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Druhé vydání komentáře k zákonu o veřejných zakázkách 
zohledňuje zkušenosti získané členy autorského kolektivu 
při aplikaci zákona, jakož i novou judikaturu soudní či Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, která zákonnou úpravu 
kontinuálně dotváří a představuje podstatnou osu výkladu 
jednotlivých zákonných ustanovení. Dílo reflektuje současné 
výklady zákona a zohledňuje všechny dosavadní novely 
schválené do konce roku 2021.

Autoři díla poskytují právní poradenství v oblasti zadávání 
veřejných zakázek jak zadavatelům, tak i dodavatelům. 
V rámci své přednáškové činnosti a účasti v řadě odborných 
a profesních uskupení se do jisté míry podílejí i na tvorbě  
a výkladu právní úpravy v oblasti veřejného zadávání.

 

Šebesta  •  Novotný  •  Machurek  •  Dvořák a kol.
 

Zákon o zadávání  
veřejných zakázek
Komentář. 2. vydání
2022  I  vázané s přebalem  I  1 648    I  2 990 Kč

   obj. číslo EVK31

NOVINKA

NOVINKA
Snahou publikace je předložit účastníku alespoň základ-
ní orientační pomůcku, kdy, kde a za jakých okolností 
může být účastníkem patentového sporu v jednotlivých 
zemích. Předkládá seznam základní právní úpravy, a to 
tak, aby se čtenář mohl alespoň v základních obrysech 
dané problematiky orientovat. Zároveň vede čtenáře 
k pochopení, „že se klidně může stát“, že se strana 
sporu z jednoho státu (přes své sídlo v jiné zemi) stane 
žalovanou v zemi jiné.

Petr Košík

Patentové litigace  
s mezinárodním prvkem

2022  I  brožované  I  168   I  390 Kč
 

obj. číslo EPI143

2. vydání  
reflektuje 

znění zákona 
účinné v roce 

2022
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Kasíková/Jirmanová/Hubáček/Plášil/ 
Šimka/Kučera/Nekola

Exekuční řád 
Komentář. 5. vydání

2022  I  vázané v plátně  I  1 368    I  2 490 Kč

   obj. číslo EKZ198 

Aktuální výklad a nejnovější judikatura

Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení 
zákona vycházející ze současné praxe autorů. Tradičně je obo-
hacen o rychle se rozvíjející nejnovější judikaturu exekučních 
soudů. Umožňuje získat dostatečný přehled o procesních 
postupech soudních exekutorů, exekučních soudů  
i účastníků exekučního řízení. Páté vydání je doplněno  
zejména o velkou novelu č. 286/2021 Sb., účinnou od  
1. 1. 2022, která přinesla například zastavení exekucí, které 
jsou vedeny dlouhodobě bezvýsledně. Zapracovány jsou  
i novely účinné od 1. 7. 2021 týkající se ochrany nezletilých  
v exekuci, náhradního výživného, chráněného účtu či změn  
v exekuci přikázáním pohledávky z účtu.

Hlavinová/Pilíková/Kabeš 

Zákon o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů  
z trestné činnosti  
a financování terorismu  
Komentář. 3. vydání 

2022  I  vázané  I  552    I  1 590 Kč

   obj. číslo BK87

Velká novela z roku 2020

Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, 
kterou byla transponována 5. AML směrnice. Autoři v něm 
poskytují odpovědi na otázky a nejasnosti, s nimiž se 
setkávají v rámci své každodenní praxe u Finančního ana-
lytického úřadu. Výklad neopomíjí ani vazby na související 
právní předpisy, včetně vyhlášky ČNB č. 67/2018 Sb., 
o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, 
postupů a kontrolních opatření, zákona č. 37/2021 Sb., 
o evidenci skutečných majitelů, nebo zákona  
č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, či GDPR.

Lichnovský/Kajnar/Kajnarová/Rydval 

Průvodce daňovým řízením  
se vzory podání 

2022  I  brožované  I  288    I  590 Kč

   obj. číslo M71

Praktický průvodce čtenáře

Publikace je praktickým průvodcem čtenáře, který se dostává 
do styku se správcem daně. Kniha nabízí maximální přehled-
nost a srozumitelnost. Úvodní kapitoly představují základy 
daňového řádu a daňového řízení. Autoři se věnují obvyklým 
situacím vzešlým jak z iniciativy správce daně (daňová 
kontrola, exekuce), tak daňového subjektu (např. daňové 
přiznání, promíjení, prodlužování lhůt). Zvláštní kapitola míří 
na trestání a v jejím rámci pojednávají nejenom o trestech 
při správě daní, ale i trestech vzešlých ze zákona o daních 
z příjmů, ze zákona o DPH a zákona o účetnictví. Nechybí 
kapitola o opravných prostředcích typu odvolání,  
ani o základech soudního přezkumu.

