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I. Rejstřík autorů 
 

Balýová, Lucie: Předběžné tržní konzultace a změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Dva problematické instituty veřejných zakázek 3/20 s. 209 

Drachovský, Ondřej: Neúměrné zkrácení a jeho působení v právu obchodních korporací 4/20 

s. 229 
Fišer, Radovan/Marek, Jan: Ekonomická interpretace nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 

647/15 ve věci vhodnosti použití prémie za malou společnost v rámci sporů o posouzení 

přiměřenosti protiplnění 4/20 s. 271 

Floreš, Martin: Porušení nespolečnických povinností či výkon práva jako důvod pro vyloučení 

společníka rozhodnutím soudu 3/20 s. 153 

Hobza, Martin: Zprostředkování obchodů s investičními nástroji po novu 2/20 s. 121 

Hofmann, Franz: Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení 

technických rizik 3/20 s. 200 

Horák, Filip: Obhospodařovatel a investoři: partneři nebo rivalové? 4/20 s. 283 

Jurčík, Radek: Aktuální novelizace zadávání veřejných zakázek a potřeby její změny pro rok 

2020 a 2021 – náprava dílčích nedostatků implementace zadávacích směrnic 1/20 s. 53 

Klodwig, Jakub: Ne-suverenita v kyberprostoru 4/20 s. 278 

Kmochová, Michaela/Vožehová, Lucie/Kulhánková, Zuzana: Vybraná zákonná opatření 

přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

Kopřiva, Jan/Řežňáková, Mária: Vybrané aspekty znaleckého zkoumání a kvantifikace 

majetkové újmy na hodnotě obchodního závodu v důsledku opatření vydaných v souvislosti 

s pandemií Covid-19 2/20 s. 93 

Koudelka, Martin: K transparentnosti podpory transparentnosti online platforem 2/20 s. 126 

Kříž, Radim: Úvaha na téma akcií s vysílacím právem do fakultativních orgánů akciové 

společnosti 3/20 s. 161 

Kulhánková, Zuzana/Vožehová, Lucie/Kmochová, Michaela: Vybraná zákonná opatření 

přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

Kulms, Rainer: Úvod do práva blockchainů 1/20 s. 39 

Lisse, Luděk: Odpovědnost rozhodce za škodu 3/20 s. 192 

Maisner, Martin: Praktické aspekty plurality účastníků soudního řízení 1/20 s. 50 

Marek, Jan/Fišer, Radovan: Ekonomická interpretace nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 

647/15 ve věci vhodnosti použití prémie za malou společnost v rámci sporů o posouzení 

přiměřenosti protiplnění 4/20 s. 271 

Mazanec, Luboš: Evoluce režimu oznamování podílu na hlasovacích právech v kontextu její 

reflexe v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu 1/20 s. 10 

Merenda, David/Simon, Rita: Spotřebitel finančních služeb a retailový investor 1/20 s. 31 

Mocek, Ondřej: Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené 

vadou výrobku 4/20 s. 260 

Nový, Dalibor: K reparační úloze státu nejen pod rouškou krize 2/20 s. 86 

Ondrejová, Jana: Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law 2/20 s. 106 

Ondrúš, Miroslav: Přičitatelnost jednání a protiprávního činu nezmocněného zástupce na 

podnikatele 2/20 s. 113 



Pilík, Václav: Náhrada při převzetí zákaznické základny 1/20 s. 26 

Pilík, Václav: Právní dispozice s obchodním závodem 2/20 s. 77 

Redakce: EU a 16 členů WTO se dohodli na spolupráci na prozatímním řešení odvolání pomocí 

rozhodčího řízení 1/20 s. 58 

Redakce: EU aktualizovala seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí 1/20 s. 56 

Redakce: Evropská komise představila digitální strategii pro Unii 1/20 s. 56 

Redakce: Evropská komise připravuje nová opatření k zabezpečení sítí 5G 1/20 s. 57 

Redakce: Evropská komise vydala Zprávu o ochranu duševního vlastnictví ve třetích zemích 

1/20 s. 57 

Redakce: Evropský parlament schválil obchodní a investiční dohodu mezi EU a Vietnamem 

1/20 s. 58 
Redakce: Komisař pro obchod P. Hogan oznámil nový soubor závazků v oblasti 

transparentnosti 1/20 s. 56 

Redakce: Nová pravidla EU pro přeshraniční platby ušetří peníze spotřebitelům i podnikům 

1/20 s. 57 

Redakce: Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE)  

a evropských družstevních společností (SCE) 2/20 s. 140 

Redakce: Dohoda mezi EU a vládou ČLR o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich 

ochraně 2/20 s. 141 

Redakce: K přijetí nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování 2/20 s. 141 

Redakce: Komplexní přístup k dalšímu posílení boje EU proti praní špinavých peněz 2/20 

s. 140b 

Redakce: Odklad použitelnosti nařízení o zdravotnických prostředcích 2/20 s. 140a 

Redakce: Upravený pracovní program Komise na rok 2020 2/20 s. 139 

Redakce: Evropská unie: Komise předložila Soudnímu dvoru žalobu na ČR ve věci uznávání 

odborných kvalifikací 3/20 s. 215 

Redakce: Evropská unie: Komise schválila změny dvoustranných dohod se zeměmi 3/20 s. 214 

