/20 s. 430 

 

Nájem pozemku 
Pacht a nájem podle nového občanského zákoníku 11/20 s. 415 

 

 



Nájem prostoru sloužícího podnikání 
Pacht a nájem podle nového občanského zákoníku 11/20 s. 415 

Poznámky k zákonům zmírňujícím dopady epidemie SARS CoV-2 na nájemce 12/20 s. 440 

 

Náklady exekuce 
Náklady exekuce – poznámky k aktuální úpravě 7/20 s. 255 

 

Náklady řízení civilního 
Rozhodování o nákladech řízení v rámci řízení o excindační žalobě v kontextu judikatury 7/20 

s. 245 
 

Nález rozhodčí 
Rozhodčí komise spolku 22/20 s. 780 

 

Narovnání v civilním právu 
Náhrada do majetkové podstaty z neúčinné smlouvy o postoupení pohledávky 9/20 s. 340 

Spornost či pochybnost závazků v dohodě o narovnání 7/20 s. 264 

 

Nařízení exekuce 
Nemožnost prohlášení výroku soudu jiného členského státu EU o nařízení výkonu rozhodnutí 

cizozemského soudu vykonatelným na území ČR 2/20 s. 70 

 

Násilí 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

 

Návrh insolvenční 
Odůvodnění nesouhlasu věřitele s oddlužením dlužníka 6/20 s. 224 

Právo na zesplatnění úvěru v případě dlužnického insolvenčního návrhu 17/20 s. 605 

 

Návykové látky 
Vláda: Návrh novely zákona o návykových látkách 11/20 s. II 

 

Ne bis in idem 
Veřejný disciplinární delikt a (ne)aplikovatelnost zásady non bis in idem se zaměřením na státní 

zaměstnance 9/20 s. 324 

 

Nejvyšší správní soud 
(Ne)přijatelnost kasační stížnosti 8/20 s. 267 

 

Nekalá soutěž 
Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře správních soudů a soutěžněprávní 

souvislosti 2/20 s. 39 

Skrytá reklama v kontextu moderních trendů 22/20 s. 776 

 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 



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

v období 1. 6.–20. 6. 2020 13–14/20 s. IV 

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

v období 21. 6.–30. 6. 2020 15–16/20 s. IV 

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

v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 

 

Neplatnost právního úkonu relativní 
Výklad § 1987 odst. 2 ObčZ; započtení a nejistá či neurčitá pohledávka 23–24/20 s. 846 

 

Neplatnost smlouvy 
Zajištění rovného zacházení s akcionáři ve stejném postavení podle zákona o obchodních 

korporacích a kodexů Corporate governance 20/20 s. 687 

 

Neplatnost usnesení členské schůze 
Korporační loajalita člena spolku; neplatnost usnesení členské schůze spolku 13–14/20 s. 508 

Ustanovení procesního opatrovníka spolku v řízení o vyslovení neplatnosti volby člena 

statutárního orgánu 1/20 s. 33 

 

Neplatnost usnesení valné hromady 
(Ne)možnost valné hromady atrahovat si postupem podle § 190 odst. 3 ZOK rozhodování  

o záležitostech spadajících do obchodního vedení. Úspěch ve věci v případě, kdy se 

navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, avšak soud prohlásí její 

usnesení za nicotná 1/20 s. 34 

Důvody pro nevyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti. Povaha  

a význam protestu 10/20 s. 376 

Míra přezkumu usnesení orgánu spolku v rámci řízení o zápis skutečností do spolkového 

rejstříku; posuzování platnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby v rejstříkovém řízení; 

povaha neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby 23–24/20 s. 854 

Zajištění rovného zacházení s akcionáři ve stejném postavení podle zákona o obchodních 

korporacích a kodexů Corporate governance 20/20 s. 687 

 

Neplatnost výpovědi z pracovního poměru 
Provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí 23–24/20 

s. 843 
 

Nerosty vyhrazené 
Vláda: Návrh postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání ložisek 

nerostných surovin 17/20 s. II 

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

v období 16. 1.–31. 1. 2020 4/20 s. IV 

 

Nesprávný úřední postup 
Náhrady a opatření přijatá v době pandemie 22/20 s. 784 

Osoby oprávněné k uplatnění nároků na náhradu škody vůči státu z důvodu nesprávného 

úředního postupu 12/20 s. 453 

 

Neúčinnost právního jednání 
Náhrada do majetkové podstaty z neúčinné smlouvy o postoupení pohledávky 9/20 s. 340 

 



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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

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

v období 16. 5.–31. 5. 2020 12/20 s. IV 

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

v období 16. 9.–30. 9. 2020 20/20 s. IV 

 

Nezbytný přístup k nemovitosti 
Porušení nezávazného slibu 9/20 s. 335 

 

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

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1/20 s. III 

 

Nicotnost 
(Ne)možnost valné hromady atrahovat si postupem podle § 190 odst. 3 ZOK rozhodování  

o záležitostech spadajících do obchodního vedení. Úspěch ve věci v případě, kdy se 

navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, avšak soud prohlásí její 

usnesení za nicotná 1/20 s. 34 

 

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

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 9/20 s. II 

 

Nouzový stav 
Mimořádné moratorium jako obranný štít podnikatelů krok za krokem 10/20 s. 343 

Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních 

vztahů? 10/20 s. 363 

Náhrady a opatření přijatá v době pandemie 22/20 s. 784 

Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu  

a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 

státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

11/20 s. III 
Právní režim nouzového stavu 15–16/20 s. 549 

Rada Evropy: Výzva vládám k dodržování lidských práv, demokracie a právního státu v době 

krize COVID-19 9/20 s. III 

Vláda vyhlásila nouzový stav – a vyvolala pochybnosti, zda postupovala v souladu s ústavním 

pořádkem 7/20 s. I 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

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

v období 16. 4.–30. 4. 2020 10/20 s. IV 

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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

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

v období 16. 5.–31. 5. 2020 12/20 s. IV 

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

v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 



 

Novelizace 
Poslanecká sněmovna: Návrh stavebního zákona 22/20 s. III 

Vláda schválila další z řady novel občanského zákoníku 17/20 s. I 

Vláda schválila návrh nového stavebního zákona 18/20 s. II 

Vláda: Návrh nového stavebního zákona byl předložen k projednání vládě 12/20 s. II 

Vláda: Otevřený dopis předsedovi vlády se seznamem institucí, které se k iniciativě ochránce 

připojily 9/20 s. II 

 

Novináři 
Základní principy zpracování osobních údajů pro novinářské účely 18/20 s. 622 

 

Nutná obrana v trestním právu 
Senátní návrh na nové vymezení nutné obrany v trestním zákoníku 7/20 s. II 

 

Obaly 
Zákon o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 19/20 s. II 

 

Obce 
Porušení nezávazného slibu 9/20 s. 335 

 

Občanské průkazy 
Nová podoba občanských průkazů 8/20 s. II 

Vláda schválila návrh nového zákona o občanských průkazech 21/20 s. I 

 

Obecně prospěšné práce 
Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži 20/20 s. 714 

 

Oběť trestného činu 
Spravedlivé a přiměřené odškodnění 19/20 s. 685 

 

Obchod elektronický 
Obchodní sdělení a odpovědnost za jejich šíření 19/20 s. 674 

 

Obchodní vedení společnosti 
(Ne)možnost valné hromady atrahovat si postupem podle § 190 odst. 3 ZOK rozhodování o 

záležitostech spadajících do obchodního vedení. Úspěch ve věci v případě, kdy se 

navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, avšak soud prohlásí její 

usnesení za nicotná 1/20 s. 34 

 

Obchodník s cennými papíry 
Forexového investora lze považovat za spotřebitele 4/20 s. 149 

 

Obrana státu 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 6/20 s. III 

SÚJB: Novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v ČR je dovršena 23–24/20 s. III 

Vláda schválila návrh novely zákona o zajišťování obrany ČR 12/20 s. II 

Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o Vojenském zpravodajství 7/20 s. III 

 



Obtěžování 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně kamerového snímání domu souseda 11/20 s. 413 

 

Odborná způsobilost 
Návrh poslance A. Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.,  

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti  

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů 22/20 s. III 

Obnovení mistrovských zkoušek 2/20 s. II 

 

Oddlužení 
Odůvodnění nesouhlasu věřitele s oddlužením dlužníka 6/20 s. 224 

 

Odkladný účinek 
Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění – jeho specifika i problematické aspekty 6/20 s. 212 

 

Odměna advokáta 
Ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu optikou Ústavního soudu 8/20 s. 296 

 

Odměna exekutora 
Náklady exekuce – poznámky k aktuální úpravě 7/20 s. 255 

 

Odměna za práci 
Ke spravedlivému odměňování v pracovněprávních vztazích 20/20 s. 705 

 

Odmítnutí kasační stížnosti 
(Ne)přijatelnost kasační stížnosti 8/20 s. 267 

 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

 

Odpady 
Zákon o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 19/20 s. II 

 

Odporovatelnost 
Náhrada do majetkové podstaty z neúčinné smlouvy o postoupení pohledávky 9/20 s. 340 

 

Odpovědnost 
Koziol, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část. 4. vyd. Vídeň: Jan Sramek 

Verlag, 2020, 1002 s. 15–16/20 s. 561 

 

Odpovědnost kárná 
Veřejný disciplinární delikt a (ne)aplikovatelnost zásady non bis in idem se zaměřením na státní 

zaměstnance 9/20 s. 324 

 

Odpovědnost kárná exekutorů 
Etika soudních exekutorů – teorie a praxe (2. část) 8/20 s. 280 

 

 



Odpovědnost objektivní 
Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře správních soudů a soutěžněprávní 

souvislosti 2/20 s. 39 

 

Odpovědnost státu za škodu 
Náhrady a opatření přijatá v době pandemie 22/20 s. 784 

Právní režim nouzového stavu 15–16/20 s. 549 

Spravedlivé a přiměřené odškodnění 19/20 s. 685 

 

Odpovědnost za dopravní prostředky 
Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost 1/20 s. 1 

 

Odpovědnost za škodu 
Evropský parlament přijal usnesení k režimu odpovědnosti za umělou inteligenci 22/20 s. I 

Právní důsledky odstoupení člena (voleného) orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodné 

době 6/20 s. 223 

Právní následky porušení fiduciárních povinností 4/20 s. 121 

 

Odpovědnost za škodu objektivní 
Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost 1/20 s. 1 

 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorových prostředků 
Náhrada nákladů na odtah vozidla bránícího průjezdnosti komunikace 9/20 s. 337 

Posouzení otázky, zda pojištěný porušil základní povinnost při provozu vozidla na pozemních 

komunikacích provozováním vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem 

neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících 

osob, přepravovaných osob a věcí 17/20 s. 603 

 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností 
Škoda na věcech člena rybářské stráže 7/20 s. 262 

 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
Nesprávné zřízení opatrovníka osobě neznámého pobytu a odpovědnost státu za škodu tím 

způsobenou 23–24/20 s. 848 

Počátek a nepřiměřená délka kompenzačního řízení ve světle aktuální judikatury 9/20 s. 333 

Simon, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C. H. Beck 2019, 416 s. 1/20 

s. 29 
Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb. 2/20 s. 61 

 

Odpovědnost za vady u smlouvy kupní 
Ke vztahu práv z vadného plnění a omylu o vlastnostech předmětu koupě 7/20 s. 229 

 

Odstoupení od smlouvy 
Odstoupení dárce od darovací smlouvy týkající se podílu ve společnosti s ručením omezeným; 

odstoupení jako rozhodná skutečnost v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku 20/20 

s. 721 
 

Odstoupení od smlouvy kupní 
Odstoupení od kupní smlouvy v případě tzv. předčasného plnění 6/20 s. 222 

 



Odstoupení z funkce 
Právní důsledky odstoupení člena (voleného) orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodné 

době 6/20 s. 223 

 

Odstranění stavby 
K povinnosti vlastníka pozemku strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo, vybudované 

před 1. 1. 2002, a jeho užívání 5/20 s. 186 

 

Odstranění stavby nepovolené 
Ochrana držby před prováděním nebo odstraňováním stavby 20/20 s. 693 

Vznik stavby metra jako předmětu vlastnictví. K veřejnoprávním a soukromoprávním 

aspektům stavby metra 4/20 s. 141 

 

Odstupné při skončení pracovního poměru 
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance: dva výpovědní důvody, mnoho problémů? 1/20 s. 19 

 

Odškodnění 
Spravedlivé a přiměřené odškodnění 19/20 s. 685 

 

Odůvodnění 
Odůvodnění nesouhlasu věřitele s oddlužením dlužníka 6/20 s. 224 

 

Odůvodnění rozhodnutí v civilním řízení 
Provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí 23–24/20 

s. 843 
Vypořádání spoluvlastnictví: Špatný zdravotní stav, nízké příjmy a přikázání věci 

spoluvlastníkovi 12/20 s. 451 

 

Odvolání v civilním řízení 
Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb. 2/20 s. 61 

 

Odvolání ve správním řízení 
Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění – jeho specifika i problematické aspekty 6/20 s. 212 

 

Ochrana 
Ministerstvo spravedlnosti představilo nový zákon o ochraně oznamovatelů 13–14/20 s. I 

 

Ochrana autorských práv 
Stížnost vůči kolektivnímu správci dle § 101g AutZ v podmínkách a úpravě INTERGRAM 

22/20 s. 769 
 

Ochrana dětí a mladistvých 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o ochránci práv dětí  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí) 15–16/20 s. II 

 

Ochrana držby 
Neurčitost správního rozhodnutí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a jeho důsledky. 

Zákaz neoprávněného rušení osoby oprávněné z věcného břemene (služebnosti) v případě, 

že již přestalo, avšak existuje konkrétní nebezpečí jeho opakování v budoucnu 19/20 s. 682 

Ochrana držby před prováděním nebo odstraňováním stavby 20/20 s. 693 



 

Ochrana duševního vlastnictví 
Právní úprava obchodního tajemství 3/20 s. 91 

 

Ochrana hospodářské soutěže 
Cenové algoritmy a odpovědnost za porušení soutěžního práva 3/20 s. 83 

Evropská komise: Pokyny ohledně zpřístupňování důvěrných informací 15–16/20 s. III 

Koeficient času při výpočtu pokuty za porušení soutěžního práva orgánem veřejné správy 9/20 

s. 329 
Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře správních soudů a soutěžněprávní 

souvislosti 2/20 s. 39 

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže 10/20 s. II 

 

Ochrana informací 
Evropská komise: Pokyny ohledně zpřístupňování důvěrných informací 15–16/20 s. III 

 

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

v období 16. 11.–1. 12. 2019 1/20 s. IV 

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

v období 21. 6.–30. 6. 2020 15–16/20 s. IV 

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

v období 1. 10.–15. 10. 2020 21/20 s. IV 

 

Ochrana nabytých práv 
Dobrá víra ve správním právu 7/20 s. 240 

 

Ochrana nájmu bytu 
Poznámky k zákonům zmírňujícím dopady epidemie SARS CoV-2 na nájemce 12/20 s. 440 

 

Ochrana osobních údajů 
Pořizování videozáznamů na soukromá zařízení příslušníků policie a rizika z pohledu ochrany 

osobních údajů 7/20 s. 259 

Právo být zapomenut 2/20 s. 72 

Prodej závodu a osobní údaje 8/20 s. 273 

Soudní dvůr EU: Štít soukromí EU-USA je neplatný 15–16/20 s. III 

ÚOOÚ: Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za 

správné zpracování osobních údajů 17/20 s. III 

ÚOOÚ: Předseda ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v rámci opatření ke COVID-19 21/20 

s. III 
ÚOOÚ: Vyjádření předsedy k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím 

20/20 s. III 
ÚOOÚ: Za šíření obchodních sdělení je kromě rozesílatele odpovědný i objednavatel 10/20 

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

v období 16. 11.–1. 12. 2019 1/20 s. IV 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

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

v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 



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

v období 16. 10.–30. 10. 2020 22/20 s. IV 

Základní otázky zpracování osobních údajů ve veřejné správě 17/20 s. 576 

Základní principy zpracování osobních údajů pro novinářské účely 18/20 s. 622 

 

Ochrana osobnosti 
Nemajetková újma při zkrácení života umírající osoby blízké 10/20 s. 372 

Pravomoc soudu k projednání žaloby na ochranu osobnosti mezi dvěma poslanci 15–16/20 

s. 563 
Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš 4/20 s. 115 

Základní principy zpracování osobních údajů pro novinářské účely 18/20 s. 622 

Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holokaustu 8/20 s. 298 

 

