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Komentář
 
Nový vínový komentář k exekučnímu řádu 
zohledňuje bohaté praktické zkušenosti 
početného autorského kolektivu. Je určen 
nejen advokátům, exekutorům a soudcům 
zabývajícím se exekucemi, ale též pedago-
gům a studentům právnických fakult.
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Zcela nový komentář k exekučnímu řádu zohledňuje bohaté 
zkušenosti početného autorského kolektivu a předkládá nové 
myšlenky. Na jeho tvorbě se podílel soudce exekučního senátu 
Nejvyššího soudu, renomovaní exekutoři a další odborníci 
soustavně se zabývající exekučním právem. Úkoly si spoluautoři 
rozdělili tak, aby jimi zpracovávaná ustanovení odpovídala 
jejich dílčím specializacím. Například paragrafy věnované kárné 
odpovědnosti exekutorů připravila Mgr. Veronika Úšelová,  
která se touto problematikou dlouhodobě zabývá na Ministerstvu 
spravedlnosti. Možnostem exekučního postihu průmyslových 
práv a postižení obchodního a členského podílu se věnuje soudní 
exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec.

 

Svoboda/Jícha/Krejsta/Hozman
Úšelová/Kocinec a kol.
 

Exekuční řád
Komentář
2022  I  vázané v plátně  I  1 280   I  2 390 Kč

   obj. číslo BK85

NOVINKA

NOVINKA
Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci 
původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje 
posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové 
výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany 
manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pra-
cuje s faktem, že exekuci je možné zastavit i potom, 
co skončila vymožením. Dokonce i poté, co už jednou 
byla výslovně zastavena. A to za předpokladu, že 
podle povinného existuje pro něho příznivější důvod pro 
zastavení. Klade si otázky, zda je tomu tak opravdu 
vždy. Jaký důvod zastavení je pro povinného příznivější 
než původní důvod zastavení? K čemu je zastavení už 
neběžící exekuce pro povinného dobré? Nejen na tyto 
otázky podává kniha jasné odpovědi.

Karel Svoboda

Zastavení exekuce 
2. vydání

2022  I  brožované  I  360   I  790 Kč
 

obj. číslo EPI149

Bohaté  
zkušenosti  
početného  
autorského  
kolektivu 
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Svejkovský/Kabelková a kol.

Vzory zakládacích dokumentů, 
právních jednání ve vztahu  
k obchodním korporacím 
2. vydání

2022  I  brožované  I  816    I  1 290 Kč

   obj. číslo M82 

Více než 200 vzorů

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných 
autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje 
více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně 
úvodních komentářů, které usnadní pochopení. Součástí 
publikace jsou vzory ke všem částem zákona o obchodních 
korporacích po jeho první velké novele a vzory společen-
ských smluv ke všem typům obchodních korporací (akciová 
společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní 
společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo, sociální 
družstvo). Kniha zahrnuje přehled zákona a umožňuje 
snadnou orientaci podle ustanovení zákona o obchodních 
korporacích.

Daniela Zemanová 

Zákon o soudech a soudcích. 
Komentář  

 

2022  I  vázané v plátně  I  1 090    I  272 Kč

   obj. číslo BK84

Ucelený výklad

Komentář podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení 
zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. 
Přibližuje pravidla chodu soudů a činnosti soudců. Autoři 
se zaměřují na problematické oblasti, včetně podrobného 
rozboru povinností soudce a kárného řízení. Objasňují principy 
organizace soudní moci a výkon státní správy soudů. Ko-
mentář vychází z dlouholeté soudní praxe autorky, i z jejího 
výkonu funkce předsedkyně kárného senátu a též z působení 
ve vedení Soudcovské unie. 

Pokorná/Lasák/Kotásek a kol. 