Redakce: Komise doporučila neposkytovat finanční podporu společnostem s vazbami na 

daňové ráje 3/20 s. 216 

Redakce: Komise přijala pokyny ohledně zpřístupňování důvěrných informací v soudních 

řízeních 3/20 s. 215 

Redakce: Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem vstoupila v platnost 3/20 s. 215 

Redakce: Dohoda o výkonu práv Unie při prosazování pravidel 4/20 s. 289 

Redakce: EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných 

označení 4/20 s. 290 

Redakce: EU: Návrh směrnice na přiměřené minimální mzdy pro pracovníky v členských 

státech 4/20 s. 290 

Redakce: Pracovní program Komise na rok 2021 4/20 s. 289 

Řežňáková, Mária/Kopřiva, Jan: Vybrané aspekty znaleckého zkoumání a kvantifikace 

majetkové újmy na hodnotě obchodního závodu v důsledku opatření vydaných v souvislosti 

s pandemií Covid-19 2/20 s. 93 

Simon, Rita/Merenda, David: Spotřebitel finančních služeb a retailový investor 1/20 s. 31 

Sprinz, Petr: Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex 

post úsudku o výši protiplnění 1/20 s. 20 

Sprinz, Petr: Závěrečné vyrovnání a jeho insolvenční režim aneb snaha o mitigaci rizika nejen 

u derivátových transakcí 2/20 s. 100 

Svoboda, Karel: Lze exekuovat tzv. daňový bonus? 1/20 s. 48 

Šimek, Robert: Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění? 

4/20 s. 241 
Špačková, Michala: Smluvní předkupní právo k akciím a právo odkupu 1/20 s. 1 



Vojtek, Radek: Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed 

cui fidas, vide? 3/20 s. 168 

Vožehová, Lucie/Kmochová, Michaela/Kulhánková, Zuzana: Vybraná zákonná opatření 

přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

Zvára, Michael: Provize realitního zprostředkovatele v novém hávu 3/20 s. 182 

 

 

II. Dokumenty a informace 
 

Vybraná zákonná opatření přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137  

 

 

III. Soudní rozhodnutí 
 

Nejvyšší soud 
27 Cdo 5507/2017-II., 28. 8. 2019 4/20 s. 291 

 

Vrchní soud v Olomouci 
5 Cmo 72/2019, 14. 11. 2019 1/20 s. 62 

5 Cmo 38/2020, 31. 3. 2020 3/20 s. 217 

5 Cmo 126/2020, 6. 8. 2020 4/20 s. 294 

8 Cmo 123/2019, 4. 9. 2019 2/20 s. 142 

 

Vrchní soud v Praze 
14 Cmo 248/2018, 9. 9. 2019 1/20 s. 72 

14 Cmo 45/2019, 22. 9. 2020 4/20 s. 299 

14 Cmo 76/2019, 11. 11. 2019 1/20 s. 66 

14 Cmo 166/2019, 30. 6. 2020 4/20 s. 296 

14 Cmo 339/2019, 19. 11. 2019 1/20 s. 61 

7 Cmo 195/2017, 12. 9. 2019 1/20 s. 68 

7 Cmo 178/2019, 6. 2. 2020 3/20 s. 219 

7 Cmo 209/2019, 27. 2. 2020 3/20 s. 221 

 

Městský soud v Praze 
74 Cm 121/2018, 9. 10. 2019 2/20 s. 143 

 

Soudní dvůr EU 
C-394/18, 30. 1. 2020 2/20 s. 148 

C-679/18, 5. 3. 2020 2/20 s. 149 

 

 

IV. Věcný rejstřík 
 

Akcie 
Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní 

legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají 

do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu 

4/20 s. 299 
Úvaha na téma akcií s vysílacím právem do fakultativních orgánů akciové společnosti 3/20 

s. 161 



Akcionáři minoritní 
Ekonomická interpretace nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 ve věci vhodnosti 

použití prémie za malou společnost v rámci sporů o posouzení přiměřenosti protiplnění 4/20 

s. 271 
Neurčitost pozvánky na valnou hromadu a právo akcionáře na podíl na zisku. Protest podaný 

před konáním valné hromady a neúčast protestujícího akcionáře na valné hromadě 2/20 

s. 143 
 

Akciová společnost 
Úvaha na téma akcií s vysílacím právem do fakultativních orgánů akciové společnosti 3/20 

s. 161 
 

Banky centrální 
Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide? 

3/20 s. 168 
 

Bezpečnost 
Evropská komise připravuje nová opatření k zabezpečení sítí 5G 1/20 s. 57 

 

Břemeno důkazní 
Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku 4/20 

s. 260 
 

Cena obvyklá 
Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex post úsudku  

o výši protiplnění 1/20 s. 20 

 

Cenné papíry 
Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide? 

3/20 s. 168 
Evoluce režimu oznamování podílu na hlasovacích právech v kontextu její reflexe v zákoně  

o podnikání na kapitálovém trhu 1/20 s. 10 

 

Clo 
Evropský parlament schválil obchodní a investiční dohodu mezi EU a Vietnamem 1/20 s. 58 

 

Česká národní banka 
Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide? 