Ochrana ovzduší 
Donucovací vazba uložená veřejným činitelům 5/20 s. 189 

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel 6/20 s. II 

Vláda: Vláda schválila legislativní návrh reagující na dopady klimatických změn 3/20 s. II 

 

Ochrana práv 
Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku 

– 1. část 10/20 s. 351 

Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku 

– 2. část 11/20 s. 381 

 

Ochrana přírody a krajiny 
Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les 9/20 s. 321 

Vláda schválila návrh tvz. antiinvazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny 2/20 s. II 

Vláda: Otevřený dopis předsedovi vlády se seznamem institucí, které se k iniciativě ochránce 

připojily 9/20 s. II 

 

Ochrana soukromí 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně kamerového snímání domu souseda 11/20 s. 413 

 

Ochrana spotřebitele 
Evropská komise: Veřejná konzultace k nové spotřebitelské politice EU 15–16/20 s. IV 

Forexového investora lze považovat za spotřebitele 4/20 s. 149 

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 6/20 s. III 

Osobní údaje jako platidlo? 5/20 s. 174 

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele – letos již třetí 6/20 s. II 

Právní úprava ochrany spotřebitele dozná dalších změn 18/20 s. I 

Skrytá reklama v kontextu moderních trendů 22/20 s. 776 

Vláda schválila další z řady novel občanského zákoníku 17/20 s. I 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 3/20 s. IV 

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

v období 1. 3.–15. 3. 2020 7/20 s. IV 

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

v období 1. 11.–30. 11. 2020 23–24/20 s. IV 



 

Ochrana veřejného zdraví 
EU: Koordinovaný a energický postup proti šíření nákazy COVID-19 8/20 s. I 

MZ: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla rozeslána do připomínkového řízení 23–

24/20 s. II 
Náhrady a opatření přijatá v době pandemie 22/20 s. 784 

ÚOOÚ: Předseda ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v rámci opatření ke COVID-19 21/20 

s. III 
 

Ochrana vlastnického práva 
Stékání vody či padání sněhu ze střechy přímo na sousední pozemek 19/20 s. 683 

Žaloba na zdržení se zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků a stavební 

řízení 3/20 s. 111 

 

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 
Vláda: Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele 19/20 s. II 

Změny ve mzdových nárocích při platební neschopnosti zaměstnavatele 13–14/20 s. II 

 

Ochrana zdraví 
Invazivní zákrok do integrity pacienta 23–24/20 s. 816 

Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva 23–24/20 s. 821 

Ukončování léčby pacienta 20/20 s. 698 

Vláda navrhla podstatně rozšířit kompetence Ministerstva zdravotnictví při vyhlašování 

mimořádných opatření 11/20 s. I 

Vláda schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování 18/20 s. II 

Vláda vyhlásila nouzový stav – a vyvolala pochybnosti, zda postupovala v souladu s ústavním 

pořádkem 7/20 s. I 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

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

v období 21. 6.–30. 6. 2020 15–16/20 s. IV 

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

v období 16. 9.–30. 9. 2020 20/20 s. IV 

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

v období 1. 11.–30. 11. 2020 23–24/20 s. IV 

 

Ochrana zvířat 
Posílení ochrany zvířat proti týrání 21/20 s. II 

 

Ochrana životního prostředí 
Vláda: Vláda schválila legislativní návrh reagující na dopady klimatických změn 3/20 s. II 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

Zákon o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 19/20 s. II 

 

 

 



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

v období 1. 10.–15. 10. 2020 21/20 s. IV 

 

Omezení vlastnického práva 
Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění 15–16/20 s. 515 

Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních 

vztahů? 10/20 s. 363 

Náhrady a opatření přijatá v době pandemie 22/20 s. 784 

 

Omyl 
Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem 5/20 s. 185 

 

Omyl skutkový 
Ke vztahu práv z vadného plnění a omylu o vlastnostech předmětu koupě 7/20 s. 229 

 

Opatrovník osoby neznámého pobytu 
Nesprávné zřízení opatrovníka osobě neznámého pobytu a odpovědnost státu za škodu tím 

způsobenou 23–24/20 s. 848 

 

Opatrovník právnické osoby 
Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení 18/20 s. 637 

Ustanovení procesního opatrovníka spolku v řízení o vyslovení neplatnosti volby člena 

statutárního orgánu 1/20 s. 33 

Zánik funkce hmotněprávního opatrovníka jmenovaného z důvodu konfliktu zájmů 8/20 s. 301 

Zápis údaje o zániku postavení opatrovníka do veřejného rejstříku 10/20 s. 374 

 

Opatrovník v civilním řízení 
Ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu optikou Ústavního soudu 8/20 s. 296 

 

Opatření obecné povahy 
ČNB: Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro ČR 

18/20 s. II 
Náhrady a opatření přijatá v době pandemie 22/20 s. 784 

Vláda navrhla podstatně rozšířit kompetence Ministerstva zdravotnictví při vyhlašování 

mimořádných opatření 11/20 s. I 

 

Orgány obchodních společností 
Právní důsledky odstoupení člena (voleného) orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodné 

době 6/20 s. 223 

Právní následky porušení fiduciárních povinností 4/20 s. 121 

V postavení člena voleného orgánu obchodní korporace očima připravované novely zákona  

o obchodních korporacích 3/20 s. 107 

 

Orgány státní 
Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem 5/20 s. 185 

 

 

 

 



Orgány státní správy 
Regresní nároky zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení při ublížení na zdraví 

pohledem teorie vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno) 23–24/20 

s. 808 
 

Osoba oprávněná 
Osoby oprávněné k uplatnění nároků na náhradu škody vůči státu z důvodu nesprávného 

úředního postupu 12/20 s. 453 

 

Osoba samostatně výdělečně činná 
Vláda: Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o daních z příjmů 4/20 s. II 

Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení se zaměřením na 

osoby samostatně výdělečně činné 8/20 s. 286 

 

Osobní údaje 
Osobní údaje jako platidlo? 5/20 s. 174 

 

Osoby zahraniční 
Právo k obchodnímu jménu zahraničního podnikatele na území České republiky  

v mezinárodních souvislostech 6/20 s. 216 

 

Osoby zdravotně postižené 
ČSÚ: Sdělení ČSÚ o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability  

a zdraví 20/20 s. III 

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,  

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 5/20 s. IIIp 

Veřejný ochránce práv: Připravovaná novela zákona o zdravotních službách je nedostatečná 

20/20 s. II 
Zapojení lidí se zdravotním postižením do záležitostí, které se jich týkají 19/20 s. 667 

 

Osvobození od daně 
Práce z domova podle české úpravy pro zaměstnavatele s daňově uznatelným nárokem na 

stravenky 22/20 s. 791 

 

Osvobození od soudních poplatků 
Navyšování soudních poplatků: cíle navrhované úpravy 17/20 s. 594 

Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb. 2/20 s. 61 

Vláda schválila návrh novely zákona o soudních poplatcích 5/20 s. II 

 

Ošetřovné 
Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění se zaměřením na podmínku společné 

domácnosti 21/20 s. 750 

Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení se zaměřením na 

osoby samostatně výdělečně činné 8/20 s. 286 

 

Ovládání společnosti 
Právo odchodu společníka ze společnosti s ručením omezeným v podnikatelských seskupeních 

21/20 s. 725 



 

Označení původu 
WIPO: Vstup Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných 

označeních v platnost 6/20 s. IV 

 

Pacht 
Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku 

– 1. část 10/20 s. 351 

Pacht a nájem podle nového občanského zákoníku 11/20 s. 415 

 

Parkoviště 
Pacht a nájem podle nového občanského zákoníku 11/20 s. 415 

 

Parlament ČR 
Vláda: Zpráva o plnění neuzavřených úkolů vyplývajících z optimalizace současného 

bezpečnostního systému České republiky 8/20 s. II 

 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

 

Péče o děti 
K možnosti soudu nařídit účast na mimosoudních postupech podle § 474 ZŘS, a to i v kontextu 

rozhodnutí KS v Hradci Králové 23–24/20 s. 835 

Vláda schválila změnu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 17/20 s. II 

Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení se zaměřením na 

osoby samostatně výdělečně činné 8/20 s. 286 

 

Péče řádného hospodáře 
Právní důsledky odstoupení člena (voleného) orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodné 

době 6/20 s. 223 

Právní následky porušení fiduciárních povinností 4/20 s. 121 

Zajištění rovného zacházení s akcionáři ve stejném postavení podle zákona o obchodních 

korporacích a kodexů Corporate governance 20/20 s. 687 

 

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

v období 1. 9.–15. 9. 2020 19/20 s. IV 

 

Penzijní připojištění 
Další doplňkový penzijní produkt 20/20 s. II 

 

Písemnosti 
Zápis cenného papíru do blockchainu 20/20 s. 709 

 

Plat 
Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu  

a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 

státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

11/20 s. III 



 

Platební styk 
Novela zákona o platebním styku 1/20 s. II 

 

Plná moc 
Omezení práva odvolat plnou moc ve smlouvách se zprostředkovatelem energií 21/20 s. 746 

 

Plná moc procesní 
MV: Stanovisko ve věci akceptace generální plné moci advokáta ve správním řízení 21/20 s. II 

Osoby oprávněné k uplatnění nároků na náhradu škody vůči státu z důvodu nesprávného 

úředního postupu 12/20 s. 453 

 

Plnění vzájemné 
Kde začínají a (jak) končí smlouvy o vzájemném plnění a postavení pohledávek z nich 13–

14/20 s. 467 
 

Plnění závazku 
Odstoupení od kupní smlouvy v případě tzv. předčasného plnění 6/20 s. 222 

 

Plot 
Zeď zřízená na obou sousedních pozemcích. Vlastnické právo k rozhradě. Povinnosti vlastníka 

zdi, tvořící rozhradu 20/20 s. 718 

 

Pobyt cizinců 
Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí v případě zastavení řízení podle zákona  

o pobytu cizinců 3/20 s. 77 

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí ve světle poslední novely 6/20 s. 191 

 

Podjatost správního orgánu 
Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích 1/20 s. 17 

 

Podmínky obchodní 
Neutralita internetu 20/20 s. 723 

 

Podmínky řízení civilního 
Zánik funkce hmotněprávního opatrovníka jmenovaného z důvodu konfliktu zájmů 8/20 s. 301 

 

Podnájem 
K povinnosti vlastníka pozemku strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo, vybudované 

před 1. 1. 2002, a jeho užívání 5/20 s. 186 

Splynutí pronajímatele s nájemcem a zánik podnájmu 17/20 s. 573 

 

Podnik 
Vláda: Úprava definice rodinného podniku v ČR 11/20 s. II 

 

Podnik státní 
Církevní restituce: Státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR 18/20 s. 643 

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 6/20 s. III 

 



Podnikání 
Airbnb jako ubytování a daňové aspekty 5/20 s. 181 

Nová unijní regulace v online platformové ekonomice – přínosy a kontroverze 13–14/20 s. 480 

Odůvodnění nesouhlasu věřitele s oddlužením dlužníka 6/20 s. 224 

 

Podnikání na kapitálovém trhu 
Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu 19/20 s. I 

 

Podnikání živnostenské 
Vláda: Vláda schválila návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách 10/20 s. II 

 

Podpora 
Vláda schválila novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje 6/20 s. II 

 

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

v období 1. 3.–15. 3. 2020 7/20 s. IV 

 

Pohledávky 
Kde začínají a (jak) končí smlouvy o vzájemném plnění a postavení pohledávek z nich 13–

14/20 s. 467 
Pohledávka věřitele za osobou odlišnou od povinného zajištěná zástavním právem váznoucím 

na exekucí postižené nemovité věci povinného jako pohledávka, k níž se nepřihlíží při 

zkoumání podmínek zastavení exekuce podle § 336i odst. 2 OSŘ 3/20 s. 113 

 

Pojistné na sociální zabezpečení 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 7/20 

s. III 
Vláda: Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o daních z příjmů 4/20 s. II 

 

Pojistné na zdravotní pojištění 
Vláda: Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o daních z příjmů 4/20 s. II 

 

Pojištění 
Vláda schválila návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 4/20 s. II 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

 

Pojištění nemocenské 
Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění se zaměřením na podmínku společné 

domácnosti 21/20 s. 750 

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

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony 4/20 s. III 

Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení se zaměřením na 

osoby samostatně výdělečně činné 8/20 s. 286 

 

 



Pojištění zdravotní veřejné 
K rozhodování podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a pozdní spravedlnosti 2/20 

s. 55 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů 13–14/20 s. III 

Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 

další zákony 22/20 s. II 

Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se 

mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3/20 s. III 

Vláda: Akční plán boje s korupcí na r. 2020 1/20 s. II 

 

Pojišťovny zdravotní 
Regresní nároky zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení při ublížení na zdraví 

pohledem teorie vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno) 23–24/20 

s. 808 
 

Pokuta správní 
Daň z reklamy založená na obratu 10/20 s. 379 

Koeficient času při výpočtu pokuty za porušení soutěžního práva orgánem veřejné správy 9/20 

s. 329 
 

Pokuta ve správním řízení 
Opatření ke zlepšení vymahatelnosti pokut v silničním provozu 5/20 s. II 

 

Pokyny vnitřní 
Koeficient času při výpočtu pokuty za porušení soutěžního práva orgánem veřejné správy 9/20 

s. 329 
 

Policie 
Pořizování videozáznamů na soukromá zařízení příslušníků policie a rizika z pohledu ochrany 

osobních údajů 7/20 s. 259 

 

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

v období 1. 8.–31. 8. 2020 18/20 s. IV 

 

Poplatky místní 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 8/20 s. III 

 

Poplatky soudní 
Navyšování soudních poplatků: cíle navrhované úpravy 17/20 s. 594 

Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb. 2/20 s. 61 

Vláda schválila návrh novely zákona o soudních poplatcích 5/20 s. II 

 

 

 



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

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 9/20 s. II 

 

Poslanci 
Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu  

a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 

státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

11/20 s. III 
Pravomoc soudu k projednání žaloby na ochranu osobnosti mezi dvěma poslanci 15–16/20 

s. 563 
Ústavodárce míní, zákonodárce mění, aneb kterak naši předkové zatočili s vlastní Ústavou 

17/20 s. 584 
 

Postoupení pohledávky 
Náhrada do majetkové podstaty z neúčinné smlouvy o postoupení pohledávky 9/20 s. 340 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti k práci 
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance: dva výpovědní důvody, mnoho problémů? 1/20 s. 19 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí 
EK: Rozhodnutí o porušení právních předpisů 11/20 s. III 

 

Potraviny 
Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře správních soudů a soutěžněprávní 

souvislosti 2/20 s. 39 

 

Poučovací povinnost soudu 
Vypořádání spoluvlastnictví: Špatný zdravotní stav, nízké příjmy a přikázání věci 

spoluvlastníkovi 12/20 s. 451 

 

Povinnost loajality 
Korporační loajalita člena spolku; neplatnost usnesení členské schůze spolku 13–14/20 s. 508 

Právní následky porušení fiduciárních povinností 4/20 s. 121 

 

Povolení stavební 
Návrh poslance P. Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

12/20 s. II 
Žaloba na určení vlastnického práva a řízení o povolení stavby. Určení vlastnického práva 

k součásti věci 13–14/20 s. 507 

Žaloba na zdržení se zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků a stavební 

řízení 3/20 s. 111 

 

Pozemek sousední 
Stékání vody či padání sněhu ze střechy přímo na sousední pozemek 19/20 s. 683 

 

 

 



Poznámka v katastru nemovitostí 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně nabytí zástavního práva od neoprávněného 2/20 

s. 65 
Nabytí zástavního práva od neoprávněného 1/20 s. 30 

 

Práce domácí 
Práce z domova podle české úpravy pro zaměstnavatele s daňově uznatelným nárokem na 

stravenky 22/20 s. 791 

 

Pracoviště 
Práce z domova podle české úpravy pro zaměstnavatele s daňově uznatelným nárokem na 

stravenky 22/20 s. 791 

 

Pracovní úraz 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vzniku pracovněprávního vztahu a odpovědnosti 

zaměstnavatele za pracovní úraz 15–16/20 s. 559 

Nemajetková újma dětí zemřelého zaměstnance 22/20 s. 796 

 

Pravidla rozpočtová 
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 8/20 s. III 

Uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv, zákona o zadávání veřejných zakázek  

a dalších právních předpisů 1/20 s. 7 

Vláda prosadila uvolnění zákonných pravidel rozpočtové odpovědnosti na 7 let 9/20 s. I 