Obchodní společnosti  
a družstva. 2. vydání

   2022  I  vázané  I  520    I  990 Kč

   obj. číslo AI26

Včetně poslední významné novelizace ZOK

Nové vydání učebnice podává výklad právní úpravy  
obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po refor-
mě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou 
a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích, 
ale i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších 
soudů. Pedagogickým cílem autorů bylo přiblížit studentům 
praktickou aplikaci právní úpravy. Text je proto seskupen 
do tematických celků, které zdůrazňují různé pohledy  
na právní úpravu – pohled společníka, obchodního 
partnera, i věřitele. V samostatné části je obsažen výklad 
o postavení obchodních korporací na kapitálovém trhu.
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Jiří Remeš

Praktický úvod do civilního 
řízení sporného
 

2022  I  brožované  I  464   I  890 Kč

   obj. číslo PP163

Unikátní publikace

Tato, v českém prostředí unikátní publikace se zabývá výluč-
ně praktickou stránkou civilního sporného řízení. Komplexně  
a prakticky se zaměřuje například na náležitosti žaloby, 
doručování, přípravu jednání a kvalifikovanou výzvu, dokazo-
vání, koncentraci řízení, procesní břemena a poučení  
o nich, druhy rozsudku a jeho náležitosti, odvolání a dovo-
lání, poplatkovou agendu. Jedná se o praktickou procesní 
příručku umožňující zajistit hladký průběh řízení či učinit 
kvalifikované podání s velkou nadějí na úspěch, a naopak  
se vyvarovat některým častým chybám.

 

Dvořáková (Havlíčková)/Králová

Cestovní právo 
2. vydání

 

2022  I  brožované  I  632    I  1 290 Kč   

  obj. číslo PP154

Nejrozsáhlejší publikace o cestovním ruchu v ČR

Jedná se o nejrozsáhlejší právní publikaci věnovanou právu 
souvisejícímu s cestovním ruchem v České republice. Text pra-
cuje se zněním relevantních právních předpisů k dubnu 2022. 
Zohledňuje důležité novely zákona o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 
ruchu z roku 2018 a 2021 i novelu zákona o dani z přidané 
hodnoty, účinnou od 1. 1. 2022. Zapracovány jsou také 
právně problematické situace z doby pandemie covid-19. 
Tematika je vysvětlena s přihlédnutím k českým, zahraničním 
i unijním rozsudkům a praktickým zkušenostem autorek.

Čtenář se dozví, jaké právní podmínky je potřeba splnit pro 
jednotlivé druhy podnikání v cestovním ruchu, jaké smlouvy 
je potřeba uzavřít se zákazníky a s obchodními partnery, 
jaká práva a povinnosti z nich vyplývají a jaké jsou následky 
porušení povinností. Stěžejním tématem je zájezd a jeho 
regulace. Podrobně je však popsána také problematika 
ubytování, dopravy, nájmu, jiných služeb cestovního ruchu 
nebo pojištění.

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Furková/Veselý/Chodúr/Štěpánová

Obecně závazné vyhlášky  
v praxi obcí
 

2022  I  brožované  I  472   I  990 Kč

   obj. číslo PP166

Obecně závazné vyhlášky komplexně

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen 
s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to 
je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, 
které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři 
uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou 
obecní vyhlášku a rovněž upozorňují, čemu by se měly obce 
s ohledem na judikaturu Ústavního soudu vyvarovat. Kniha 
čtenáře komplexně seznamuje s místními záležitostmi veřej-
ného pořádku, s provozováním hazardu, aktuální úpravou 
místních poplatků či nově zavedenou podobou odpadového 
hospodářství obcí.

Autoři, kteří se obecní normotvorbě dlouhodobě věnují, mohli 
při jejím psaní zúročit své dosavadní bohaté zkušenosti, 
získané při své pracovní činnosti na Ministerstvu vnitra, které 
vykonává dozor nad zákonností obecně závazných vyhlášek.
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Ježdík/Beran/Pěnčíková

Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Komentář
2022  I  vázané v plátně  I  448    I  1 290 Kč  I  obj. číslo BK91

Komentář předkládá ucelenou orientaci v problematice ve všech podstatných souvislostech. Kromě nezbytného teoretického 
výkladu poslouží především praktickým potřebám pojišťovacího zprostředkovatele. Ti, kteří uvažují o zahájení této činnosti, 
získají orientaci ve formách zprostředkování pojištění a zajištění a v podmínkách pro zahájení a výkon této činnosti. Prak-
tikující pojišťovací zprostředkovatelé si odnesou podněty k řádnému naplňování zákonem upravených pravidel distribuce, 
se zvláštním důrazem na pravidla jednání se zákazníkem. Pracovníci pojišťoven si rozšíří svůj odborný obzor o pohled  
z perspektivy pojišťovacího zprostředkovatele. 