3/20 s. 168 
 

Čína 
EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných označení 4/20 

s. 290 
 

Daň z příjmů 
Lze exekuovat tzv. daňový bonus? 1/20 s. 48 

 

Daně 
Komise doporučila neposkytovat finanční podporu společnostem s vazbami na daňové ráje 3/20 

s. 216 



 

Databáze 
Úvod do práva blockchainů 1/20 s. 39 

 

Dědic 
Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní 

legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají 

do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu 

4/20 s. 299 
 

Digitalizace 
Evropská komise představila digitální strategii pro Unii 1/20 s. 56 

Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik 3/20 s. 200 

 

Dobrá víra 
Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby 

1/20 s. 68 
 

Dobré mravy 
Střet zájmů člena statutárního orgánu spolku se zájmy spolku při hlasování o jeho vlastní 

záležitosti na valné hromadě SRO, v níž má spolek podíl 1/20 s. 62 

 

Dominantní postavení soutěžitelů 
K transparentnosti podpory transparentnosti online platforem 2/20 s. 126 

 

Družstvo bytové 
Stanovy bytového družstva se nesmí odchýlit v neprospěch nájemce od relativně kogentní 

úpravy nájmu bytu v § 2235 a násl. ObčZ 3/20 s. 221 

 

Ekonomika 
Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide? 

3/20 s. 168 
 

Epidemie 
Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských 

družstevních společností (SCE) 2/20 s. 140 

K reparační úloze státu nejen pod rouškou krize 2/20 s. 86 

Vybraná zákonná opatření přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

 

Etika 
Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law 2/20 s. 106 

 

Evropská komise 
Evropská unie: Komise předložila Soudnímu dvoru žalobu na ČR ve věci uznávání odborných 

kvalifikací 3/20 s. 215 

Evropská unie: Komise schválila změny dvoustranných dohod se zeměmi 3/20 s. 214 

Komisař pro obchod P. Hogan oznámil nový soubor závazků v oblasti transparentnosti 1/20 

s. 56 
Komise doporučila neposkytovat finanční podporu společnostem s vazbami na daňové ráje 3/20 

s. 216 



Komise přijala pokyny ohledně zpřístupňování důvěrných informací v soudních řízeních 3/20 

s. 215 
Pracovní program Komise na rok 2021 4/20 s. 289 

Upravený pracovní program Komise na rok 2020 2/20 s. 139 

 

Evropská společnost 
Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských 

družstevních společností (SCE) 2/20 s. 140 

 

Evropská unie 
Dohoda o výkonu práv Unie při prosazování pravidel 4/20 s. 289 

EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných označení 4/20 

s. 290 
Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem vstoupila v platnost 3/20 s. 215 

 

Exekuce 
Lze exekuovat tzv. daňový bonus? 1/20 s. 48 

 

Filozofie právní 
Ne-suverenita v kyberprostoru 4/20 s. 278 

 

Fondy investiční 
Obhospodařovatel a investoři: partneři nebo rivalové? 4/20 s. 283 

 

Fondy podílové 
Obhospodařovatel a investoři: partneři nebo rivalové? 4/20 s. 283 

 

Forma právního úkonu písemná 
Forma výpovědi společníka veřejné obchodní společnosti 1/20 s. 61 

 

Hlasování 
Evoluce režimu oznamování podílu na hlasovacích právech v kontextu její reflexe v zákoně  

o podnikání na kapitálovém trhu 1/20 s. 10 

Práva a povinnosti společníka spojená s podílem versus vlastnické právo společníka k podílu 

3/20 s. 219 
Střet zájmů člena statutárního orgánu spolku se zájmy spolku při hlasování o jeho vlastní 

záležitosti na valné hromadě SRO, v níž má spolek podíl 1/20 s. 62 

 

Hospodářská soutěž 
K transparentnosti podpory transparentnosti online platforem 2/20 s. 126 

 

Chov zvířat 
Stanovy bytového družstva se nesmí odchýlit v neprospěch nájemce od relativně kogentní 

úpravy nájmu bytu v § 2235 a násl. ObčZ 3/20 s. 221 

 

Implementace práva EU 
Aktuální novelizace zadávání veřejných zakázek a potřeby její změny pro rok 2020 a 2021 – 

náprava dílčích nedostatků implementace zadávacích směrnic 1/20 s. 53 

 

 



Informace 
Komisař pro obchod P. Hogan oznámil nový soubor závazků v oblasti transparentnosti 1/20 

s. 56 
 

Informační technologie 
Ne-suverenita v kyberprostoru 4/20 s. 278 

 

Internet 
K transparentnosti podpory transparentnosti online platforem 2/20 s. 126 

Ne-suverenita v kyberprostoru 4/20 s. 278 

 

Investice finanční 
Spotřebitel finančních služeb a retailový investor 1/20 s. 31 

 

Investiční nástroje 
Evoluce režimu oznamování podílu na hlasovacích právech v kontextu její reflexe v zákoně  

o podnikání na kapitálovém trhu 1/20 s. 10 

Zprostředkování obchodů s investičními nástroji po novu 2/20 s. 121 

 