 

Právní principy 
K jednotě a diferenciaci práva na odvětví práva hmotného a procesního ve vztahu k právnímu 

institutu zastoupení 12/20 s. 425 

 

Právní řád 
MV: Pokračování přezkumu českého právního řádu 21/20 s. II 

 

Právo autorské 
Novela autorského zákona 23–24/20 s. II 

 

Právo civilní 
Autonomie vůle v civilním právu, její ústavněprávní základ a upřednostnění částečné 

neplatnosti právního jednání před neplatností celkovou 23–24/20 s. 801 

 

Právo dědické 
Ustanovení společenských smluv diskriminující ženy 1/20 s. 37 

Znovu k několikerému příbuzenství v dědickém právu 12/20 s. 419 

 

Právo EU 
Evropská komise: Monitoring uplatňování práva EU v r. 2019 17/20 s. III 

 

Právo evropské 
Nová unijní regulace v online platformové ekonomice – přínosy a kontroverze 13–14/20 s. 480 

 

 



Právo hmotné 
K jednotě a diferenciaci práva na odvětví práva hmotného a procesního ve vztahu k právnímu 

institutu zastoupení 12/20 s. 425 

 

Právo horní 
Vláda: Návrh novely zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 19/20 

s. II 
Vláda: Návrh postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání ložisek 

nerostných surovin 17/20 s. II 

 

Právo na informace 
K pojmu veřejné prostředky v právu na informace 11/20 s. 400 

ÚOOÚ: Vyjádření předsedy k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím 

20/20 s. III 
Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C)  

v období 1. 8.–31. 8. 2020 18/20 s. IV 

Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holokaustu 8/20 s. 298 

 

Právo na ochranu soukromého a rodinného života 
Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí v případě zastavení řízení podle zákona  

o pobytu cizinců 3/20 s. 77 

Právo být zapomenut 2/20 s. 72 

 

Právo na soudní ochranu 
Donucovací vazba uložená veřejným činitelům 5/20 s. 189 

 

Právo na život 
Invazivní zákrok do integrity pacienta 23–24/20 s. 816 

Vláda podpořila návrh na zakotvení ústavního práva bránit život i se zbraní 15–16/20 s. I 

 

Právo občanské 
Vláda schválila další z řady novel občanského zákoníku 17/20 s. I 

 

Právo obligační 
Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku 

– 2. část 11/20 s. 381 

Koziol, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část. 4. vyd. Vídeň: Jan Sramek 

Verlag, 2020, 1002 s. 15–16/20 s. 561 

 

Právo procesní 
K jednotě a diferenciaci práva na odvětví práva hmotného a procesního ve vztahu k právnímu 

institutu zastoupení 12/20 s. 425 

 

Právo soukromé 
Historické kořeny a východiska zakotvení lidských práv v systému práva 6/20 s. 207 

 

Právo soutěžní 
Tržní podíly v soutěžním právu a související domněnky 15–16/20 s. 528 

 

 



Právo správní 
Dobrá víra ve správním právu 7/20 s. 240 

 

Právo stavební 
MMR: K připravovanému návrhu stavebního zákona je již vypořádána většina připomínek 8/20 

s. III 
Podněty k zefektivnění správního procesu 4/20 s. 135 

Poslanecká sněmovna: Návrh stavebního zákona 22/20 s. III 

Vláda schválila návrh nového stavebního zákona 18/20 s. II 

Vláda: Návrh nového stavebního zákona byl předložen k projednání vládě 12/20 s. II 

Vláda: Otevřený dopis předsedovi vlády se seznamem institucí, které se k iniciativě ochránce 

připojily 9/20 s. II 

Vláda: Rekodifikace stavebního práva – institucionální změny 1/20 s. II 

 

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

v období 1. 3.–15. 3. 2020 7/20 s. IVpa 

 

Pravomoc soudu civilního 
Pravomoc soudu k projednání žaloby na ochranu osobnosti mezi dvěma poslanci 15–16/20 

s. 563 
 

Prodej obchodního závodu 
Prodej závodu a osobní údaje 8/20 s. 273 

 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

 

Prodlení dlužníka 
Poznámky k zákonům zmírňujícím dopady epidemie SARS CoV-2 na nájemce 12/20 s. 440 

 

Prohlášení vlastníka budovy 
Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku 13–14/20 s. 473 

 

Projednání věci v přítomnosti účastníků 
(Ne)možnost valné hromady atrahovat si postupem podle § 190 odst. 3 ZOK rozhodování  

o záležitostech spadajících do obchodního vedení. Úspěch ve věci v případě, kdy se 

navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, avšak soud prohlásí její 

usnesení za nicotná 1/20 s. 34 

 

Promlčení v civilním právu 
K nepromlčitelnosti práva vypovědět závazek ve světle rozsudku Nejvyššího soudu 17/20 

s. 590 
Námitka promlčení a bezdůvodné obohacení z absolutně neplatných smluv 23–24/20 s. 833 

Promlčení práva zapůjčitele na vrácení zápůjčky bez sjednané splatnosti 8/20 s. 303 

 

Provoz na pozemních komunikacích 
Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost 1/20 s. 1 



Posouzení otázky, zda pojištěný porušil základní povinnost při provozu vozidla na pozemních 

komunikacích provozováním vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem 

neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících 

osob, přepravovaných osob a věcí 17/20 s. 603 

 

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

v období 1. 11.–30. 11. 2020 23–24/20 s. IV 

 

Předání odsouzených osob 
Oboustranná trestnost 7/20 s. 265 

 

Přechod dluhu 
K přechodu dluhů při prodeji závodu 13–14/20 s. 457 

 

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo 13–14/20 s. 488 

 

Překážka věci rozhodnuté 
Nabytí zástavního práva od neoprávněného 1/20 s. 30 

 

Přeprava 
Vliv koronaviru na smluvní vztahy se zvláštním zaměřením na nájem a přepravu 12/20 s. 430 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

 

Přestupky 
Absorpce ve správním právu trestním 21/20 s. 743 

Grygar, T. Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, 168 s. 10/20 

s. 371 
Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře správních soudů a soutěžněprávní 

souvislosti 2/20 s. 39 

Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži 20/20 s. 714 

Návrh poslance M. Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 19/20 s. IV 

Odškodňování úrazů na sportovních hrách pořádaných zaměstnavatelem 13–14/20 s. 495 

 

Přestupky dopravní 
Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích 1/20 s. 17 

Opatření ke zlepšení vymahatelnosti pokut v silničním provozu 5/20 s. II 

Řízení motorového vozidla držitelem řidičského oprávnění, které prokazuje řidičským 

průkazem vydaným smluvním státem Vídeňské nebo Ženevské úmluvy, ač jej ve smyslu 

§ 116 odst. 3 ProvPoz musí mít vyměněn za řidičský průkaz vydaný v ČR 23–24/20 s. 850 

 

Přestupky proti občanskému soužití 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

 

 

 



Převod obchodního podílu 
Dobrovolná dražba podílu ve společnosti s ručením omezeným představuje způsob jeho 

převodu, nikoli přechodu 21/20 s. 757 

Odstoupení dárce od darovací smlouvy týkající se podílu ve společnosti s ručením omezeným; 

odstoupení jako rozhodná skutečnost v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku 20/20 

s. 721 
 

Přezkum 
Přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na návrh společníka 5/20 s. 187 

 

Přezkum soudem 
Vyhlašování a soudní přezkum zvláštních stavů ve vybraných státech 13–14/20 s. 510 

 

Příbuzenství 
Znovu k několikerému příbuzenství v dědickém právu 12/20 s. 419 

 

Přičitatelnost 
Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě 10/20 s. 368 

 

Přihlášení pohledávek 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně povinnosti advokáta podat přihlášku pohledávky 

do insolvenčního řízení 22/20 s. 794 

Uplatnění částečného zajištění v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení 4/20 s. 147 

 

Přikázání věci 
Vypořádání spoluvlastnictví: Špatný zdravotní stav, nízké příjmy a přikázání věci 

spoluvlastníkovi 12/20 s. 451 

 

Přiměřené zadostiučinění 
Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holokaustu 8/20 s. 298 

 

Přiměřenost v právu 
Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění 15–16/20 s. 515 

Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí v případě zastavení řízení podle zákona  

o pobytu cizinců 3/20 s. 77 

 

Přípustnost dovolání v civilním řízení 
Posuzování přípustnosti opravných prostředků z hlediska „bagatelnosti“ 22/20 s. 763 

Právo na doplňující informaci v regionálním tisku 11/20 s. 417 

Zastavení exekuce pro její bezúspěšnost v kontextu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu  

a Ústavního soudu 18/20 s. 617 

 

Přípustnost odvolání v civilním řízení 
Posuzování přípustnosti opravných prostředků z hlediska „bagatelnosti“ 22/20 s. 763 

 

Příslušnost soudu v civilním řízení věcná 
Ustanovení procesního opatrovníka spolku v řízení o vyslovení neplatnosti volby člena 

statutárního orgánu 1/20 s. 33 

Věcná příslušnost soudu ve sporu o škodu vzniklou z důvodu neoprávněného soupisu do 

majetkové podstaty 2/20 s. 71 



 

Příspěvek na péči 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,  

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů 5/20 s. III 

 

Působnost právních předpisů místní 
Právo být zapomenut 2/20 s. 72 

 

Rada EU 
Údajná nečinnost Evropské rady 18/20 s. 647 

 

Recidiva 
Návrh poslance M. Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 19/20 s. IV 

 

Regiony 
Vláda schválila novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje 6/20 s. II 

 

Registrace smlouvy 
K pojmu veřejné prostředky v právu na informace 11/20 s. 400 

Uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv, zákona o zadávání veřejných zakázek  

a dalších právních předpisů 1/20 s. 7 

Vláda: Akční plán boje s korupcí na r. 2020 1/20 s. II 

 

Rejstříky veřejné právnických a fyzických osob 
Míra přezkumu usnesení orgánu spolku v rámci řízení o zápis skutečností do spolkového 

rejstříku; posuzování platnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby v rejstříkovém řízení; 

povaha neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby 23–24/20 s. 854 

 

Reklama 
Daň z reklamy založená na obratu 10/20 s. 379 

Skrytá reklama v kontextu moderních trendů 22/20 s. 776 

 

Restrukturalizace 
Ministerstvo spravedlnosti: Příprava implementace směrnice o restrukturalizaci a insolvenci 

6/20 s. II 
 

Retroaktivita 
Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních 

vztahů? 10/20 s. 363 

 

Rodičovský příspěvek 
Rodičovský příspěvek z pohledu aktuálního legislativního vývoje 4/20 s. 126 

 

Rodina 
Školní doprava dětí příhraničních pracovníků 12/20 s. 455 

Vláda: Úprava definice rodinného podniku v ČR 11/20 s. II 

 



Rovné zacházení 
Školní doprava dětí příhraničních pracovníků 12/20 s. 455 

Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení se zaměřením na 

osoby samostatně výdělečně činné 8/20 s. 286 

Zajištění rovného zacházení s akcionáři ve stejném postavení podle zákona o obchodních 

korporacích a kodexů Corporate governance 20/20 s. 687 

 

Rozhodci 
Rozhodčí komise spolku 22/20 s. 780 

 

Rozhodnutí překvapivé 
Provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí 23–24/20 

s. 843 
 

Rozhodnutí správní 
Neurčitost správního rozhodnutí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a jeho důsledky. 

Zákaz neoprávněného rušení osoby oprávněné z věcného břemene (služebnosti) v případě, 

že již přestalo, avšak existuje konkrétní nebezpečí jeho opakování v budoucnu 19/20 s. 682 

Souhlasy podle stavebního zákona v judikatuře správních soudů 6/20 s. 196 

 

Rozpočet 
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 8/20 s. III 

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

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

zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve 

znění pozdějších předpisů 3/20 s. II 

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

v období 16. 4.–30. 4. 2020 10/20 s. IV 

 

Rozpočet státní 
Navyšování soudních poplatků: cíle navrhované úpravy 17/20 s. 594 

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

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 4/20 

s. III 
Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 

další zákony 22/20 s. II 

Vláda: Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2021 21/20 s. II 

 

Rozpočtový schodek 
Vláda prosadila uvolnění zákonných pravidel rozpočtové odpovědnosti na 7 let 9/20 s. I 

Vláda: Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2021 21/20 s. II 

 

Rozsudek pro zmeškání 
Kontumační rozsudek – analýza, komparace a náměty ke koncepci budoucí úpravy 10/20 s. 357 

 

 



Ručení společníka 
Rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek 

dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ 21/20 s. 754 

Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným 2/20 s. 67 

 

Rybářské právo 
Škoda na věcech člena rybářské stráže 7/20 s. 262 

 

Rybník 
K povinnosti vlastníka pozemku strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo, vybudované 

před 1. 1. 2002, a jeho užívání 5/20 s. 186 

 

Řidičské oprávnění 
Řízení motorového vozidla držitelem řidičského oprávnění, které prokazuje řidičským 

průkazem vydaným smluvním státem Vídeňské nebo Ženevské úmluvy, ač jej ve smyslu 

§ 116 odst. 3 ProvPoz musí mít vyměněn za řidičský průkaz vydaný v ČR 23–24/20 s. 850 

 

Řízení excindační 
Rozhodování o nákladech řízení v rámci řízení o excindační žalobě v kontextu judikatury 7/20 

s. 245 
 

Řízení insolvenční 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně povinnosti advokáta podat přihlášku pohledávky 

do insolvenčního řízení 22/20 s. 794 

Kde začínají a (jak) končí smlouvy o vzájemném plnění a postavení pohledávek z nich 13–

14/20 s. 467 
Rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek 

dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ 21/20 s. 754 

Uplatnění částečného zajištění v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení 4/20 s. 147 

 

Řízení motorového vozidla 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12/20 s. III 

 

Řízení před soudy EU 
Nezávislost advokáta a konflikt zájmů 6/20 s. 226 

 

Řízení správní 
MV: Stanovisko ve věci akceptace generální plné moci advokáta ve správním řízení 21/20 s. II 

Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích 1/20 s. 17 

Podněty k zefektivnění správního procesu 4/20 s. 135 

 

Řízení stavební 
Kritický rozbor návrhu nového stavebního zákona 3/20 s. 98 

 

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

v období 16. 5.–31. 5. 2020 12/20 s. IV 

 



Silnice 
Změna právní formy ŘSD 22/20 s. II 

 

Slib odškodnění 
O slibu odškodnění 19/20 s. 649 

 

Slib plnění 
Porušení nezávazného slibu 9/20 s. 335 

 

Služby 
Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva 23–24/20 s. 821 

Nová unijní regulace v online platformové ekonomice – přínosy a kontroverze 13–14/20 s. 480 

Nové podmínky pro poskytování zprostředkovatelských služeb 12/20 s. II 

 

Služební poměr 
Několik poznámek ke kolektivní dohodě podle zákona o státní službě 19/20 s. 655 

 

Služebnost 
Neurčitost správního rozhodnutí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a jeho důsledky. 