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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Petr/Zorková

Koncept soutěžitele v českém  
a unijním právu
 

2022  I  brožované  I  208   I  390 Kč

   obj. číslo EPI139

Pojem soutěžitel

Pojem soutěžitel je klíčovým pojmem českého „veřejného“ 
soutěžního práva. Jeho významovým předobrazem je pojem 
podnik, užívaný v unijním soutěžním právu. Hranice pojmu 
podnik je vymezena dvěma definičními znaky: aktivitou, 
kterou vykonává, a jednotným vystupováním určitých osob 
na trhu. Toto chápání podniku odpovídá zejména na nadchá-
zející body, základy této publikace: na jaké aktivity soutěžní 
právo dopadá; koho lze považovat za jednotku, jež vykonává 
hospodářskou činnost a ovlivňuje tím hospodářskou soutěž; 
pokud tuto jednotku tvoří více osob, jaký dopad má na jejich 
vztahy skutečnost, že se jedná o součásti téhož ekonomické-
ho celku; pokud tuto jednotku tvoří více osob, která konkrétní 
osoba odpovídá za protisoutěžní jednání, kterého se dopustil 
podnik jako ekonomická jednotka.

 

Sotolářová/Růžička/Sotolář

Trestněprávní ochrana  
finančních zájmů  
Evropské unie
2022  I  brožované  I  576   I  850 Kč

   obj. číslo EPI137

První ucelený pohled na novou právní úpravu

V posledních letech došlo k zásadnímu pokroku při harmoni-
zaci trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie. 
Většina členských států se vzdala části suverenity  
v trestněprávní sféře a vyslovila souhlas s vedením příprav-
ného stadia řízení o trestných činech proti finančním zájmům 
EU na unijní úrovni. Nový systém trestněprávní ochrany 
finančních zájmů EU před trestnými činy je poškozujícími  
a ohrožujícími vstoupil do praxe v polovině roku 2021 
zahájením činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, 
prvního nadnárodního justičního orgánu činného v trestním 
řízení s celoevropskou působností.

Monografie představuje první ucelený pohled na novou právní 
úpravu a vypořádává se s tím, co je v ní sporné. Je určena 
především subjektům působícím v trestních řízeních, tedy 
soudcům, veřejným žalobcům, státním zástupcům, policis-
tům, obviněným a jejich obhájcům, zúčastněným osobám, 
poškozeným a jejich zmocněncům.

Josková/Pravdová/Zachardová

Likvidace obchodních  
společností. 2. vydání

 

2022  I  brožované  I  264    I  550 Kč   

  obj. číslo PP179

Detailně zpracovaný průběh likvidace

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je 
společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek 
a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. 
V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám 
v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. Funkce 
se ujímá likvidátor, společnost používá dodatek „v likvidaci“ 
a rozsah právních jednání je omezen účelem likvidace. 
Publikace detailně zpracovává průběh likvidace i postavení 
likvidátora; zvláštní pozornost je věnována ochraně věřitelů 
a společníků likvidované společnosti. Výklad je doplněn 
o účetní a daňové souvislosti, publikace tak nabízí komplexní 
pohled na problematiku likvidací.

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vý-
voj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník 
má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se stala jeho inter-
pretace každodenní součástí právního života. Nové vydání komentáře proto 
zachycuje právní názory, k nimž dospěla doktrína i právní praxe, podrobuje je 
analýze a zaujímá k nim souhlasný, či naopak kritický postoj. 

Komentář je sepsán tak, aby názory v něm uvedené byly založeny  
na odůvodněných teoretických východiscích, ale zároveň nespouštěly  
ze zřetele fakt, že komentář je dílo praktické, a proto musí poskytovat ná-
vod k řešení situací každodenního života. Kniha je z tohoto hlediska určena 
především soudcům, advokátům a dalším představitelům právní praxe.