Investování 
K přijetí nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování 2/20 s. 141 

 

Jednání podnikatele 
Přičitatelnost jednání a protiprávního činu nezmocněného zástupce na podnikatele 2/20 s. 113 

 

Jednání právní neplatné 
Povinnost národních soudů zkoumat podmínky platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru  

z úřední povinnosti, aniž by námitku neplatnosti vznesl spotřebitel 2/20 s. 149 

Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění? 4/20 s. 241 

 

Jednání právnických osob 
Střet zájmů člena statutárního orgánu spolku se zájmy spolku při hlasování o jeho vlastní 

záležitosti na valné hromadě SRO, v níž má spolek podíl 1/20 s. 62 

 

Jednatel 
Povinnost jednatele k náhradě škody způsobené nezákonným svoláním valné hromady 3/20 

s. 217 
 

Jurisdikce 
Ne-suverenita v kyberprostoru 4/20 s. 278 

 

Konkurs a vyrovnání 
Práva a povinnosti společníka spojená s podílem versus vlastnické právo společníka k podílu 

3/20 s. 219 
 

Kriminalita finanční 
Komplexní přístup k dalšímu posílení boje EU proti praní špinavých peněz 2/20 s. 140b 

 

 

 



Kvalifikace 
Aktuální novelizace zadávání veřejných zakázek a potřeby její změny pro rok 2020 a 2021 – 

náprava dílčích nedostatků implementace zadávacích směrnic 1/20 s. 53 

Evropská unie: Komise předložila Soudnímu dvoru žalobu na ČR ve věci uznávání odborných 

kvalifikací 3/20 s. 215 

 

Legitimace věcná 
Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní 

legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají 

do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu 

4/20 s. 299 
 

Legitimace žalobní aktivní 
Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby 

1/20 s. 66 
 

Lhůty v řízení soudním 
Vybraná zákonná opatření přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

 

Licence 
Členství ve spolku jako podmínka pro udělení licence. Omezení aktivního a pasivního 

volebního práva některých členů spolku 4/20 s. 296 

 

Likvidace obchodní společnosti 
Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby 

1/20 s. 66 
 

Majetek obchodní 
Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby 

1/20 s. 66 
 

Majetková podstata 
Práva a povinnosti společníka spojená s podílem versus vlastnické právo společníka k podílu 

3/20 s. 219 
 

Mezinárodní obchod 
Dohoda o výkonu práv Unie při prosazování pravidel 4/20 s. 289 

Evropský parlament schválil obchodní a investiční dohodu mezi EU a Vietnamem 1/20 s. 58 

Komisař pro obchod P. Hogan oznámil nový soubor závazků v oblasti transparentnosti 1/20 

s. 56 
 

Mzda minimální 
EU: Návrh směrnice na přiměřené minimální mzdy pro pracovníky v členských státech 4/20 

s. 290 
 

Nabývání akcií 
Smluvní předkupní právo k akciím a právo odkupu 1/20 s. 1 

 

Náhrada 
Náhrada při převzetí zákaznické základny 1/20 s. 26 



 

Náhrada nemajetkové újmy 
Vybrané aspekty znaleckého zkoumání a kvantifikace majetkové újmy na hodnotě obchodního 

závodu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s pandemií Covid-19 2/20 s. 93 

 

Náhrada škody 
Povinnost jednatele k náhradě škody způsobené nezákonným svoláním valné hromady 3/20 

s. 217 
 

Nájem bytu družstevního 
Stanovy bytového družstva se nesmí odchýlit v neprospěch nájemce od relativně kogentní 

úpravy nájmu bytu v § 2235 a násl. ObčZ 3/20 s. 221 

 

Nájem nemovitosti 
Vybraná zákonná opatření přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

 

Nájem prostoru sloužícího podnikání 
Náhrada při převzetí zákaznické základny 1/20 s. 26 

 

Náklady řízení civilního 
Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby 

1/20 s. 68 
Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby 

1/20 s. 66 
 

Naléhavý právní zájem 
Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní 

legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají 

do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu 

4/20 s. 299 
 

Nařízení v evropském právu 
Odklad použitelnosti nařízení o zdravotnických prostředcích 2/20 s. 140a 

 

Název právnické osoby 
Zaměnitelnost názvů právnických osob 4/20 s. 294 

 

Nekalá soutěž 
Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law 2/20 s. 106 

 

Neplatnost právního jednání 
(Ne)omluvitelnost omylu při koupi podílu v obchodní korporaci a „nevědomost“ nabyvatele  

o dluhu společnosti 1/20 s. 72 

 

Neplatnost právního úkonu absolutní 
Forma výpovědi společníka veřejné obchodní společnosti 1/20 s. 61 

Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění? 4/20 s. 241 

 

 

 



Neplatnost právního úkonu relativní 
Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby 

1/20 s. 68 
 

Neplatnost smlouvy 
(Ne)omluvitelnost omylu při koupi podílu v obchodní korporaci a „nevědomost“ nabyvatele  

o dluhu společnosti 1/20 s. 72 

 