Zákaz neoprávněného rušení osoby oprávněné z věcného břemene (služebnosti) v případě, 

že již přestalo, avšak existuje konkrétní nebezpečí jeho opakování v budoucnu 19/20 s. 682 

 

Smír 
K možnosti soudu nařídit účast na mimosoudních postupech podle § 474 ZŘS, a to i v kontextu 

rozhodnutí KS v Hradci Králové 23–24/20 s. 835 

 

Smlouva darovací 
Odstoupení dárce od darovací smlouvy týkající se podílu ve společnosti s ručením omezeným; 

odstoupení jako rozhodná skutečnost v řízení o zápis změn do obchodního rejstříku 20/20 

s. 721 
 

Smlouva nájemní 
Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu 11/20 s. 391 

 

Smlouva o dílo 
Insolvenční doložka ve světle recentní judikatury 9/20 s. 316 

 

Smlouva o ubytování 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o podmínkách poskytování sdíleného ubytování 

distančním způsobem prostřednictvím digitálních platforem 21/20 s. III 

Opakovaný krátkodobý pronájem bytů 21/20 s. 760 

 

Smlouva o úvěru 
Právo na zesplatnění úvěru v případě dlužnického insolvenčního návrhu 17/20 s. 605 

 

Smlouva společenská 
K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob 8/20 s. 293 

Ustanovení společenských smluv diskriminující ženy 1/20 s. 37 

 

 



Smlouva zprostředkovatelská 
Omezení práva odvolat plnou moc ve smlouvách se zprostředkovatelem energií 21/20 s. 746 

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

v období 1. 9.–15. 9. 2020 19/20 s. IV 

 

Smlouvy 
Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného 

požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným 

společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva 19/20 s. 678 

 

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

v období 21. 6.–30. 6. 2020 15–16/20 s. IV 

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

v období 1. 7.–31. 7. 2020 17/20 s. IV 

 

Smlouvy nepojmenované 
Insolvenční doložka ve světle recentní judikatury 9/20 s. 316 

 

Smlouvy spotřebitelské 
Evropská komise: Veřejná konzultace k nové spotřebitelské politice EU 15–16/20 s. IV 

 

Smlouvy veřejnoprávní 
Subordinační veřejnoprávní smlouvy jako náhrada správních rozhodnutí podmíněných 

závaznými stanovisky 21/20 s. 737 

 

Sociální služby 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života  

a eutanazii 17/20 s. III 

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 12/20 s. III 

Vláda schválila změnu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 17/20 s. II 

 

Sociální zabezpečení 
Evropská komise představila první úvahy o budování sociálně silné Evropy 4/20 s. III 

Regresní nároky zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení při ublížení na zdraví 

pohledem teorie vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno) 23–24/20 

s. 808 
 

Součást pozemku 
Vznik stavby metra jako předmětu vlastnictví. K veřejnoprávním a soukromoprávním 

aspektům stavby metra 4/20 s. 141 

 

Součást věci 
Žaloba na určení vlastnického práva a řízení o povolení stavby. Určení vlastnického práva 

k součásti věci 13–14/20 s. 507 

 

Soudci 
Kritické zamyšlení nad ustanovováním soudců v ČR 18/20 s. 627 

 



Soudní čekatelé 
Kritické zamyšlení nad ustanovováním soudců v ČR 18/20 s. 627 

 

Soudní dvůr Evropských společenství 
Nezávislost advokáta a konflikt zájmů 6/20 s. 226 

 

Soudní přezkum voleb 
Ústavodárce míní, zákonodárce mění, aneb kterak naši předkové zatočili s vlastní Ústavou 

17/20 s. 584 
 

Soudní řád správní 
NSS získal podporu pro poslanecký návrh novely soudního řádu správního 3/20 s. I 

 

Soudnictví ve věcech mládeže 
Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži 20/20 s. 714 

 

Souhlas informovaný 
Invazivní zákrok do integrity pacienta 23–24/20 s. 816 

Zásah do integrity dítěte 21/20 s. 733 

 

Soupis majetkové podstaty 
Věcná příslušnost soudu ve sporu o škodu vzniklou z důvodu neoprávněného soupisu do 

majetkové podstaty 2/20 s. 71 

 

Sousedská práva 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně kamerového snímání domu souseda 11/20 s. 413 

 

Splatnost závazku 
Právo na zesplatnění úvěru v případě dlužnického insolvenčního návrhu 17/20 s. 605 

Promlčení práva zapůjčitele na vrácení zápůjčky bez sjednané splatnosti 8/20 s. 303 

 

Splynutí 
Splynutí pronajímatele s nájemcem a zánik podnájmu 17/20 s. 573 

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
Evropská komise: Návrh dohody o partnerství se Spojeným královstvím 7/20 s. IV 

Právní následky porušení fiduciárních povinností 4/20 s. 121 

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

v období 16. 1.–31. 1. 2020 4/20 s. IV 

 

Spojené státy americké 
Právní následky porušení fiduciárních povinností 4/20 s. 121 

Soudní dvůr EU: Štít soukromí EU-USA je neplatný 15–16/20 s. III 

 

Společenství vlastníků jednotek 
Hlasování za jednotku ve společném jmění manželů na shromáždění vlastníků 15–16/20 s. 566 

 

Společná domácnost 
Ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění se zaměřením na podmínku společné 

domácnosti 21/20 s. 750 



 

Společné jmění manželů 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zřízení zástavního práva k nemovité věci, ve které 

se nachází rodinná domácnost 23–24/20 s. 840 

Hlasování za jednotku ve společném jmění manželů na shromáždění vlastníků 15–16/20 s. 566 

 

Společníci 
Místo § 212 odst. 2 ObčZ v českém právním systému a hmotněprávní podmínky jeho aplikace 

5/20 s. 162 
Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného 

požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným 

společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva 19/20 s. 678 

 

Společnost informační 
Obchodní sdělení a odpovědnost za jejich šíření 19/20 s. 674 

 

Společnost s ručením omezeným 
Dobrovolná dražba podílu ve společnosti s ručením omezeným představuje způsob jeho 

převodu, nikoli přechodu 21/20 s. 757 

K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob 8/20 s. 293 

Právo odchodu společníka ze společnosti s ručením omezeným v podnikatelských seskupeních 

21/20 s. 725 
Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným 2/20 s. 67 

 

Spolky 
Korporační loajalita člena spolku; neplatnost usnesení členské schůze spolku 13–14/20 s. 508 

Míra přezkumu usnesení orgánu spolku v rámci řízení o zápis skutečností do spolkového 

rejstříku; posuzování platnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby v rejstříkovém řízení; 

povaha neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby 23–24/20 s. 854 

Rozhodčí komise spolku 22/20 s. 780 

Ustanovení procesního opatrovníka spolku v řízení o vyslovení neplatnosti volby člena 

statutárního orgánu 1/20 s. 33 

 

Spoluvlastnictví bytové 
Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku 13–14/20 s. 473 

 

Sport 
Odškodňování úrazů na sportovních hrách pořádaných zaměstnavatelem 13–14/20 s. 495 

 

Spory incidenční 
Vedlejší účastenství zástavního věřitele v incidenčním sporu 3/20 s. 113 

 

Správa autorských práv kolektivní 
Stížnost vůči kolektivnímu správci dle § 101g AutZ v podmínkách a úpravě INTERGRAM 

22/20 s. 769 
 

Správa daní a poplatků 
Správní spolupráce v oblasti daní 23–24/20 s. 857 

Vláda opětovně schválila návrh novely daňového řádu 10/20 s. II 



 

Správa majetku 
Moderace náhrady škody způsobené při správě cizího majetku 15–16/20 s. 555 

 

Správa majetku státem 
Změna právní formy ŘSD 22/20 s. II 

 

Správce 
Jaké jsou limity diskrece v rámci diskrečního svěřenského fondu? 6/20 s. 203 

 

Správce insolvenční 
Povinnost osoby zapsané do seznamu insolvenčních správců strpět jmenování likvidátorem 15–

16/20 s. 568 
Věcná příslušnost soudu ve sporu o škodu vzniklou z důvodu neoprávněného soupisu do 

majetkové podstaty 2/20 s. 71 

 

Stanoviska závazná 
Subordinační veřejnoprávní smlouvy jako náhrada správních rozhodnutí podmíněných 

závaznými stanovisky 21/20 s. 737 

 

Stanovy 
Hlasování za jednotku ve společném jmění manželů na shromáždění vlastníků 15–16/20 s. 566 

 

Stát právní 
První výroční zpráva o stavu právního státu v EU 20/20 s. I 

Rada Evropy: Výzva vládám k dodržování lidských práv, demokracie a právního státu v době 

krize COVID-19 9/20 s. III 

 

Statistika 
ČSÚ: Sdělení ČSÚ o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability  

a zdraví 20/20 s. III 

 

Státní podpora 
ERÚ: Cenová rozhodnutí k výši podpory pro podporované zdroje energie 21/20 s. III 

 

Státní služba 
Několik poznámek ke kolektivní dohodě podle zákona o státní službě 19/20 s. 655 

 

Státní sociální podpora 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 13–14/20 s. III 

Rodičovský příspěvek z pohledu aktuálního legislativního vývoje 4/20 s. 126 

 

Statutární orgány 
Ustanovení procesního opatrovníka spolku v řízení o vyslovení neplatnosti volby člena 

statutárního orgánu 1/20 s. 33 

 

Statutární orgány obchodní společnosti 
Rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek 

dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ 21/20 s. 754 



 

Stavba na cizím pozemku 
Vznik stavby metra jako předmětu vlastnictví. K veřejnoprávním a soukromoprávním 

aspektům stavby metra 4/20 s. 141 

 

Stavba na sousedním pozemku 
Žaloba na zdržení se zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků a stavební 

řízení 3/20 s. 111 

 

Stavební činnost 
Souhlasy podle stavebního zákona v judikatuře správních soudů 6/20 s. 196 

 

Stavební úřad 
Kritický rozbor návrhu nového stavebního zákona 3/20 s. 98 

 

Stížnost 
Stížnost vůči kolektivnímu správci dle § 101g AutZ v podmínkách a úpravě INTERGRAM 

22/20 s. 769 
 

Stravné 
Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 

další zákony 22/20 s. II 

Práce z domova podle české úpravy pro zaměstnavatele s daňově uznatelným nárokem na 

stravenky 22/20 s. 791 

 

Střet zájmů 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů 10/20 s. IIIpa 

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů 18/20 s. III 

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

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 1/20 s. III 

Právní následky porušení fiduciárních povinností 4/20 s. 121 

Údajná nečinnost Evropské rady 18/20 s. 647 

Zánik funkce hmotněprávního opatrovníka jmenovaného z důvodu konfliktu zájmů 8/20 s. 301 

 

Subsidiarita 
Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění 15–16/20 s. 515 

 

Superficies solo cedit 
Zeď zřízená na obou sousedních pozemcích. Vlastnické právo k rozhradě. Povinnosti vlastníka 

zdi, tvořící rozhradu 20/20 s. 718 

 

Svéprávnost 
Zásah do integrity dítěte 21/20 s. 733 

 

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

 



Svoboda projevu 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš 4/20 s. 115 

Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holokaustu 8/20 s. 298 

 

Svoboda shromažďování 
Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš 4/20 s. 115 

 

Svoboda slova 
Právo na doplňující informaci v regionálním tisku 11/20 s. 417 

 

Svoboda tisku 
Právo na doplňující informaci v regionálním tisku 11/20 s. 417 

 

Svoboda umělecké tvorby 
Divadlo a Slušní lidé: zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace „Naše 

násilí a vaše násilí“ 1/20 s. 23 

 

Svobodný přístup k informacím 
ÚOOÚ: Vyjádření předsedy k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím 

20/20 s. III 
 

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

v období 16. 4.–30. 4. 2020 10/20 s. IV 

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

v období 16. 5.–31. 5. 2020 12/20 s. IV 

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

v období 16. 9.–30. 9. 2020 20/20 s. IV 

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

v období 1. 10.–15. 10. 2020 21/20 s. IV 

 

Školy 
Školní doprava dětí příhraničních pracovníků 12/20 s. 455 

Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení se zaměřením na 

osoby samostatně výdělečně činné 8/20 s. 286 

 

Školy vysoké 
Vláda schválila návrh novely zákona o vysokých školách 23–24/20 s. II 

Vláda: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Nová strategie pro vysoké školství 15–

16/20 s. II 
 

Tabákové výrobky 
Poslanecká sněmovna: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 

další zákony 22/20 s. II 

 

Tajemství obchodní 
Právní úprava obchodního tajemství 3/20 s. 91 

 



Teorie práva 
K jednotě a diferenciaci práva na odvětví práva hmotného a procesního ve vztahu k právnímu 

institutu zastoupení 12/20 s. 425 

 

Terorismus 
Vláda ČR se připojila k přísnějším pravidlům EU pro posílení transparentnosti podnikání 12/20 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 3/20 s. IV 

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

v období 1. 5.–15. 5. 2020 11/20 s. IV 

 

Tisk periodický 
Právo na doplňující informaci v regionálním tisku 11/20 s. 417 

 

Titul exekuční 
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti povinnosti vyklidit nemovitost 18/20 s. 646 

 

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

č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 2/20 s. III 

 

Transformace družstev 
Věcné břemeno k nástavbě či vestavbě svědčící bytovému družstvu a podmínky pro jeho 

zrušení soudem 22/20 s. 798 

 

Trest úhrnný 
Správní trest zákazu činnosti a zásada absorpce 12/20 s. 448 

 

Trest zákazu činnosti 
Správní trest zákazu činnosti a zásada absorpce 12/20 s. 448 

 

Trestání 
Návrh poslance M. Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 19/20 s. IV 

 

Trestání správní 
Absorpce ve správním právu trestním 21/20 s. 743 

Správní trest zákazu činnosti a zásada absorpce 12/20 s. 448 

 

Trestné činy proti životu a zdraví 
Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě 10/20 s. 368 

 

Trestní odpovědnost právnických osob 
Grygar, T. Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, 168 s. 10/20 

s. 371 
Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení 18/20 s. 637 

Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě 10/20 s. 368 

 

 



Trestní opatření 
Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži 20/20 s. 714 

 

Trestní oznámení 
Ministerstvo spravedlnosti představilo nový zákon o ochraně oznamovatelů 13–14/20 s. I 

 

Trestnost činu 
Oboustranná trestnost 7/20 s. 265 

 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 3/20 s. IV 

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

v období 16. 3.–31. 3. 2020 8/20 s. IV 

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

v období 1. 10.–15. 10. 2020 21/20 s. IV 

 

Trh kapitálový 
ČNB: Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro ČR 

18/20 s. II 
Forexového investora lze považovat za spotřebitele 4/20 s. 149 

Nezávislost regulačních orgánů 17/20 s. 608 

Nové formy spoření 9/20 s. II 

 

Týrání zvířat 
Posílení ochrany zvířat proti týrání 21/20 s. II 

 

Ublížení na zdraví 
Regresní nároky zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení při ublížení na zdraví 

pohledem teorie vyrovnání újmy prospěchem (compensatio lucri cum damno) 23–24/20 

s. 808 
 

Ubytování 
Airbnb jako ubytování a daňové aspekty 5/20 s. 181 

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 8/20 s. III 

 

Účastníci řízení civilního vedlejší 
Vedlejší účastenství zástavního věřitele v incidenčním sporu 3/20 s. 113 

 

Účet bankovní 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech  

a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., 

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění 

pozdějších předpisů 20/20 s. III 

 

Účetnictví 
Právní povaha interpretací Národní účetní rady 17/20 s. 600 



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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

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

v období 16. 1.–31. 1. 2020 4/20 s. IV 

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

v období 16. 4.–30. 4. 2020 10/20 s. IV 

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

v období 1. 10.–15. 10. 2020 21/20 s. IV 

 

Údržba stavby 
Zeď zřízená na obou sousedních pozemcích. Vlastnické právo k rozhradě. Povinnosti vlastníka 

zdi, tvořící rozhradu 20/20 s. 718 

 

Úhrada zdravotní péče 
Ministerstvo zdravotnictví: Tzv. kompenzační vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů 13–

14/20 s. III 
 

Újma nemajetková 
Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš 4/20 s. 115 

 

Úkony procesní 
Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích 1/20 s. 17 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
Rada Evropy: Výzva vládám k dodržování lidských práv, demokracie a právního státu v době 

krize COVID-19 9/20 s. III 

 

Úpravy pozemků 
Vláda: Vláda schválila legislativní návrh reagující na dopady klimatických změn 3/20 s. II 

 

Určení vlastnického práva 
Soukromoprávní povaha elektrické přípojky. Formulace petitu žaloby na určení vlastnictví 

k elektrické přípojce 4/20 s. 145 

Žaloba na určení vlastnického práva a řízení o povolení stavby. Určení vlastnického práva 

k součásti věci 13–14/20 s. 507 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Koeficient času při výpočtu pokuty za porušení soutěžního práva orgánem veřejné správy 9/20 

s. 329 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
ÚOOÚ: Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za 

správné zpracování osobních údajů 17/20 s. III 

Vláda: Nový předseda ÚOOÚ hodlá věnovat zvýšenou pozornost legislativě 19/20 s. III 

 

Usnesení 
Podněty k zefektivnění správního procesu 4/20 s. 135 

 

Ustanovení přechodná 
Pacht a nájem podle nového občanského zákoníku 11/20 s. 415 



Přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na návrh společníka 5/20 s. 187 

 

Ústava 
Ústavodárce míní, zákonodárce mění, aneb kterak naši předkové zatočili s vlastní Ústavou 

17/20 s. 584 
 

Ústřední orgány státní správy 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 3/20 s. III 

 

Ušlý zisk 
Obchodní znehodnocení 9/20 s. 305 

 

Uvážení správní volné 
Prostor pro volnou úvahu státu v oblasti vyhoštění cizinců 2/20 s. 47 

 

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

v období 1. 6.–20. 6. 2020 13–14/20 s. IV 

 

Úvěr hypoteční 
O vlastníkově hypotéce (včetně základního výkladu § 1380 ObčZ) 19/20 s. 671 

 

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

v období 1. 3.–15. 3. 2020 7/20 s. IV 

 

Uzavření smlouvy 
Smart kontrakt ve světle bankovní identity 4/20 s. 132 

 

Územní plánování 
Kritický rozbor návrhu nového stavebního zákona 3/20 s. 98 

 

Územní samosprávné celky 
Vláda schválila právní rámec pro distanční jednání orgánů ÚSC 23–24/20 s. III 

 

Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí 
Nemožnost prohlášení výroku soudu jiného členského státu EU o nařízení výkonu rozhodnutí 

cizozemského soudu vykonatelným na území ČR 2/20 s. 70 

 

Užívání bytu 
Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu 11/20 s. 391 

 

Užívání pozemku 
Souhlas vlastníka se vznikem veřejného prostranství a rozhodování o jeho existenci 11/20 

s. 409 
 

Vady díla 
Insolvenční doložka ve světle recentní judikatury 9/20 s. 316 



 

Vady věci 
Odstoupení od kupní smlouvy v případě tzv. předčasného plnění 6/20 s. 222 

 

Vady zboží 
Ke vztahu práv z vadného plnění a omylu o vlastnostech předmětu koupě 7/20 s. 229 

 

Valná hromada akciové společnosti 
Důvody pro nevyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti. Povaha  

a význam protestu 10/20 s. 376 

 

Valná hromada společnosti s ručením omezeným 
(Ne)možnost valné hromady atrahovat si postupem podle § 190 odst. 3 ZOK rozhodování  

o záležitostech spadajících do obchodního vedení. Úspěch ve věci v případě, kdy se 

navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, avšak soud prohlásí její 

usnesení za nicotná 1/20 s. 34 

Nahrazení prostého zápisu z jednání valné hromady společnosti s ručením omezeným 

notářským zápisem 17/20 s. 606 

 

Vázanost soudu návrhem 
Nemajetková újma při zkrácení života umírající osoby blízké 10/20 s. 372 

 

Vazba 
Donucovací vazba uložená veřejným činitelům 5/20 s. 189 

 

Věci bagatelní 
Posuzování přípustnosti opravných prostředků z hlediska „bagatelnosti“ 22/20 s. 763 

 

Věcná břemena 
K povinnosti vlastníka pozemku strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo, vybudované 

před 1. 1. 2002, a jeho užívání 5/20 s. 186 

Neurčitost správního rozhodnutí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a jeho důsledky. 