  Lavický a kol.
 

Občanský zákoník I
Obecná část
Komentář • § 1–654 • 2. vydání

2021  I  vázané s přebalem  I  2 svazky  I  2 296   I  3 790 Kč

   obj. číslo EVK25

Objednejte si již nyní všechny  
díly druhého vydání komentáře  

k občanskému  zákoníku  
za zvýhodněnou cenu 14 990 Kč  

a ušetřete 5 070 Kč.

Cena všech svazků  
samostatně činí 20 060 Kč.

Zaplatíte vždy až po doručení knihy na svou adresu.

ZVÝHODNĚNÁ  
CENA KOMPLETU

pouze na
www.beck.cz
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Krč/Vaněček

Zákon o zadávání  veřejných zakázek. Komentář
2021  I  vázané v plátně  I  1 008    I  1 990 Kč  I  obj. číslo EKZ179

Institut zadávání veřejných zakázek přináší ze své podstaty mnoho interpretačních nejasností. Komentář k jednotlivým 
ustanovením zákona se proto snaží objasnit jeho sporné body a nacházet řešení při jeho výkladu. Autoři využívají svých bo-
hatých zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pohledu zadavatele velkého statutárního města a advokátní 
praxe. Kniha přehledně představuje velké množství nejnovější soudní judikatury a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže. Rovněž radí, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek při událostech spojených s krizí COVID-19, 
a zabývá se současným nárůstem cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách.

Kamil Kovaříček

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování
2022  I   brožované  I 120     I  290 Kč  I  obj. číslo EPI141

Publikace zkoumá rozdělování základního kapitálu z pohledu ochrany věřitelů. V prvních kapitolách poskytuje teoretické  
vymezení základního kapitálu, a to popsáním systému zachování (základního) kapitálu a rozdílů v jeho pojetí v kontinentál-
ním prostředí a prostředí USA. V rámci kontinentálního přístupu definuje funkce základního kapitálu. Cílem knihy je popsat 
smysl a účel úpravy institutu základního kapitálu, jaké je jeho místo v české právní úpravě, a zhodnotit to, zda se skutečně 
jedná o nástroj hodný kritiky. Publikace je určena nejen právním teoretikům, ale též praktikům. Zohledňuje první velkou 
novelu zákona o obchodních korporacích, když se detailněji věnuje § 40 odst. 5 ZOK.

Moravec/Kotoučová a kol.

Insolvenční zákon Komentář. 4. vydání
2021  I  vázané v plátně  I  1 840     I  2 990 Kč  I  obj. číslo EKZ205

Zákon č. 182/2006 Sb. upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka – konkurs, reorganizaci, oddlužení. 
Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné praxe a zkušenosti autorů. Ten 
umožňuje získat dostatečný přehled např. o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, 
postavení insolvenčního správce a insolvenčního soudu. Čtvrté vydání komentáře je doplněno zejména o výklad těch ustanovení 
zákona, která byla dotčena všemi přijatými novelizacemi za uplynulé období od předchozího, třetího vydání. Týká se to zejména 
novelizace související s přijetím evropské směrnice o sanačním způsobu řešení úpadku.

Pichrt a kol.

Pracovní právo
2021  I  vázané  I  792     I  1 190 Kč  I  obj. číslo AI27

       Tato vysokoškolská učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva. Publikace reaguje na 
skutečnost, že účinnosti nabylo hned několik podstatných novel zákoníku práce a rovněž došlo k novele občanského záko-
níku, která se značným způsobem dotýká problematiky svéprávnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Čtenář zde nalezne 
související literaturu a judikaturu vztahující se k českým i zahraničním rozhodnutím. Titul je určen především studentům, 
ocení ho ale také odborná veřejnost: zaměstnavatelé, zaměstnanci a OSVČ.