Neplatnost usnesení členské schůze 
Členství ve spolku jako podmínka pro udělení licence. Omezení aktivního a pasivního 

volebního práva některých členů spolku 4/20 s. 296 

Stanovy bytového družstva se nesmí odchýlit v neprospěch nájemce od relativně kogentní 

úpravy nájmu bytu v § 2235 a násl. ObčZ 3/20 s. 221 

 

Neplatnost usnesení valné hromady 
Nedostatek řádného zdůvodnění návrhu usnesení o rozdělení zisku v pozvánce na valnou 

hromadu a absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře 2/20 s. 142 

Práva a povinnosti společníka spojená s podílem versus vlastnické právo společníka k podílu 

3/20 s. 219 
Střet zájmů člena statutárního orgánu spolku se zájmy spolku při hlasování o jeho vlastní 

záležitosti na valné hromadě SRO, v níž má spolek podíl 1/20 s. 62 

 

Neúčinnost právního jednání 
Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex post úsudku  

o výši protiplnění 1/20 s. 20 

 

Neúměrné zkrácení (laesio enormis) 
Neúměrné zkrácení a jeho působení v právu obchodních korporací 4/20 s. 229 

 

Nouzový stav 
Vybrané aspekty znaleckého zkoumání a kvantifikace majetkové újmy na hodnotě obchodního 

závodu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s pandemií Covid-19 2/20 s. 93 

 

Obchod elektronický 
K transparentnosti podpory transparentnosti online platforem 2/20 s. 126 

Úvod do práva blockchainů 1/20 s. 39 

 

Odborná způsobilost 
Obhospodařovatel a investoři: partneři nebo rivalové? 4/20 s. 283 

 

Odporovatelnost 
Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex post úsudku  

o výši protiplnění 1/20 s. 20 

Odporovatelnost převodu majetku na nástupnickou společnost po přeměně rozdělením 2/20 

s. 148 
 

Odpovědnost 
Přičitatelnost jednání a protiprávního činu nezmocněného zástupce na podnikatele 2/20 s. 113 

 

 



Odpovědnost státu za škodu 
K reparační úloze státu nejen pod rouškou krize 2/20 s. 86 

Vybrané aspekty znaleckého zkoumání a kvantifikace majetkové újmy na hodnotě obchodního 

závodu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s pandemií Covid-19 2/20 s. 93 

 

Odpovědnost za škodu 
Obhospodařovatel a investoři: partneři nebo rivalové? 4/20 s. 283 

Odpovědnost rozhodce za škodu 3/20 s. 192 

Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik 3/20 s. 200 

 

Odpovědnost za škodu společná 
Praktické aspekty plurality účastníků soudního řízení 1/20 s. 50 

 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 
Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku 4/20 

s. 260 
 

Odpovědnost za vadný výrobek 
Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik 3/20 s. 200 

 

Odůvodnění 
Nedostatek řádného zdůvodnění návrhu usnesení o rozdělení zisku v pozvánce na valnou 

hromadu a absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře 2/20 s. 142 

Neurčitost pozvánky na valnou hromadu a právo akcionáře na podíl na zisku. Protest podaný 

před konáním valné hromady a neúčast protestujícího akcionáře na valné hromadě 2/20 

s. 143 
 

Odvolání v civilním řízení 
EU a 16 členů WTO se dohodli na spolupráci na prozatímním řešení odvolání pomocí 

rozhodčího řízení 1/20 s. 58 

 

Ochrana duševního vlastnictví 
Evropská komise vydala Zprávu o ochranu duševního vlastnictví ve třetích zemích 1/20 s. 57 

 

Ochrana investice 
Evropský parlament schválil obchodní a investiční dohodu mezi EU a Vietnamem 1/20 s. 58 

 

Ochrana osobních údajů 
Úvod do práva blockchainů 1/20 s. 39 

 

Ochrana osobnosti 
Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law 2/20 s. 106 

 

Ochrana soukromí 
Evropská komise představila digitální strategii pro Unii 1/20 s. 56 

 

Ochrana spotřebitele 
Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku 4/20 

s. 260 



Povinnost národních soudů zkoumat podmínky platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru  

z úřední povinnosti, aniž by námitku neplatnosti vznesl spotřebitel 2/20 s. 149 

Spotřebitel finančních služeb a retailový investor 1/20 s. 31 

 

Ochrana veřejného zdraví 
K reparační úloze státu nejen pod rouškou krize 2/20 s. 86 

 

Ochrana věřitele 
Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex post úsudku  

o výši protiplnění 1/20 s. 20 

 

Omyl 
(Ne)omluvitelnost omylu při koupi podílu v obchodní korporaci a „nevědomost“ nabyvatele  

o dluhu společnosti 1/20 s. 72 

 

Opatření obecné povahy 
K reparační úloze státu nejen pod rouškou krize 2/20 s. 86 

 

Opce 
Neúměrné zkrácení a jeho působení v právu obchodních korporací 4/20 s. 229 

 

Opuštění věci 
Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby 

1/20 s. 66 
 

Orgány obchodních společností 
Úvaha na téma akcií s vysílacím právem do fakultativních orgánů akciové společnosti 3/20 

s. 161 
 

Pacht 
Právní dispozice s obchodním závodem 2/20 s. 77 

 