Zákaz neoprávněného rušení osoby oprávněné z věcného břemene (služebnosti) v případě, 

že již přestalo, avšak existuje konkrétní nebezpečí jeho opakování v budoucnu 19/20 s. 682 

 

Věcná práva 
O vlastníkově hypotéce (včetně základního výkladu § 1380 ObčZ) 19/20 s. 671 

 

Věcná práva k nemovitosti 
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci zatížené zástavním právem 18/20 s. 611 

 

Veřejná funkce 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů 10/20 s. III 

 

Veřejná prostranství 
Souhlas vlastníka se vznikem veřejného prostranství a rozhodování o jeho existenci 11/20 

s. 409 
 

 



Veřejná správa 
Základní otázky zpracování osobních údajů ve veřejné správě 17/20 s. 576 

 

Veřejné zakázky 
Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel 6/20 s. II 

Uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv, zákona o zadávání veřejných zakázek  

a dalších právních předpisů 1/20 s. 7 

Vláda schválila návrh novely zákona o veřejných zakázkách 23–24/20 s. I 

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

v období 1. 12.–15. 12. 2019 2/20 s. IV 

Změny v zadávání veřejných zakázek 4/20 s. II 

 

Veřejný ochránce práv 
Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném 

ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů 5/20 

s. III 
Veřejný ochránce práv: Připravovaná novela zákona o zdravotních službách je nedostatečná 

20/20 s. II 
Vláda: Otevřený dopis předsedovi vlády se seznamem institucí, které se k iniciativě ochránce 

připojily 9/20 s. II 

 

Veřejný pořádek 
Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného 

požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným 

společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva 19/20 s. 678 

 

Veřejný zájem 
Kritický rozbor návrhu nového stavebního zákona 3/20 s. 98 

 

Věřitel 
Odůvodnění nesouhlasu věřitele s oddlužením dlužníka 6/20 s. 224 

 

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

v období 21. 6.–30. 6. 2020 15–16/20 s. IV 

 

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

v období 16. 11.–1. 12. 2019 1/20 s. IV 

 

Vklad do obchodní společnosti 
Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným 2/20 s. 67 

 

Vklad společníka 
Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným 2/20 s. 67 

 

Vláda 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb.,  



o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 19/20 s. III 

Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 

22/20 s. II 
Vláda: Zpráva o plnění neuzavřených úkolů vyplývajících z optimalizace současného 

bezpečnostního systému České republiky 8/20 s. II 

 

Vlastnické právo 
Vznik stavby metra jako předmětu vlastnictví. K veřejnoprávním a soukromoprávním 

aspektům stavby metra 4/20 s. 141 

 

Vlastnictví státní 
Vláda schválila Strategii vlastnické politiky státu 5/20 s. II 

 

Vnitřní trh EU 
Vláda: Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráně 11/20 s. II 

Vláda: Implementace nařízení EU o vzájemném uznávání 12/20 s. II 

 

Vodní díla 
K povinnosti vlastníka pozemku strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo, vybudované 

před 1. 1. 2002, a jeho užívání 5/20 s. 186 

 

Vody odpadní 
EK: Rozhodnutí o porušení právních předpisů 11/20 s. III 

 

Volby 
Ústavodárce míní, zákonodárce mění, aneb kterak naši předkové zatočili s vlastní Ústavou 

17/20 s. 584 
 

Volby do Parlamentu ČR 
Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2/20 s. II 

 

Volby do Poslanecké sněmovny 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb.,  

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 19/20 s. III 

 

Volby do Senátu 
Vláda schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování 18/20 s. II 

Zákon o zvláštním způsobu hlasování ve volbách 2020 17/20 s. II 

 

Volby do zastupitelstev krajů 
Vláda schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování 18/20 s. II 

Zákon o zvláštním způsobu hlasování ve volbách 2020 17/20 s. II 

 

 

 



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

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2/20 s. II 

 

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

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1/20 s. III 

 

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

v období 1. 11.–30. 11. 2020 23–24/20 s. IV 

 

Volný pohyb pracovníků 
Školní doprava dětí příhraničních pracovníků 12/20 s. 455 

 

Volný pohyb služeb 
Daň z reklamy založená na obratu 10/20 s. 379 

 

Volný pohyb zboží 
Vláda: Implementace nařízení EU o vzájemném uznávání 12/20 s. II 

 

Vozidla motorová 
Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel 6/20 s. II 

 

Vydržení 
Významný posun v judikatuře o vydržení zejména jako důsledek existence mimořádného 

vydržení v novém občanském zákoníku 13–14/20 s. 498 

 

Vyhoštění správní 
Prostor pro volnou úvahu státu v oblasti vyhoštění cizinců 2/20 s. 47 

 

Výchovná opatření 
Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži 20/20 s. 714 

 

Vyjádření ve správním řízení 
Podněty k zefektivnění správního procesu 4/20 s. 135 

 

Výklad 
Právní povaha interpretací Národní účetní rady 17/20 s. 600 

 

Výklad právních úkonů 
K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob 8/20 s. 293 

Výklad § 1987 odst. 2 ObčZ; započtení a nejistá či neurčitá pohledávka 23–24/20 s. 846 

 

Vyklizení nemovitosti 
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti povinnosti vyklidit nemovitost 18/20 s. 646 

 

 

 



Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti 
Pohledávka věřitele za osobou odlišnou od povinného zajištěná zástavním právem váznoucím 

na exekucí postižené nemovité věci povinného jako pohledávka, k níž se nepřihlíží při 

zkoumání podmínek zastavení exekuce podle § 336i odst. 2 OSŘ 3/20 s. 113 

 

Výkon rozhodnutí v civilním řízení 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech  

a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., 

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění 

pozdějších předpisů 20/20 s. III 

 

Vymáhání pohledávek 
Opatření ke zlepšení vymahatelnosti pokut v silničním provozu 5/20 s. II 

 

Vypořádání podílového spoluvlastnictví 
Vypořádání spoluvlastnictví: Špatný zdravotní stav, nízké příjmy a přikázání věci 

spoluvlastníkovi 12/20 s. 451 

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci zatížené zástavním právem 18/20 s. 611 

 

Vypořádání společného jmění manželů 
Nároky vzniklé investicí (vnosem) z výlučného majetku jednoho z účastníků na společný 

majetek v době od zániku společného jmění manželů do jeho vypořádání a tzv. pravidlo tří 

let 13–14/20 s. 505 

Vypořádání společného jmění manželů v průběhu exekuce 15–16/20 s. 522 

 

Výpověď nájmu 
Pacht a nájem podle nového občanského zákoníku 11/20 s. 415 

 

Výpověď smlouvy 
K nepromlčitelnosti práva vypovědět závazek ve světle rozsudku Nejvyššího soudu 17/20 

s. 590 
Prekérnost dohody o pracovní činnosti na příkladu její výpovědi 8/20 s. 291 

 

Výpověď z pracovního poměru 
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance: dva výpovědní důvody, mnoho problémů? 1/20 s. 19 

 

Výrobky 
Evropský parlament přijal usnesení k režimu odpovědnosti za umělou inteligenci 22/20 s. I 

 

Vysílání zaměstnanců do zahraničí 
Poslanecká sněmovna podpořila projednání vládního návrhu novely zákoníku práce 5/20 s. I 

 

Výstavba 
Senát pozměnil novelu urychlovacího zákona 15–16/20 s. II 

 

Výstavba bytová 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových  

a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů [zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 



společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů] 18/20 s. III 

 

Vyvlastnění 
Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění 15–16/20 s. 515 

Legitimní nekompenzovatelná opatření hostitelských států zasahující zahraniční investory 

v kontextu nepřímého vyvlastnění 15–16/20 s. 538 

Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění – jeho specifika i problematické aspekty 6/20 s. 212 

 

Vývoz zboží 
Vláda schválila návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 4/20 s. II 

 

Vzdělání 
Školní doprava dětí příhraničních pracovníků 12/20 s. 455 

Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 

22/20 s. II 
 

Vznik pracovního poměru 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vzniku pracovněprávního vztahu a odpovědnosti 

zaměstnavatele za pracovní úraz 15–16/20 s. 559 

 

Vztahy občanskoprávní 
Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních 

vztahů? 10/20 s. 363 

 

Vztahy pracovněprávní 
Ke spravedlivému odměňování v pracovněprávních vztazích 20/20 s. 705 

 

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

v období 1. 4.–15. 4. 2020 9/20 s. IV 

 

Zadržení 
Insolvenční doložka ve světle recentní judikatury 9/20 s. 316 

 

Zájem dítěte 
K možnosti soudu nařídit účast na mimosoudních postupech podle § 474 ZŘS, a to i v kontextu 

rozhodnutí KS v Hradci Králové 23–24/20 s. 835 

Zásah do integrity dítěte 21/20 s. 733 

 

Zajištění dluhu 
O vlastníkově hypotéce (včetně základního výkladu § 1380 ObčZ) 19/20 s. 671 

 

Zajištění věci 
Pohledávka věřitele za osobou odlišnou od povinného zajištěná zástavním právem váznoucím 

na exekucí postižené nemovité věci povinného jako pohledávka, k níž se nepřihlíží při 

zkoumání podmínek zastavení exekuce podle § 336i odst. 2 OSŘ 3/20 s. 113 

 

Zákaz reformace in peius 
Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění – jeho specifika i problematické aspekty 6/20 s. 212 



 

Založení obchodní společnosti 
K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob 8/20 s. 293 

 

Zaměstnanci 
Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo 13–14/20 s. 488 

 

Zaměstnanci státní a veřejní 
Veřejný disciplinární delikt a (ne)aplikovatelnost zásady non bis in idem se zaměřením na státní 

zaměstnance 9/20 s. 324 

 

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

v období 16. 10.–30. 10. 2020 22/20 s. IV 

 

Zaměstnávání 
Vláda: Vláda schválila návrh novely zákoníku práce 2/20 s. II 

 

Zaměstnávání cizinců 
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí ve světle poslední novely 6/20 s. 191 

 

Zánik účasti společníka 
Právo odchodu společníka ze společnosti s ručením omezeným v podnikatelských seskupeních 

21/20 s. 725 
 

Zánik závazku 
Splynutí pronajímatele s nájemcem a zánik podnájmu 17/20 s. 573 

Výklad § 1987 odst. 2 ObčZ; započtení a nejistá či neurčitá pohledávka 23–24/20 s. 846 

 

Zápis do katastru nemovitostí 
Nabytí zástavního práva od neoprávněného 1/20 s. 30 

 

Zápis do obchodního rejstříku 
Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným 2/20 s. 67 

Zápis údaje o zániku postavení opatrovníka do veřejného rejstříku 10/20 s. 374 

 

Zápis notářský 
Nahrazení prostého zápisu z jednání valné hromady společnosti s ručením omezeným 

notářským zápisem 17/20 s. 606 

 

Zápis notářský se svolením k vykonatelnosti 
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti povinnosti vyklidit nemovitost 18/20 s. 646 

 

Započtení pohledávky 
Výklad § 1987 odst. 2 ObčZ; započtení a nejistá či neurčitá pohledávka 23–24/20 s. 846 

 

Zápůjčka 
K nepromlčitelnosti práva vypovědět závazek ve světle rozsudku Nejvyššího soudu 17/20 

s. 590 
Promlčení práva zapůjčitele na vrácení zápůjčky bez sjednané splatnosti 8/20 s. 303 



 

Zásada rovnosti 
Ke spravedlivému odměňování v pracovněprávních vztazích 20/20 s. 705 

 

Zastavení exekuce pro nemajetnost 
Zastavení exekuce pro její bezúspěšnost v kontextu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu  

a Ústavního soudu 18/20 s. 617 

 

Zastavení řízení správního 
Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí v případě zastavení řízení podle zákona  

o pobytu cizinců 3/20 s. 77 

 

Zastavení výkonu rozhodnutí 
Pohledávka věřitele za osobou odlišnou od povinného zajištěná zástavním právem váznoucím 

na exekucí postižené nemovité věci povinného jako pohledávka, k níž se nepřihlíží při 

zkoumání podmínek zastavení exekuce podle § 336i odst. 2 OSŘ 3/20 s. 113 

 

Zástavní právo 
O vlastníkově hypotéce (včetně základního výkladu § 1380 ObčZ) 19/20 s. 671 

Vedlejší účastenství zástavního věřitele v incidenčním sporu 3/20 s. 113 

 

Zástavní právo k nemovitostem 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně nabytí zástavního práva od neoprávněného 2/20 

s. 65 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zřízení zástavního práva k nemovité věci, ve které 

se nachází rodinná domácnost 23–24/20 s. 840 

Nabytí zástavního práva od neoprávněného 1/20 s. 30 

Pohledávka věřitele za osobou odlišnou od povinného zajištěná zástavním právem váznoucím 

na exekucí postižené nemovité věci povinného jako pohledávka, k níž se nepřihlíží při 

zkoumání podmínek zastavení exekuce podle § 336i odst. 2 OSŘ 3/20 s. 113 

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci zatížené zástavním právem 18/20 s. 611 

 

Zastoupení 
K jednotě a diferenciaci práva na odvětví práva hmotného a procesního ve vztahu k právnímu 

institutu zastoupení 12/20 s. 425 

 

Zastoupení advokátem 
Nezávislost advokáta a konflikt zájmů 6/20 s. 226 

 

Zastoupení zákonné 
Vláda schválila další z řady novel občanského zákoníku 17/20 s. I 

 

Zastupování v řízení správním 
Osoby oprávněné k uplatnění nároků na náhradu škody vůči státu z důvodu nesprávného 

úředního postupu 12/20 s. 453 

 

Závazkové vztahy 
Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku 

– 1. část 10/20 s. 351 



Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku 

– 2. část 11/20 s. 381 

 

Závazky 
Koziol, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část. 4. vyd. Vídeň: Jan Sramek 

Verlag, 2020, 1002 s. 15–16/20 s. 561 

 

Závod obchodní 
K přechodu dluhů při prodeji závodu 13–14/20 s. 457 

 

Záznam projevů osobní povahy 
Pořizování videozáznamů na soukromá zařízení příslušníků policie a rizika z pohledu ochrany 

osobních údajů 7/20 s. 259 

 