C. 
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Vratislav Košťál

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice
2022  I  brožované  I  184     I  390 Kč  I  obj. číslo EPI145

Publikace přináší poučený vhled autora do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství a cílí na nejproblematičtější 
místa. Opírá se o dlouholetou profesní zkušenost autora jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora. Kniha 
nejprve vymezuje relevantní interpretační východiska, aby se následně věnovala aktuálním problémům nekalých obchodních 
praktik, nedostatečnostem úpravy dodávky poslední instance, limitům výkonu oprávnění provozovatelů soustav v elektroener-
getických a plynárenských soustav vůči vlastníkům nemovitostí nebo slabinám právní úpravy i aplikační praxe cenové regulace. 
Čtenář je konfrontován s problémy energetiky ve světle judikatury i srovnáním se zahraničními právními úpravami.

www.beck.cz

NOVINKA

NOVINKA



Semináře & webináře

Kompletní nabídku seminářů a webinářů naleznete na www.beck-seminare.cz

WEBINÁŘ: Daňové přesahy 
při přeměnách společností

Webinář poskytne detailní vhled do postavení 
daňového subjektu při přeměnách a souvi-
sejících právech a povinnostech upravených 
příslušnými právními předpisy. Je určen pro 
advokáty a interní právníky se specializací 
na obchodní právo a přeměny obchodních 
korporací.

Exekuce a SJM

Seminář se v první části zaměří na otázky 
spojené s exekucí společného jmění manželů 
a s exekučním postihem nyní již výlučného 
jmění manžela povinného. Druhá část se bude 
věnovat aktuální rozhodovací praxi exekučního 
senátu Nejvyššího soudu. Seminář je určen ad-
vokátům, exekutorům a soudcům zabývajícím 
se blíže exekučním právem, případně i jiným 
účastníkům z řad odborné veřejnosti, kteří 
chtějí zjistit, co nového je v exekučním právu.

9.30–12.30 9.00–15.002 890 Kč
3 497 Kč s DPH

4 990 Kč
 6 038 Kč s DPH

9. 6. 16. 6.

Přednáší vedoucí daňového  
oddělení ve skupině Bosch  
pro ČR a SR
Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.

Přednáší soudce 
Nejvyššího soudu
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

Vybrané problematické  
aspekty aplikace zákona  
o zadávání veřejných zakázek

Seminář se zaměří na funkční výklad nezod-
povězených a sporných otázek týkajících se 
aplikace ZVZ. Budou probírány konkrétní 
ustanovení zákona za účelem usnadnění praxe 
zadávání veřejných zakázek.

9.00–15.00 4 990 Kč
 6 038 Kč s DPH

22. 6.

Přednáší autor publikace Změny 
závazku ze smlouvy na veřejnou   
zakázku a advokát AK MT Legal
Mgr. Jan Surý

WEBINÁŘ: Aktuální otázky 
věcných práv z pohledu rozho-
dovací praxe Nejvyššího soudu 
České republiky

Webinář seznámí účastníky s praktickými  
případy uplatnění předkupního práva k pozem-
kům a stavbám podle přechodných ustanovení 
občanského zákoníku a tzv. nabývání  
od neoprávněného.

9.30–12.30 2 890 Kč
3 497 Kč s DPH

18. 8.

Přednáší předseda senátu  
NS ČR specializovaného  
na problematiku věcných práv
Mgr. Michal Králík, Ph.D.



  
31. 5. 2022 9.00–17.15

Registrace na 
www.beck-konference.cz

Témata konference:

Postavení zajištěného věřitele v reorganizaci. 
Podmíněné a budoucí pohledávky 

Moratorium

Preventivní restrukturalizace I. – pojetí,  
předpoklady a možná omezení věřitelů

Preventivní restrukturalizace II. – obsah,  
přijetí a důsledky restrukturalizace 

Československé přeshraniční reorganizace

Hotel Kings Court
U Obecního domu 660/3
110 00, Praha 1

Na konferenci vystoupí:
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Vědecký pracovník ÚSP AV ČR  
a Of Counsel v AK PRK Partners

JUDr. Zdeněk Krčmář
Soudce Nejvyššího soudu ČR

JUDr. František Kučera
Místopředseda Vrchního soudu v Praze

Mgr. Petr Kuhn
Advokát a zakladatel AK BADOKH

Ing. Lee Louda, Ph.D.
Insolvenční správce se zvláštním povolením

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.
Moderátor konference a konzultant/advokát  
v AK Allen & Overy

Mgr. Milan Polášek
Soudce Nejvyššího soudu ČR

doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.
Advokát v JŠK, advokátní kancelář

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.
Advokát v AK Allen & Overy

KONFERENCE

Kompletní nabídku seminářů a webinářů naleznete na www.beck-seminare.cz

KONFERENCE

Insolvence  
a preventivní  
restrukturalizace

Insolvence  
a preventivní  
restrukturalizace