Péče řádného hospodáře 
Povinnost jednatele k náhradě škody způsobené nezákonným svoláním valné hromady 3/20 

s. 217 
 

Peníze elektronické 
Úvod do práva blockchainů 1/20 s. 39 

 

Platební styk 
Nová pravidla EU pro přeshraniční platby ušetří peníze spotřebitelům i podnikům 1/20 s. 57 

 

Podíl obchodní 
Práva a povinnosti společníka spojená s podílem versus vlastnické právo společníka k podílu 

3/20 s. 219 
 

Podmínky obchodní 
K transparentnosti podpory transparentnosti online platforem 2/20 s. 126 

 

 



Podpis elektronický 
Aktuální novelizace zadávání veřejných zakázek a potřeby její změny pro rok 2020 a 2021 – 

náprava dílčích nedostatků implementace zadávacích směrnic 1/20 s. 53 

 

Podpora a ochrana investic 
Komise doporučila neposkytovat finanční podporu společnostem s vazbami na daňové ráje 3/20 

s. 216 
 

Pohledávka soukromoprávní 
Právní dispozice s obchodním závodem 2/20 s. 77 

 

Pojištění zdravotní 
Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění? 4/20 s. 241 

 

Pojišťovny zdravotní 
Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění? 4/20 s. 241 

 

Pokuta smluvní 
(Ne)omluvitelnost omylu při koupi podílu v obchodní korporaci a „nevědomost“ nabyvatele  

o dluhu společnosti 1/20 s. 72 

 

Poplatky 
Nová pravidla EU pro přeshraniční platby ušetří peníze spotřebitelům i podnikům 1/20 s. 57 

 

Posudek znalecký 
Vybrané aspekty znaleckého zkoumání a kvantifikace majetkové újmy na hodnotě obchodního 

závodu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s pandemií Covid-19 2/20 s. 93 

 

Povinnost loajality 
Porušení nespolečnických povinností či výkon práva jako důvod pro vyloučení společníka 

rozhodnutím soudu 3/20 s. 153 

 

Práva duševního vlastnictví 
Právní dispozice s obchodním závodem 2/20 s. 77 

 

Právní předpisy 
K reparační úloze státu nejen pod rouškou krize 2/20 s. 86 

 

Právní úkony elektronické 
Aktuální novelizace zadávání veřejných zakázek a potřeby její změny pro rok 2020 a 2021 – 

náprava dílčích nedostatků implementace zadávacích směrnic 1/20 s. 53 

Úvod do práva blockchainů 1/20 s. 39 

 

Právo EU 
Dohoda o výkonu práv Unie při prosazování pravidel 4/20 s. 289 

 

Právo evropské 
EU: Návrh směrnice na přiměřené minimální mzdy pro pracovníky v členských státech 4/20 

s. 290 
 



Právo na informace 
Komise přijala pokyny ohledně zpřístupňování důvěrných informací v soudních řízeních 3/20 

s. 215 
Neurčitost pozvánky na valnou hromadu a právo akcionáře na podíl na zisku. Protest podaný 

před konáním valné hromady a neúčast protestujícího akcionáře na valné hromadě 2/20 

s. 143 
 

Právo obchodní 
Neúměrné zkrácení a jeho působení v právu obchodních korporací 4/20 s. 229 

 

Právo sdružovací 
Členství ve spolku jako podmínka pro udělení licence. Omezení aktivního a pasivního 

volebního práva některých členů spolku 4/20 s. 296 

 

Právo soukromé 
Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik 3/20 s. 200 

 

Právo volební 
Členství ve spolku jako podmínka pro udělení licence. Omezení aktivního a pasivního 

volebního práva některých členů spolku 4/20 s. 296 

 

Prémie 
Ekonomická interpretace nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 ve věci vhodnosti 

použití prémie za malou společnost v rámci sporů o posouzení přiměřenosti protiplnění 4/20 

s. 271 
 

Předkupní právo 
Smluvní předkupní právo k akciím a právo odkupu 1/20 s. 1 

 

Přeměny obchodních společností 
Odporovatelnost převodu majetku na nástupnickou společnost po přeměně rozdělením 2/20 

s. 148 
 

Převod obchodního jmění 
Odporovatelnost převodu majetku na nástupnickou společnost po přeměně rozdělením 2/20 

s. 148 
 

Převod obchodního podílu 
(Ne)omluvitelnost omylu při koupi podílu v obchodní korporaci a „nevědomost“ nabyvatele  

o dluhu společnosti 1/20 s. 72 

Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby 

1/20 s. 68 
 

Přičitatelnost 
Přičitatelnost jednání a protiprávního činu nezmocněného zástupce na podnikatele 2/20 s. 113 

 

Přiměřenost v právu 
Ekonomická interpretace nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 ve věci vhodnosti 

použití prémie za malou společnost v rámci sporů o posouzení přiměřenosti protiplnění 4/20 

s. 271 



 

Realitní kanceláře 
Provize realitního zprostředkovatele v novém hávu 3/20 s. 182 

 

Reklama 
Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law 2/20 s. 106 

 

Reklama srovnávací 
Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law 2/20 s. 106 

 

Rovné zacházení 
Členství ve spolku jako podmínka pro udělení licence. Omezení aktivního a pasivního 

volebního práva některých členů spolku 4/20 s. 296 

 