Záznam z kamerového systému 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně kamerového snímání domu souseda 11/20 s. 413 

ÚOOÚ: Nové pokyny provozovatelům kamerových systémů 4/20 s. III 

 

Zbraně a střelivo 
SÚJB: Novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v ČR je dovršena 23–24/20 s. III 

Vláda podpořila návrh na zakotvení ústavního práva bránit život i se zbraní 15–16/20 s. I 

Vláda souhlasila s poslaneckým návrhem zákona o nakládání se zbraněmi 2/20 s. I 

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

v období 1. 10.–15. 10. 2020 21/20 s. IV 

 

Zdravotní dokumentace 
Návrh poslance A. Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.,  

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti  

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů 22/20 s. III 

Práva pacienta související s vedením zdravotnické dokumentace 19/20 s. 663 

 

Zdravotní péče 
Invazivní zákrok do integrity pacienta 23–24/20 s. 816 

Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva 23–24/20 s. 821 

Práva pacienta související s vedením zdravotnické dokumentace 19/20 s. 663 

Ukončování léčby pacienta 20/20 s. 698 

Veřejný ochránce práv: Připravovaná novela zákona o zdravotních službách je nedostatečná 

20/20 s. II 
Zásah do integrity dítěte 21/20 s. 733 

 

Zdravotnictví 
Návrh poslance A. Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.,  

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti  

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů 22/20 s. III 

Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví 18/20 s. II 

Vláda: ČMI požádá o notifkaci podle MDR 19/20 s. III 

 

 



Zeměpisná označení 
WIPO: Vstup Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných 

označeních v platnost 6/20 s. IV 

 

Zmatečnost řízení civilního 
Nesprávné zřízení opatrovníka osobě neznámého pobytu a odpovědnost státu za škodu tím 

způsobenou 23–24/20 s. 848 

 

Změna okolností 
Vliv koronaviru na smluvní vztahy se zvláštním zaměřením na nájem a přepravu 12/20 s. 430 

 

Znalci 
Přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na návrh společníka 5/20 s. 187 

 

Zneužití dominantního postavení 
Tržní podíly v soutěžním právu a související domněnky 15–16/20 s. 528 

 

Zneužití práva 
Místo § 212 odst. 2 ObčZ v českém právním systému a hmotněprávní podmínky jeho aplikace 

5/20 s. 162 
Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného 

požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným 

společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva 19/20 s. 678 

 

Zpráva ovládací 
Přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na návrh společníka 5/20 s. 187 

 

Zprostředkování 
Nová unijní regulace v online platformové ekonomice – přínosy a kontroverze 13–14/20 s. 480 

Nové podmínky pro poskytování zprostředkovatelských služeb 12/20 s. II 

 

Zproštění obžaloby 
Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře správních soudů a soutěžněprávní 

souvislosti 2/20 s. 39 

 

Zrušení konkursu 
Rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek 

dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ 21/20 s. 754 

 

Zrušení obchodní společnosti 
K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob 8/20 s. 293 

 

Zrušení podílového spoluvlastnictví 
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci zatížené zástavním právem 18/20 s. 611 

 

Zrušení věcného břemena 
Věcné břemeno k nástavbě či vestavbě svědčící bytovému družstvu a podmínky pro jeho 

zrušení soudem 22/20 s. 798 

 

 



Ztížení společenského uplatnění 
Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vzniku pracovněprávního vztahu a odpovědnosti 

zaměstnavatele za pracovní úraz 15–16/20 s. 559 

 

Zvířata 
Škoda na věcech člena rybářské stráže 7/20 s. 262 

 

Zvýšení základního jmění 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 6/20 s. III 

 

Žaloba hromadná 
O hromadných žalobách 15–16/20 s. 545 

 

Žaloba negatorní 
Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku 

– 1. část 10/20 s. 351 

Stékání vody či padání sněhu ze střechy přímo na sousední pozemek 19/20 s. 683 

 

Žaloba proti nečinnosti 
Údajná nečinnost Evropské rady 18/20 s. 647 

 

Žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu 
Souhlasy podle stavebního zákona v judikatuře správních soudů 6/20 s. 196 

 

Žaloba proti správnímu rozhodnutí 
Souhlasy podle stavebního zákona v judikatuře správních soudů 6/20 s. 196 

 

Žaloba zdržovací 
Žaloba na zdržení se zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků a stavební 

řízení 3/20 s. 111 

 

Žalobní návrh 
Soukromoprávní povaha elektrické přípojky. Formulace petitu žaloby na určení vlastnictví 

k elektrické přípojce 4/20 s. 145 

 

Živnost 
Maséři podle zdravotnického nebo živnostenského práva 23–24/20 s. 821 

 

Životní minimum 
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech  

a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., 

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění 

pozdějších předpisů 20/20 s. III 

 

VI. Rejstřík právních předpisů 
 

946/1811 Sb. zák. soud. 
§ 7 10/20 s. 351  



§ 285 10/20 s. 351  

§ 353 10/20 s. 351  

§ 354 10/20 s. 351  

§ 469 19/20 s. 671  

§ 854 20/20 s. 718  

§ 858 20/20 s. 718  

§ 871 7/20 s. 229  

§ 879 1/20 s. 37  

§ 932 7/20 s. 229  

§ 1020 21/20 s. 746  

§ 1096 10/20 s. 351  

§ 1332 9/20 s. 305  

§ 1409 13–14/20 s. 457  

§ 1446 19/20 s. 671 

 

121/1920 Sb. 
§ 19 17/20 s. 584  

§ 22 17/20 s. 584 

 

125/1920 Sb. 
§ 13 17/20 s. 584 

 

111/1927 Sb. 
§ 13 3/20 s. 91 

 

86/1950 Sb. 
§ 75 3/20 s. 91 

 

141/1950 Sb. 
§ 152 10/20 s. 351  

§ 352 3/20 s. 91 

 

141/1961 Sb. 
§ 151 12/20 s. 425 

 

99/1963 Sb. 
o 20/20 s. III  

§ 7 15–16/20 s. 563  

§ 9 2/20 s. 71  

§ 9 17/20 s. 606  

§ 21 1/20 s. 33  

§ 21 18/20 s. 637  

§ 22 12/20 s. 425  

§ 24 12/20 s. 425  

§ 27 12/20 s. 425  

§ 29 1/20 s. 33  

§ 29 12/20 s. 425  

§ 29 23–24/20 s. 848  

§ 30 8/20 s. 296  

§ 40 23–24/20 s. 843  



§ 43 4/20 s. 145  

§ 74 20/20 s. 693  

§ 79 4/20 s. 145  

§ 79 13–14/20 s. 507  

§ 80 3/20 s. 111  

§ 80 13–14/20 s. 507  

§ 93 3/20 s. 113  

§ 100 23–24/20 s. 835  

§ 101 1/20 s. 34  

§ 104 8/20 s. 301  

§ 104 15–16/20 s. 563  

§ 114b 10/20 s. 357  

§ 114c 10/20 s. 357  

§ 118a 12/20 s. 451  

§ 118b 9/20 s. 333  

§ 123 23–24/20 s. 843  

§ 125 23–24/20 s. 843  

§ 129 19/20 s. 663  

§ 130 23–24/20 s. 843  

§ 132 9/20 s. 305  

§ 132 12/20 s. 451  

§ 138 2/20 s. 61  

§ 138 5/20 s. II  

§ 138 17/20 s. 594  

§ 142 1/20 s. 34  

§ 142 7/20 s. 245  

§ 142a 7/20 s. 245  

§ 143 7/20 s. 245  

§ 150 7/20 s. 245  

§ 153 10/20 s. 372  

§ 153a 10/20 s. 357  

§ 153b 10/20 s. 357  

§ 154 2/20 s. 67  

§ 157 23–24/20 s. 843  

§ 159a 1/20 s. 30  

§ 159a 15–16/20 s. 545  

§ 176 20/20 s. 693  

§ 177 20/20 s. 693  

§ 202 22/20 s. 763  

§ 206 22/20 s. 763  

§ 212a 7/20 s. 255  

§ 229 23–24/20 s. 848  

§ 237 18/20 s. 617  

§ 237 22/20 s. 763  

§ 238 22/20 s. 763  

§ 264 18/20 s. 617  

§ 267 7/20 s. 245  

§ 268 18/20 s. 617  

§ 328 8/20 s. 280  

§ 336i 3/20 s. 113 



 

40/1964 Sb. 
§ 11 10/20 s. 372  

§ 13 10/20 s. 372  

§ 33b 21/20 s. 746  

§ 37 19/20 s. 682  

§ 41 23–24/20 s. 801  

§ 107 23–24/20 s. 833  

§ 118 4/20 s. 141  

§ 121 17/20 s. 605  

§ 126 11/20 s. 381  

§ 130 5/20 s. 185  

§ 130 13–14/20 s. 498  

§ 132 5/20 s. 185  

§ 134 5/20 s. 185  

§ 135c 4/20 s. 141  

§ 149 13–14/20 s. 505  

§ 150 13–14/20 s. 505  

§ 151n 19/20 s. 682  

§ 151n 22/20 s. 798  

§ 151o 19/20 s. 682  

§ 420 10/20 s. 372  

§ 444 10/20 s. 372  

§ 450 15–16/20 s. 555  

§ 524 9/20 s. 340  

§ 526 9/20 s. 340  

§ 559 9/20 s. 340  

§ 585 9/20 s. 340  

§ 678 11/20 s. 415 

 

109/1964 Sb. 
§ 202 9/20 s. 316 

 

65/1965 Sb. 
§ 46 1/20 s. 19 

 

20/1966 Sb. 
§ 23 10/20 s. 372 

 

116/1966 Sb. 
§ 11 2/20 s. 61 

 

22/1967 Sb. 
§ 13 9/20 s. 316 

 

2/1969 Sb. 
o 3/20 s. III 

 

11/1975 Sb. 
o 12/20 s. 430 



 

64/1975 Sb. 
čl. 2 6/20 s. 216  

čl. 8 6/20 s. 216 

 

120/1976 Sb. 
čl. 12 2/20 s. 47  

čl. 20 1/20 s. 23  

čl. 27 5/20 s. 170 

 

44/1988 Sb. 
o 17/20 s. II 

 

61/1988 Sb. 
o 19/20 s. II 

 

62/1988 Sb. 
o 17/20 s. II 

 

84/1990 Sb. 
o 4/20 s. 115 

 

200/1990 Sb. 
§ 20 13–14/20 s. 495 

 

565/1990 Sb. 
o 8/20 s. III 

 

2/1991 Sb. 
§ 8 19/20 s. 655  

§ 9 1/20 s. 7 

 

92/1991 Sb. 
§ 45 6/20 s. III 

 

104/1991 Sb. 
čl. 4 15–16/20 s. II  

čl. 12 21/20 s. 733 

 

160/1991 Sb. 
čl. 45 7/20 s. 229  

čl. 71 7/20 s. 229 

 

229/1991 Sb. 
§ 9 19/20 s. 682 

 

513/1991 Sb. 
§ 17 3/20 s. 91  

§ 56a 5/20 s. 162  

§ 66a 5/20 s. 187  



§ 152 8/20 s. 293  

§ 182 5/20 s. 187  

§ 266 8/20 s. 293  

§ 439 9/20 s. 316  

§ 476 13–14/20 s. 457  

§ 497 17/20 s. 605  

§ 725 19/20 s. 649 

 

549/1991 Sb. 
o 5/20 s. II  

o 17/20 s. 594  

§ 11 2/20 s. 61 

 

553/1991 Sb. 
§ 20 15–16/20 s. I 

 

563/1991 Sb. 
§ 7 17/20 s. 600  

§ 36 17/20 s. 600 

 

21/1992 Sb. 
o 4/20 s. 132  

§ 12o 18/20 s. II 

 

42/1992 Sb. 
§ 28d 22/20 s. 798 

 

114/1992 Sb. 
o 2/20 s. II  

§ 7 9/20 s. 321  

§ 8 9/20 s. 321  

§ 9 9/20 s. 321  

§ 49 9/20 s. 321  

§ 56 9/20 s. 321  

§ 83 4/20 s. 135 

 

209/1992 Sb. 
Pt. 4 čl. 2 2/20 s. 47  

Pt. 7 čl. 1 2/20 s. 47  

Pt. 7 9/20 s. 324  

čl. 6 2/20 s. 61  

čl. 6 9/20 s. 324  

čl. 6 23–24/20 s. 843  

čl. 8 3/20 s. 77  

čl. 8 10/20 s. 372  

čl. 10 1/20 s. 23  

čl. 13 3/20 s. 77  

čl. 13 9/20 s. 333  

čl. 15 1/20 s. 23  

čl. 15 9/20 s. III 



 

246/1992 Sb. 
o 21/20 s. II 

 

301/1992 Sb. 
o 2/20 s. II 

 

358/1992 Sb. 
o 9/20 s. II  

§ 71b 18/20 s. 646  

§ 77 17/20 s. 606  

§ 80a 17/20 s. 606 

 

586/1992 Sb. 
o 3/20 s. II  

o 4/20 s. II  

o 7/20 s. IIIpa  

o 13–14/20 s. II  

§ 6 13–14/20 s. III  

§ 7 5/20 s. 181  

§ 7a 13–14/20 s. II  

§ 10 5/20 s. 181  

§ 24 22/20 s. 791 

 

589/1992 Sb. 
o 7/20 s. IIIpa 

 

634/1992 Sb. 
o 6/20 s. II  

o 18/20 s. I  

§ 4 22/20 s. 776  

§ 10 6/20 s. II  

§ 25 15–16/20 s. 545 

 

1/1993 Sb. 
čl. 1 10/20 s. 363  

čl. 27 15–16/20 s. 563  

čl. 63 18/20 s. 627 

 

2/1993 Sb. 
čl. 2 2/20 s. 61  

čl. 3 8/20 s. 286  

čl. 6 15–16/20 s. I  

čl. 9 20/20 s. 714  

čl. 10 17/20 s. 576  

čl. 11 10/20 s. 363  

čl. 11 15–16/20 s. 515  

čl. 11 15–16/20 s. 555  

čl. 11 22/20 s. 784  

čl. 14 2/20 s. 47  



čl. 17 4/20 s. 115  

čl. 17 18/20 s. 622  

čl. 19 4/20 s. 115  

čl. 31 2/20 s. 55  

čl. 32 4/20 s. 126  

čl. 34 1/20 s. 23  

čl. 36 2/20 s. 61  

čl. 36 9/20 s. 333  

čl. 36 12/20 s. 425  

čl. 36 23–24/20 s. 843  

čl. 38 23–24/20 s. 843  

čl. 40 9/20 s. 324 

 

125/1993 Sb. 
§ 2 13–14/20 s. 495 

 

111/1994 Sb. 
§ 9a 12/20 s. 430 

 

153/1994 Sb. 
o 12/20 s. II 

 

216/1994 Sb. 
§ 40e 22/20 s. 780  

§ 40k 22/20 s. 780  

§ 41 22/20 s. 780 

 

266/1994 Sb. 
§ 3 4/20 s. 141 

 

40/1995 Sb. 
§ 2 22/20 s. 776 

 

58/1995 Sb. 
o 4/20 s. II 

 

89/1995 Sb. 
§ 19 20/20 s. III 

 

90/1995 Sb. 
o 4/20 s. III  

o 19/20 s. III  

§ 13 15–16/20 s. 563  

§ 14 15–16/20 s. 563  

§ 15 15–16/20 s. 563  

§ 18 15–16/20 s. 563 

 

117/1995 Sb. 
o 13–14/20 s. III  

§ 30 4/20 s. 126 



 

177/1995 Sb. 
§ 27 4/20 s. 141 

 

191/1995 Sb. 
o 3/20 s. 91 

 

236/1995 Sb. 
§ 3 11/20 s. III 

 

247/1995 Sb. 
o 2/20 s. II  

o 19/20 s. III 

 

85/1996 Sb. 
o 21/20 s. II  

§ 16 22/20 s. 794  

§ 32 21/20 s. 743 

 

177/1996 Sb. 
§ 9 8/20 s. 296 

 

273/1996 Sb. 
o 10/20 s. II 

 

48/1997 Sb. 
o 3/20 s. III  

o 13–14/20 s. III  

o 23–24/20 s. III  

§ 16 2/20 s. 55  

§ 55 23–24/20 s. 808 

 

77/1997 Sb. 
o 6/20 s. III 

 

110/1997 Sb. 
§ 17 2/20 s. 39  

§ 17i 2/20 s. 39 

 

82/1998 Sb. 
o 1/20 s. 29  

o 2/20 s. 61  

§ 5 23–24/20 s. 848  

§ 6 9/20 s. 333  

§ 7 9/20 s. 333  

§ 7 12/20 s. 453  

§ 7 23–24/20 s. 848  

§ 8 23–24/20 s. 848  

§ 13 9/20 s. 333  

§ 13 12/20 s. 453  



§ 13 23–24/20 s. 848  

§ 31a 12/20 s. 453 

 

110/1998 Sb. 
o 13–14/20 s. II  

o 20/20 s. II  

čl. 5 7/20 s. Ip  

čl. 5 15–16/20 s. 549  

čl. 6 7/20 s. Ip 

 

111/1998 Sb. 
o 23–24/20 s. II 

 

134/1998 Sb. 
o 23–24/20 s. 821 

 

167/1998 Sb. 
o 11/20 s. II 

 

106/1999 Sb. 
o 20/20 s. III  

§ 2 11/20 s. 400  

§ 8b 11/20 s. 400  

§ 9 11/20 s. 400 

 

168/1999 Sb. 
§ 6 9/20 s. 337  

§ 10 17/20 s. 603 

 

222/1999 Sb. 
o 6/20 s. III  

o 12/20 s. II 

 

326/1999 Sb. 
§ 31a 6/20 s. 191  

§ 42 6/20 s. 191  

§ 42g 6/20 s. 191  

§ 44a 6/20 s. 191  

§ 63 6/20 s. 191  

§ 118 2/20 s. 47  

§ 119 2/20 s. 47  

§ 120 2/20 s. 47  

§ 121 2/20 s. 47  

§ 122 2/20 s. 47  

§ 123a 2/20 s. 47  

§ 169r 3/20 s. 77  

§ 171 3/20 s. 77  

§ 181b 6/20 s. 191 

 

 



328/1999 Sb. 
o 8/20 s. II  

o 21/20 s. I 

 

349/1999 Sb. 
o 5/20 s. III 

 

14/2000 Sb. m. s. 
čl. 4 13–14/20 s. IV  

čl. 15 2/20 s. 47 

 

26/2000 Sb. 
§ 30 21/20 s. 757 

 

46/2000 Sb. 
§ 4a 11/20 s. 417  

§ 11a 11/20 s. 417 

 

101/2000 Sb. 
§ 5 18/20 s. 622  

§ 9 18/20 s. 622 

 

118/2000 Sb. 
o 13–14/20 s. II  

o 19/20 s. II 

 

121/2000 Sb. 
o 23–24/20 s. II  

§ 34 12/20 s. 446  

§ 96d 22/20 s. 769  

§ 101g 22/20 s. 769 

 

128/2000 Sb. 
o 23–24/20 s. III  

§ 34 11/20 s. 409  

§ 103 9/20 s. 335 

 

129/2000 Sb. 
o 23–24/20 s. III 

 

131/2000 Sb. 
o 23–24/20 s. III 

 

218/2000 Sb. 
o 4/20 s. II 

 

219/2000 Sb. 
o 2/20 s. 73  

§ 17 4/20 s. 141  

§ 55b 18/20 s. 643  



§ 57 18/20 s. 643 

 

240/2000 Sb. 
o 20/20 s. II  

§ 2 12/20 s. 440  

§ 2 22/20 s. 784  

§ 5 7/20 s. I  

§ 5 15–16/20 s. 549  

§ 6 7/20 s. I  

§ 6 15–16/20 s. 549  

§ 35 22/20 s. 784  

§ 36 15–16/20 s. 549  

§ 36 22/20 s. 784  

§ 39 22/20 s. 784 

 

243/2000 Sb. 
o 3/20 s. II  

o 8/20 s. III 

 

247/2000 Sb. 
o 12/20 s. III 

 

248/2000 Sb. 
o 6/20 s. II 

 

250/2000 Sb. 
§ 10d 1/20 s. 7 

 

258/2000 Sb. 
o 11/20 s. I  

o 21/20 s. III  

o 23–24/20 s. II  

§ 19 23–24/20 s. 821  

§ 69 12/20 s. 440  

§ 69 15–16/20 s. 549  

§ 69 23–24/20 s. II  

§ 80 12/20 s. 440  

§ 80 22/20 s. 784 

 

301/2000 Sb. 
§ 58 7/20 s. 240 

 

361/2000 Sb. 
§ 3 23–24/20 s. 850  

§ 6 23–24/20 s. 850  

§ 94a 12/20 s. 448  

§ 104 23–24/20 s. 850  

§ 116 23–24/20 s. 850  

§ 118 23–24/20 s. 850  

§ 123b 21/20 s. 743  



§ 125c 23–24/20 s. 850 

 

365/2000 Sb. 
o 4/20 s. I 

 

458/2000 Sb. 
o 6/20 s. III  

o 7/20 s. II  

§ 2 4/20 s. 145  

§ 17 21/20 s. III  

§ 45 4/20 s. 145 

 

96/2001 Sb. m. s. 
čl. 4 23–24/20 s. 821  

čl. 6 21/20 s. 733  

čl. 6 23–24/20 s. 816 

 

120/2001 Sb. 
o 20/20 s. III  

§ 2 7/20 s. 250  

§ 3 7/20 s. 250  

§ 7 8/20 s. 280  

§ 29 7/20 s. 250  

§ 32 7/20 s. 245  

§ 36 15–16/20 s. 522  

§ 40 18/20 s. 646  

§ 44a 15–16/20 s. 522  

§ 46 7/20 s. 255  

§ 46 8/20 s. 280  

§ 47 15–16/20 s. 522  

§ 52 18/20 s. 646  

§ 68 7/20 s. 245  

§ 69 8/20 s. 280  

§ 74 7/20 s. 250  

§ 75 7/20 s. 250  

§ 87 7/20 s. 255  

§ 88 7/20 s. 255  

§ 116 8/20 s. 280 

 

143/2001 Sb. 
o 10/20 s. II  

§ 3 2/20 s. 39  

§ 3 3/20 s. 83  

§ 10 15–16/20 s. 528  

§ 11 2/20 s. 39  

§ 19a 9/20 s. 329  

§ 22aa 9/20 s. 329 

 

164/2001 Sb. 
§ 33 15–16/20 s. 515 



 

254/2001 Sb. 
§ 55 5/20 s. 186  

§ 59a 5/20 s. 186  

§ 115 4/20 s. 135 

 

320/2001 Sb. 
§ 2 11/20 s. 400 

 

330/2001 Sb. 
o 7/20 s. 255 

 

418/2001 Sb. 
o 7/20 s. 250 

 

430/2001 Sb. 
o 22/20 s. 791 

 

449/2001 Sb. 
§ 2 23–24/20 s. 827  

§ 26 23–24/20 s. 827  

§ 30 23–24/20 s. 827  

§ 33 23–24/20 s. 827 

 

6/2002 Sb. 
§ 36a 18/20 s. 627  

§ 60 18/20 s. 627  

§ 109 18/20 s. 627 

 

7/2002 Sb. 
o 8/20 s. 280 

 

119/2002 Sb. 
o 15–16/20 s. I 

 

139/2002 Sb. 
o 3/20 s. II 

 

150/2002 Sb. 
o 3/20 s. I  

§ 36 5/20 s. II  

§ 36 17/20 s. 594  

§ 65 6/20 s. 196  

§ 65 12/20 s. 425  

§ 82 17/20 s. 576  

§ 104a 8/20 s. 267 

 

303/2002 Sb. 
o 18/20 s. 627 

 



218/2003 Sb. 
§ 18 20/20 s. 714 

 

95/2004 Sb. 
o 22/20 s. III 

 

96/2004 Sb. 
§ 37 23–24/20 s. 821 

 

99/2004 Sb. 
§ 16 7/20 s. 262  

§ 17 7/20 s. 262  

§ 18 7/20 s. 262 

 

235/2004 Sb. 
o 3/20 s. II  

§ 5 5/20 s. 181 

 

256/2004 Sb. 
o 19/20 s. I  

§ 91 20/20 s. 709  

§ 118 20/20 s. 687 

 

435/2004 Sb. 
§ 37a 6/20 s. 191 

 

480/2004 Sb. 
§ 2 13–14/20 s. 480  

§ 7 19/20 s. 674  

§ 11 19/20 s. 674 

 

499/2004 Sb. 
§ 68 12/20 s. 446 

 

500/2004 Sb. 
§ 2 7/20 s. 240  

§ 14 1/20 s. 17  

§ 31 1/20 s. 17  

§ 33 21/20 s. II  

§ 36 3/20 s. 77  

§ 36 4/20 s. 135  

§ 37 1/20 s. 17  

§ 37 6/20 s. 212  

§ 38 12/20 s. 446  

§ 41 7/20 s. 240  

§ 46 1/20 s. 17  

§ 49 1/20 s. 17  

§ 66 3/20 s. 77  

§ 67 6/20 s. 196  

§ 76 4/20 s. 135  



§ 84 7/20 s. 240  

§ 89 4/20 s. 135  

§ 90 6/20 s. 212  

§ 94 7/20 s. 240  

§ 142 11/20 s. 409  

§ 149 3/20 s. 98  

§ 149 21/20 s. 737  

§ 161 21/20 s. 737  

§ 165 21/20 s. 737  

§ 167 21/20 s. 737  

§ 169 21/20 s. 737  

§ 180 2/20 s. 55 

 

634/2004 Sb. 
o 9/20 s. II 

 

251/2005 Sb. 
§ 30 13–14/20 s. 495 

 

289/2005 Sb. 
o 7/20 s. III 

 

108/2006 Sb. 
o 12/20 s. III  

§ 7 5/20 s. III 

 

159/2006 Sb. 
o 1/20 s. III  

o 10/20 s. III  

o 18/20 s. III 

 

182/2006 Sb. 
§ 5 17/20 s. 605  

§ 7a 2/20 s. 71  

§ 22 15–16/20 s. 568  

§ 53 10/20 s. 343  

§ 109 10/20 s. 343  

§ 111 10/20 s. 343  

§ 122 10/20 s. 343  

§ 122 13–14/20 s. 467  

§ 127a 10/20 s. 343  

§ 142 10/20 s. 343  

§ 159 2/20 s. 71  

§ 170 17/20 s. 605  

§ 173 4/20 s. 147  

§ 174 4/20 s. 147  

§ 185 4/20 s. 147  

§ 188 4/20 s. 147  

§ 236 9/20 s. 340  

§ 237 9/20 s. 340  



§ 239 9/20 s. 340  

§ 250 9/20 s. 316  

§ 253 13–14/20 s. 467  

§ 308 21/20 s. 754  

§ 311 21/20 s. 754  

§ 389 6/20 s. 224  

§ 390 6/20 s. 224  

§ 396 6/20 s. 224  

§ 397 6/20 s. 224  

§ 398 4/20 s. 147 

 

183/2006 Sb. 
o 1/20 s. II  

o 3/20 s. 98  

o 8/20 s. III  

o 12/20 s. II  

o 18/20 s. II  

o 22/20 s. III  

§ 89 13–14/20 s. 507  

§ 96 6/20 s. 196  

§ 106 6/20 s. 196  

§ 114 13–14/20 s. 507  

§ 115 3/20 s. 111  

§ 122 6/20 s. 196  

§ 127 6/20 s. 196  

§ 128 6/20 s. 196  

§ 168 12/20 s. 446 

 

184/2006 Sb. 
§ 3 15–16/20 s. 515  

§ 4 15–16/20 s. 515  

§ 5 15–16/20 s. 515  

§ 22 15–16/20 s. 515  

§ 24 6/20 s. 212  

§ 25 6/20 s. 212 

 

187/2006 Sb. 
o 4/20 s. III  

§ 3 21/20 s. 750  

§ 16 8/20 s. 286  

§ 39 8/20 s. 286  

§ 39 21/20 s. 750  

§ 126 23–24/20 s. 808 

 

262/2006 Sb. 
o 2/20 s. II  

o 5/20 s. I  

o 13–14/20 s. III  

§ 1a 20/20 s. 705  

§ 23 19/20 s. 655  



§ 26 19/20 s. 655  

§ 34 15–16/20 s. 559  

§ 34b 8/20 s. 291  

§ 51a 13–14/20 s. 488  

§ 52 1/20 s. 19  

§ 74 8/20 s. 291  

§ 77 8/20 s. 291  

§ 110 20/20 s. 705  

§ 191 8/20 s. 286  

§ 203a 13–14/20 s. 488  

§ 213 13–14/20 s. 488  

§ 216 13–14/20 s. 488  

§ 218 13–14/20 s. 488  

§ 236 22/20 s. 791  

§ 271n 13–14/20 s. 495  

§ 273 15–16/20 s. 559  

§ 317 22/20 s. 791  

§ 317a 13–14/20 s. 488  

§ 332 13–14/20 s. 488  

§ 338 8/20 s. 273  

§ 338 13–14/20 s. 488  

§ 348 13–14/20 s. 488  

§ 365 13–14/20 s. 495  

§ 366 15–16/20 s. 559  

§ 378 22/20 s. 796 

 

253/2008 Sb. 
o 12/20 s. I  

§ 7 4/20 s. 132 

 

273/2008 Sb. 
o 5/20 s. II  

§ 56 15–16/20 s. I  

§ 60 7/20 s. 259  

§ 62 7/20 s. 259 

 

300/2008 Sb. 
§ 18a 4/20 s. I 

 

40/2009 Sb. 
o 19/20 s. IV  

§ 29 7/20 s. II  

§ 29 15–16/20 s. I  

§ 62 20/20 s. 714  

§ 143 10/20 s. 368  

§ 146 10/20 s. 368  

§ 153 10/20 s. 368  

§ 160 10/20 s. 368  

§ 164 10/20 s. 368  

§ 180 17/20 s. 576  



§ 206 8/20 s. 280 

 

111/2009 Sb. 
o 4/20 s. I  

§ 4 7/20 s. 240 

 

280/2009 Sb. 
o 10/20 s. II  

§ 174a 15–16/20 s. 570 

 

416/2009 Sb. 
o 15–16/20 s. II  

§ 2h 4/20 s. 135 

 

10/2010 Sb. m. s. 
o 20/20 s. II  

čl. 33 19/20 s. 667 

 

55/2011 Sb. 
§ 22a 23–24/20 s. 821  

§ 22b 23–24/20 s. 821  

§ 38 23–24/20 s. 821 

 

329/2011 Sb. 
o 5/20 s. III 

 

372/2011 Sb. 
o 20/20 s. II  

§ 5 17/20 s. III  

§ 31 20/20 s. 698  

§ 33 23–24/20 s. 816  

§ 34 20/20 s. 698  

§ 34 21/20 s. 733  

§ 34 23–24/20 s. 816  

§ 35 21/20 s. 733  

§ 36 20/20 s. 698  

§ 38 21/20 s. 733  

§ 53 19/20 s. 663 

 

373/2011 Sb. 
§ 41 1/20 s. 19  

§ 43 1/20 s. 19  

§ 47 1/20 s. 19  

§ 67 1/20 s. 19 

 

418/2011 Sb. 
§ 7 10/20 s. 368  

§ 8 10/20 s. 368  

§ 34 18/20 s. 637  

§ 35 18/20 s. 637 



 

17/2012 Sb. 
o 5/20 s. II 

 

80/2012 Sb. m. s. 
čl. 1 13–14/20 s. IV 

 