Rozdělení společnosti 
Odporovatelnost převodu majetku na nástupnickou společnost po přeměně rozdělením 2/20 

s. 148 
 

Rozdělení zisku 
Nedostatek řádného zdůvodnění návrhu usnesení o rozdělení zisku v pozvánce na valnou 

hromadu a absence důležitého důvodu pro nerozdělení zisku mezi akcionáře 2/20 s. 142 

 

Rozhodci 
Odpovědnost rozhodce za škodu 3/20 s. 192 

 

Rozhodnutí jiných orgánů 
Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní 

legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají 

do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu 

4/20 s. 299 
 

Ručení společníka 
Rozsah ručení společníků společnosti s ručením omezeným za dluhy společnosti 4/20 s. 291 

 

Řízení insolvenční 
Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex post úsudku  

o výši protiplnění 1/20 s. 20 

Smluvní předkupní právo k akciím a právo odkupu 1/20 s. 1 

Závěrečné vyrovnání a jeho insolvenční režim aneb snaha o mitigaci rizika nejen  

u derivátových transakcí 2/20 s. 100 

 

Řízení rozhodčí mezinárodní 
EU a 16 členů WTO se dohodli na spolupráci na prozatímním řešení odvolání pomocí 

rozhodčího řízení 1/20 s. 58 

 

Řízení soudní 
Komise přijala pokyny ohledně zpřístupňování důvěrných informací v soudních řízeních 3/20 

s. 215 
 

 



Služby finanční 
Zprostředkování obchodů s investičními nástroji po novu 2/20 s. 121 

 

Služby telekomunikační 
Evropská komise připravuje nová opatření k zabezpečení sítí 5G 1/20 s. 57 

 

Smlouva o koupi akcií 
Smluvní předkupní právo k akciím a právo odkupu 1/20 s. 1 

 

Smlouva o zprostředkování 
Provize realitního zprostředkovatele v novém hávu 3/20 s. 182 

 

Smlouvy investiční 
Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění? 4/20 s. 241 

 

Smlouvy mezinárodní 
EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných označení 4/20 

s. 290 
Evropská unie: Komise schválila změny dvoustranných dohod se zeměmi 3/20 s. 214 

 

Smlouvy obchodní 
Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem vstoupila v platnost 3/20 s. 215 

 

Společenství účastníků řízení 
Praktické aspekty plurality účastníků soudního řízení 1/20 s. 50 

 

Společné jmění manželů 
Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby 

1/20 s. 68 
 

Společnost informační 
Evropská komise představila digitální strategii pro Unii 1/20 s. 56 

 

Společnost s ručením omezeným 
Rozsah ručení společníků společnosti s ručením omezeným za dluhy společnosti 4/20 s. 291 

 

Spolky 
Členství ve spolku jako podmínka pro udělení licence. Omezení aktivního a pasivního 

volebního práva některých členů spolku 4/20 s. 296 

Střet zájmů člena statutárního orgánu spolku se zájmy spolku při hlasování o jeho vlastní 

záležitosti na valné hromadě SRO, v níž má spolek podíl 1/20 s. 62 

Zaměnitelnost názvů právnických osob 4/20 s. 294 

 

Sport 
Členství ve spolku jako podmínka pro udělení licence. Omezení aktivního a pasivního 

volebního práva některých členů spolku 4/20 s. 296 

 

Spotřebitel 
Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law 2/20 s. 106 

 



Správa daní a poplatků 
EU aktualizovala seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí 1/20 s. 56 

 

Správa majetku 
Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby 

1/20 s. 68 
Obhospodařovatel a investoři: partneři nebo rivalové? 4/20 s. 283 

 

Správce insolvenční 
Práva a povinnosti společníka spojená s podílem versus vlastnické právo společníka k podílu 

3/20 s. 219 
 

Stanovy družstva 
Stanovy bytového družstva se nesmí odchýlit v neprospěch nájemce od relativně kogentní 

úpravy nájmu bytu v § 2235 a násl. ObčZ 3/20 s. 221 

 

Statutární orgány 
Střet zájmů člena statutárního orgánu spolku se zájmy spolku při hlasování o jeho vlastní 

záležitosti na valné hromadě SRO, v níž má spolek podíl 1/20 s. 62 

 

Střet zájmů 
Střet zájmů člena statutárního orgánu spolku se zájmy spolku při hlasování o jeho vlastní 

záležitosti na valné hromadě SRO, v níž má spolek podíl 1/20 s. 62 

 

Suverenita 
Ne-suverenita v kyberprostoru 4/20 s. 278 

 

Terorismus 
Komplexní přístup k dalšímu posílení boje EU proti praní špinavých peněz 2/20 s. 140b 

 

Trh finanční 
Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide? 