89/2012 Sb. 
o 1/20 s. III  

o 5/20 s. 174  

§ 1 19/20 s. 678  

§ 1 23–24/20 s. 801  

§ 2 6/20 s. 207  

§ 6 11/20 s. 391  

§ 7 1/20 s. 30  

§ 7 11/20 s. 391  

§ 8 5/20 s. 162  

§ 8 19/20 s. 678  

§ 10 21/20 s. 754  

§ 31 21/20 s. 733  

§ 32 17/20 s. I  

§ 74 21/20 s. 725  

§ 77 6/20 s. 216  

§ 77 15–16/20 s. 563  

§ 79 6/20 s. 216  

§ 81 4/20 s. 115  

§ 81 8/20 s. 298  

§ 81 15–16/20 s. 563  

§ 81 20/20 s. 698  

§ 81 22/20 s. 796  

§ 82 22/20 s. 796  

§ 86 11/20 s. 413  

§ 89 18/20 s. 622  

§ 89 21/20 s. 725  

§ 100 21/20 s. 733  

§ 101 23–24/20 s. 816  

§ 132 6/20 s. 216  

§ 164 18/20 s. 637  

§ 165 8/20 s. 301  

§ 165 10/20 s. 374  

§ 187 15–16/20 s. 568  

§ 191 15–16/20 s. 568  

§ 205 21/20 s. 725  

§ 211 21/20 s. 725  

§ 212 5/20 s. 162  

§ 212 13–14/20 s. 508  

§ 212 20/20 s. 687  

§ 244 1/20 s. 33  

§ 245 1/20 s. 34  

§ 245 23–24/20 s. 854  



§ 258 1/20 s. 33  

§ 258 13–14/20 s. 508  

§ 258 23–24/20 s. 854  

§ 259 23–24/20 s. 854  

§ 260 1/20 s. 34  

§ 260 10/20 s. 376  

§ 260 23–24/20 s. 854  

§ 261 23–24/20 s. 854  

§ 265 22/20 s. 780  

§ 419 22/20 s. 776  

§ 436 18/20 s. 637  

§ 442 21/20 s. 746  

§ 486 10/20 s. 374  

§ 487 8/20 s. 301  

§ 489 9/20 s. 305  

§ 489 10/20 s. 351  

§ 494 7/20 s. 262  

§ 498 4/20 s. 141  

§ 502 8/20 s. 273  

§ 502 13–14/20 s. 457  

§ 504 3/20 s. 91  

§ 505 13–14/20 s. 507  

§ 506 4/20 s. 141  

§ 507 9/20 s. 321  

§ 509 4/20 s. 141  

§ 509 4/20 s. 145  

§ 514 20/20 s. 709  

§ 525 20/20 s. 709  

§ 553 7/20 s. 264  

§ 555 23–24/20 s. 801  

§ 556 8/20 s. 293  

§ 556 23–24/20 s. 801  

§ 556 23–24/20 s. 846  

§ 559 19/20 s. 649  

§ 560 13–14/20 s. 473  

§ 560 15–16/20 s. 566  

§ 562 20/20 s. 709  

§ 576 23–24/20 s. 801  

§ 580 6/20 s. 223  

§ 580 7/20 s. 264  

§ 580 19/20 s. 678  

§ 582 19/20 s. 678  

§ 583 7/20 s. 229  

§ 584 7/20 s. 229  

§ 588 13–14/20 s. 473  

§ 588 19/20 s. 678  

§ 605 8/20 s. 303  

§ 605 17/20 s. 590  

§ 610 23–24/20 s. 833  

§ 611 8/20 s. 303  



§ 611 17/20 s. 590  

§ 619 8/20 s. 303  

§ 619 17/20 s. 590  

§ 619 19/20 s. 649  

§ 629 23–24/20 s. 833  

§ 638 23–24/20 s. 833  

§ 700 11/20 s. II  

§ 708 15–16/20 s. 522  

§ 713 15–16/20 s. 566  

§ 714 23–24/20 s. 840  

§ 736 15–16/20 s. 522  

§ 737 15–16/20 s. 522  

§ 742 15–16/20 s. 522  

§ 743 23–24/20 s. 840  

§ 747 23–24/20 s. 840  

§ 858 21/20 s. 750  

§ 875 21/20 s. 733  

§ 898 17/20 s. I  

§ 980 1/20 s. 30  

§ 984 1/20 s. 30  

§ 984 2/20 s. 65  

§ 984 5/20 s. 185  

§ 984 23–24/20 s. 840  

§ 986 2/20 s. 65  

§ 992 5/20 s. 185  

§ 992 11/20 s. 391  

§ 1003 20/20 s. 693  

§ 1004 3/20 s. 111  

§ 1004 20/20 s. 693  

§ 1006 20/20 s. 693  

§ 1008 20/20 s. 693  

§ 1011 10/20 s. 351  

§ 1011 11/20 s. 381  

§ 1012 8/20 s. 273  

§ 1012 10/20 s. 351  

§ 1013 3/20 s. 111  

§ 1013 11/20 s. 413  

§ 1013 19/20 s. 683  

§ 1019 19/20 s. 683  

§ 1020 3/20 s. 111  

§ 1022 3/20 s. 111  

§ 1023 4/20 s. 141  

§ 1024 20/20 s. 718  

§ 1025 20/20 s. 718  

§ 1026 20/20 s. 718  

§ 1042 3/20 s. 111  

§ 1042 19/20 s. 683  

§ 1044 10/20 s. 351  

§ 1044 11/20 s. 381  

§ 1084 4/20 s. 141  



§ 1103 20/20 s. 709  

§ 1104 20/20 s. 709  

§ 1109 2/20 s. 65  

§ 1140 18/20 s. 611  

§ 1145 18/20 s. 611  

§ 1147 12/20 s. 451  

§ 1150 18/20 s. 611  

§ 1166 13–14/20 s. 473  

§ 1167 13–14/20 s. 473  

§ 1169 13–14/20 s. 473  

§ 1185 15–16/20 s. 566  

§ 1191 13–14/20 s. 473  

§ 1193 13–14/20 s. 473  

§ 1220 13–14/20 s. 473  

§ 1236 15–16/20 s. 522  

§ 1257 19/20 s. 671  

§ 1259 19/20 s. 682  

§ 1260 19/20 s. 682  

§ 1274 19/20 s. 682  

§ 1295 11/20 s. 381  

§ 1299 22/20 s. 798  

§ 1351 18/20 s. 611  

§ 1376 19/20 s. 671  

§ 1380 19/20 s. 671  

§ 1418 15–16/20 s. 555  

§ 1457 6/20 s. 203  

§ 1458 6/20 s. 203  

§ 1466 6/20 s. 203  

§ 1551 13–14/20 s. 473  

§ 1635 12/20 s. 419  

§ 1636 12/20 s. 419  

§ 1637 12/20 s. 419  

§ 1638 12/20 s. 419  

§ 1639 12/20 s. 419  

§ 1640 12/20 s. 419  

§ 1641 12/20 s. 419  

§ 1727 13–14/20 s. 467  

§ 1746 9/20 s. 316  

§ 1763 11/20 s. 381  

§ 1765 10/20 s. 363  

§ 1765 12/20 s. 430  

§ 1766 10/20 s. 363  

§ 1766 12/20 s. 430  

§ 1771 21/20 s. 757  

§ 1788 12/20 s. 430  

§ 1879 12/20 s. 425  

§ 1888 18/20 s. 611  

§ 1903 7/20 s. 264  

§ 1904 7/20 s. 264  

§ 1917 7/20 s. 229  



§ 1932 7/20 s. 255  

§ 1932 17/20 s. I  

§ 1982 23–24/20 s. 846  

§ 1987 23–24/20 s. 846  

§ 1993 17/20 s. 573  

§ 1999 17/20 s. 590  

§ 2026 21/20 s. 754  

§ 2072 20/20 s. 721  

§ 2073 20/20 s. 721  

§ 2101 6/20 s. 222  

§ 2106 6/20 s. 222  

§ 2106 7/20 s. 229  

§ 2107 7/20 s. 229  

§ 2108 9/20 s. 316  

§ 2112 7/20 s. 229  

§ 2113 9/20 s. 316  

§ 2169 7/20 s. 229  

§ 2175 8/20 s. 273  

§ 2175 13–14/20 s. 457  

§ 2177 13–14/20 s. 457  

§ 2178 8/20 s. 273  

§ 2202 11/20 s. 415  

§ 2211 11/20 s. 381  

§ 2215 17/20 s. 573  

§ 2238 11/20 s. 391  

§ 2249 12/20 s. 430  

§ 2277 17/20 s. 573  

§ 2278 17/20 s. 573  

§ 2288 12/20 s. 440  

§ 2291 12/20 s. 440  

§ 2302 11/20 s. 415  

§ 2312 11/20 s. 415  

§ 2332 11/20 s. 415  

§ 2393 17/20 s. 590  

§ 2455 12/20 s. 425  

§ 2475 12/20 s. 430  

§ 2566 12/20 s. 430  

§ 2636 23–24/20 s. 821  

§ 2811 9/20 s. 337  

§ 2819 9/20 s. 337  

§ 2820 23–24/20 s. 808  

§ 2861 9/20 s. 337  

§ 2890 19/20 s. 649  

§ 2894 15–16/20 s. 561  

§ 2900 15–16/20 s. 563  

§ 2909 9/20 s. 335  

§ 2910 9/20 s. 335  

§ 2910 22/20 s. 796  

§ 2913 12/20 s. 430  

§ 2913 22/20 s. 794  



§ 2918 22/20 s. 796  

§ 2927 1/20 s. 1  

§ 2927 9/20 s. 337  

§ 2930 1/20 s. 1  

§ 2951 4/20 s. 121  

§ 2951 8/20 s. 298  

§ 2953 15–16/20 s. 555  

§ 2956 8/20 s. 298  

§ 2956 10/20 s. 372  

§ 2956 22/20 s. 796  

§ 2959 10/20 s. 372  

§ 2959 22/20 s. 796  

§ 2960 23–24/20 s. 808  

§ 2961 23–24/20 s. 808  

§ 2962 23–24/20 s. 808  

§ 2963 23–24/20 s. 808  

§ 2964 23–24/20 s. 808  

§ 2969 9/20 s. 305  

§ 2974 6/20 s. 216  

§ 2985 3/20 s. 91  

§ 2991 4/20 s. 121  

§ 2991 23–24/20 s. 833  

§ 3026 20/20 s. 709  

§ 3055 5/20 s. 186  

§ 3074 11/20 s. 391  

§ 3074 11/20 s. 415 

 

90/2012 Sb. 
o 11/20 s. II  

§ 6 20/20 s. 721  

§ 13 19/20 s. 678  

§ 16 20/20 s. 687  

§ 45 1/20 s. 34  

§ 48 20/20 s. 687  

§ 51 1/20 s. 34  

§ 53 4/20 s. 121  

§ 54 8/20 s. 301  

§ 59 6/20 s. 223  

§ 62 3/20 s. 107  

§ 68 21/20 s. 754  

§ 71 3/20 s. 107  

§ 85 5/20 s. 187  

§ 89 21/20 s. 757  

§ 132 2/20 s. 67  

§ 134 2/20 s. 67  

§ 182 1/20 s. 34  

§ 184 1/20 s. 34  

§ 188 17/20 s. 606  

§ 189 17/20 s. 606  

§ 190 1/20 s. 34  



§ 195 1/20 s. 34  

§ 208 20/20 s. 721  

§ 208 21/20 s. 757  

§ 209 20/20 s. 721  

§ 244 20/20 s. 687  

§ 255 20/20 s. 687  

§ 390 20/20 s. 687  

§ 424 10/20 s. 376  

§ 428 10/20 s. 376  

§ 638 5/20 s. 153  

§ 639 5/20 s. 153  

§ 660 5/20 s. 153  

§ 669 5/20 s. 153  

§ 685 5/20 s. 153  

§ 704 5/20 s. 153  

§ 731 22/20 s. 798  

§ 755 5/20 s. 153  

§ 775 5/20 s. 187  

§ 777 10/20 s. 363 

 

91/2012 Sb. 
§ 26 6/20 s. 216 

 

98/2012 Sb. 
o 19/20 s. 663 

 

165/2012 Sb. 
o 21/20 s. III 

 

428/2012 Sb. 
§ 4 18/20 s. 643  

§ 10 18/20 s. 643 

 

83/2013 Sb. m. s. 
čl. 41 23–24/20 s. 850 

 

256/2013 Sb. 
§ 24 1/20 s. 30 

 

292/2013 Sb. 
§ 85 1/20 s. 33  

§ 474 23–24/20 s. 835 

 

303/2013 Sb. 
o 22/20 s. 780 

 

304/2013 Sb. 
§ 25 10/20 s. 374  

§ 43 6/20 s. 216  

§ 48 2/20 s. 67  



§ 90 23–24/20 s. 854 

 

340/2013 Sb. 
o 3/20 s. II 

 

181/2014 Sb. 
o 4/20 s. I 

 

234/2014 Sb. 
§ 88 9/20 s. 324  

§ 89 21/20 s. 743  

§ 112 19/20 s. 655  

§ 143 19/20 s. 655 

 

247/2014 Sb. 
o 17/20 s. II 

 

145/2015 Sb. 
o 13–14/20 s. I 

 

320/2015 Sb. 
o 9/20 s. III 

 

340/2015 Sb. 
§ 2 1/20 s. 7  

§ 3 1/20 s. 7  

§ 3 11/20 s. 400  

§ 5 1/20 s. 7  

§ 8 1/20 s. 7 

 

134/2016 Sb. 
o 4/20 s. II  

o 23–24/20 s. I  

§ 4 1/20 s. 7  

§ 131 1/20 s. 7  

§ 219 1/20 s. 7 

 

250/2016 Sb. 
o 10/20 s. 371  

o 19/20 s. IV  

§ 21 2/20 s. 39  

§ 23 2/20 s. 39  

§ 41 12/20 s. 448  

§ 41 21/20 s. 743  

§ 43 12/20 s. 448  

§ 77 9/20 s. 324  

§ 88 21/20 s. 743 

 

251/2016 Sb. 
§ 5 19/20 s. IV  



§ 7 19/20 s. IV 

 

257/2016 Sb. 
§ 122 10/20 s. 363 

 

23/2017 Sb. 
§ 10a 9/20 s. I  

§ 11a 9/20 s. I 

 

64/2017 Sb. 
o 6/20 s. 224 

 

102/2017 Sb. 
o 22/20 s. 769 

 

262/2017 Sb. 
o 10/20 s. II 

 

296/2017 Sb. 
o 22/20 s. 763 

 

370/2017 Sb. 
o 1/20 s. II 

 

53/2019 Sb. 
o 19/20 s. 655 

 

110/2019 Sb. 
o 17/20 s. 576  

§ 17 18/20 s. 622  

§ 32 7/20 s. 259 

 

176/2019 Sb. 
o 6/20 s. 191 

 

220/2019 Sb. 
o 6/20 s. 191 

 

291/2019 Sb. 
o 6/20 s. 191 

 

354/2019 Sb. 
o 2/20 s. III 

 

12/2020 Sb. 
o 4/20 s. I 

 

33/2020 Sb. 
o 3/20 s. 107 

 



69/2020 Sb. 
o 7/20 s. I  

o 15–16/20 s. 549 

 

133/2020 Sb. 
o 8/20 s. 286 

 

177/2020 Sb. 
o 10/20 s. 363 

 

185/2020 Sb. 
o 10/20 s. 363 

 

188/2020 Sb. 
o 23–24/20 s. II 

 

191/2020 Sb. 
§ 32 10/20 s. 343 

 

207/2020 Sb. 
o 9/20 s. I 

 

209/2020 Sb. 
o 10/20 s. 363  

o 12/20 s. 430  

o 12/20 s. 440  

§ 1 12/20 s. 440  

§ 3 12/20 s. 440 

 

210/2020 Sb. 
o 10/20 s. 363  

o 12/20 s. 440  

§ 3 12/20 s. 440 

 

285/2020 Sb. 
o 13–14/20 s. 488 

 

288/2020 Sb. 
o 21/20 s. II 

 

301/2020 Sb. 
o 13–14/20 s. III 

 

305/2020 Sb. 
o 13–14/20 s. III 

 

350/2020 Sb. 
o 17/20 s. II  

o 18/20 s. II 

 



377/2020 Sb. 
o 20/20 s. III 

 

459/2020 Sb. 
o 23–24/20 s. III 

 

495/2020 Sb. 
o 23–24/20 s. II 

 

69/2020 UsnV 
o 4/20 s. I 

 

213/2020 UsnV 
o 7/20 s. Ip 

 

313/2020 UsnV 
o 8/20 s. III 

 

499/2020 UsnV 
o 11/20 s. III 

 

515/2020 UsnV 
o 11/20 s. I 

 

535/2020 UsnV 
o 11/20 s. II 

 

539/2020 UsnV 
o 12/20 s. II 

 

541/2020 UsnV 
o 12/20 s. II 

 

557/2020 UsnV 
o 12/20 s. III 

 

558/2020 UsnV 
o 13–14/20 s. III 

 

559/2020 UsnV 
o 12/20 s. III 

 

613/2020 UsnV 
o 13–14/20 s. III 

 

654/2020 UsnV 
o 21/20 s. II 

 

717/2020 UsnV 
o 15–16/20 s. I 



 

751/2020 UsnV 
o 17/20 s. II 

 

829/2020 UsnV 
o 18/20 s. III 

 

850/2020 UsnV 
o 18/20 s. II 

 

1129/2020 UsnV 
o 22/20 s. II 

 

1257/2020 UsnV 
o 23–24/20 s. III 