3/20 s. 168 
Spotřebitel finančních služeb a retailový investor 1/20 s. 31 

 

Trh kapitálový 
Závěrečné vyrovnání a jeho insolvenční režim aneb snaha o mitigaci rizika nejen  

u derivátových transakcí 2/20 s. 100 

 

Účastníci řízení civilního 
Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby 

1/20 s. 66 
 

Účetní závěrka 
Vybraná zákonná opatření přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

 

Účetnictví 
Úvod do práva blockchainů 1/20 s. 39 

 

 



Ukončení účasti společníka ve společnosti 
Forma výpovědi společníka veřejné obchodní společnosti 1/20 s. 61 

 

Úpadek dlužníka 
Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex post úsudku  

o výši protiplnění 1/20 s. 20 

 

Úvěr hypoteční 
Vybraná zákonná opatření přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

 

Úvěr spotřebitelský 
Povinnost národních soudů zkoumat podmínky platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru  

z úřední povinnosti, aniž by námitku neplatnosti vznesl spotřebitel 2/20 s. 149 

 

Valná hromada 
Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských 

družstevních společností (SCE) 2/20 s. 140 

Povinnost jednatele k náhradě škody způsobené nezákonným svoláním valné hromady 3/20 

s. 217 
Vybraná zákonná opatření přijatá ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 2/20 s. 137 

 

Valná hromada akciové společnosti 
Neurčitost pozvánky na valnou hromadu a právo akcionáře na podíl na zisku. Protest podaný 

před konáním valné hromady a neúčast protestujícího akcionáře na valné hromadě 2/20 

s. 143 
 

Veřejná obchodní společnost 
Forma výpovědi společníka veřejné obchodní společnosti 1/20 s. 61 

 

Veřejné zakázky 
Evropský parlament schválil obchodní a investiční dohodu mezi EU a Vietnamem 1/20 s. 58 

Předběžné tržní konzultace a změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dva 

problematické instituty veřejných zakázek 3/20 s. 209 

 

Vietnam 
Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem vstoupila v platnost 3/20 s. 215 

 

Vklad do obchodní společnosti 
Rozsah ručení společníků společnosti s ručením omezeným za dluhy společnosti 4/20 s. 291 

 

Vklad společníka 
Rozsah ručení společníků společnosti s ručením omezeným za dluhy společnosti 4/20 s. 291 

 

Vlastnické právo 
Právní dispozice s obchodním závodem 2/20 s. 77 

 

Výklad právních předpisů eurokonformní 
Povinnost národních soudů zkoumat podmínky platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru  

z úřední povinnosti, aniž by námitku neplatnosti vznesl spotřebitel 2/20 s. 149 

 



Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky 
Lze exekuovat tzv. daňový bonus? 1/20 s. 48 

 

Vyloučení společníka 
Porušení nespolečnických povinností či výkon práva jako důvod pro vyloučení společníka 

rozhodnutím soudu 3/20 s. 153 

 

Výpověď nájmu nebytových prostor 
Náhrada při převzetí zákaznické základny 1/20 s. 26 

 

Výpověď z pracovního poměru 
Forma výpovědi společníka veřejné obchodní společnosti 1/20 s. 61 

 

Vyrovnání 
Závěrečné vyrovnání a jeho insolvenční režim aneb snaha o mitigaci rizika nejen  

u derivátových transakcí 2/20 s. 100 

 

Zadávání veřejných zakázek 
Aktuální novelizace zadávání veřejných zakázek a potřeby její změny pro rok 2020 a 2021 – 

náprava dílčích nedostatků implementace zadávacích směrnic 1/20 s. 53 

 

Základní kapitál 
Právní dispozice s obchodním závodem 2/20 s. 77 

 

Zápis do obchodního rejstříku 
Rozsah ručení společníků společnosti s ručením omezeným za dluhy společnosti 4/20 s. 291 

 

Započtení pohledávky 
Odporovatelnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění aneb rizika ex post úsudku  

o výši protiplnění 1/20 s. 20 

 

Zastoupení obchodní 
Přičitatelnost jednání a protiprávního činu nezmocněného zástupce na podnikatele 2/20 s. 113 

 

Závazky solidární 
Praktické aspekty plurality účastníků soudního řízení 1/20 s. 50 

 

Zavinění 
Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik 3/20 s. 200 

 

Závod obchodní 
Právní dispozice s obchodním závodem 2/20 s. 77 

Vybrané aspekty znaleckého zkoumání a kvantifikace majetkové újmy na hodnotě obchodního 

závodu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s pandemií Covid-19 2/20 s. 93 

 

Zdravotnictví 
Odklad použitelnosti nařízení o zdravotnických prostředcích 2/20 s. 140a 

 

 

 



Zeměpisná označení 
Dohoda mezi EU a vládou ČLR o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně 

2/20 s. 141a 
EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných označení 4/20 

s. 290 
 

Změna závazku 
Předběžné tržní konzultace a změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dva 

problematické instituty veřejných zakázek 3/20 s. 209 

 

Zmocněnec 
Přičitatelnost jednání a protiprávního činu nezmocněného zástupce na podnikatele 2/20 s. 113 

 

Zprostředkování 
K transparentnosti podpory transparentnosti online platforem 2/20 s. 126 

Zprostředkování obchodů s investičními nástroji po novu 2/20 s. 121 

 

Zrušení obchodní společnosti 
Forma výpovědi společníka veřejné obchodní společnosti 1/20 s. 61 

 

Žaloba určovací 
Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní 

legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají 

do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu 

4/20 s. 299 
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