Jan Vučka

Právní psaní. 2. vydání
2022  I  brožované  I  224   I  450 Kč  I  obj. číslo PP183

Druhé vydání velmi úspěšné publikace nabízí průvodce formálními náležitostmi i stylistikou, ale zejména způsoby, jak učinit text 
srozumitelnější a přesvědčivější. Správná struktura dokumentu, nejlepší načasování argumentu, vhodná a nevhodná slova, aby 
text co nejlépe zapůsobil – to vše je rozvedeno a ukázáno na reálných příkladech. Nechybějí upozornění na nejběžnější chyby 
v právních dokumentech a návody na obranu před různými typy argumentačních faulů.

David Falta

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví
2022  I  brožované  I  128   I  390 Kč  I  obj. číslo PP165

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za 
vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor 
mimo jiné věnuje problematice řádné specifikace předmětu díla, technických norem, zákonné odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost, jednotlivých druhů vad díla a jejich uplatňování vůči zhotoviteli. 

Králíčková/Hrušáková/Westphalová a kol.

Rodinné právo. 3. vydání
2022  I  vázané  I  416    I  870 Kč  I  obj. číslo AI28

Třetí, podstatně přepracované a aktualizované vydání učebnice rodinného práva reaguje na poměrně rozsáhlou novelu 
občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv. dětských dlužníků. V učebnici uváděné modelové příklady a právní 
věty vycházející z ustálené soudní praxe přispívají k pochopení poměrně složité a komplexní materie věnované nejen rodin-
nému právu, ale i jeho procesním aspektům a širším souvislostem. Erudovaní autoři čtivě a srozumitelně psané učebnice, 
působící na právnických fakultách Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity 
v Plzni, psali svoje texty nejen pro vysokoškolské studenty, ale i pro odbornou právnickou veřejnost.
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Alexander Kult

Tvorba a distribuce pojištění osob
2022  I  brožované  I  264     I  490 Kč  I  obj. číslo EPI144

Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním informačních 
povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy. Autor v úvodu vysvětluje terminologii 
pojistného práva a upozorňuje na specifika jednotlivých produktů pojištění osob, což je zejména investiční a kapitálové 
životní pojištění a pojištění úrazu a nemoci. Dále autor analyzuje pravidla tvorby pojistného produktu, a to s ohledem na 
nařízení POG, zákon o pojišťovnictví a směrnici Solventnost II. Rozebírá i pravidla distribuce pojištění a poskytuje ucelený 
výčet informačních povinností, které jsou s pojištěním osob spojeny.
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Jan Šamlot

Výkon soudního smíru
2022  I  brožované  I  140    I  320 Kč  I  obj. číslo EPI150

Publikace pojednává zejména o kvalifikaci soudního smíru jako exekučního titulu, jeho zvláštnostech, vykonatelnosti  
a samotném výkonu v tuzemském i přeshraničním kontextu. Zejména přeshraniční přesah tohoto právního institutu je 
přitom důležitý. Každý stát totiž na soudní smír nahlíží svým procesním pojetím odlišně; přitom to, zda a jakým způsobem 
následně soud takový smír schvaluje, má zásadní význam pro jeho uznání a výkon v jiném státu. Autor se danou problema-
tikou zabývá komplexně, přičemž zohledňuje rovněž právo Evropské unie, stejně jako režim uznávání a výkonu soudních 
smírů podle multilaterálních a bilaterálních mezinárodních smluv.

Hynek Růžička

Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy
2022  I  brožované  I  208    I  450 Kč  I  obj. číslo EPI151

Publikace představuje v České republice vůbec první práci, která uceleně a komplexně pojednává o právním postavení 
profesionálních sportovců v českém právním řádu a zkoumá profesionální sportovní smlouvy uzavřené mezi profesionálními 
sportovci a sportovními kluby. Publikace nabízí hodnocení současného stavu jednak pohledem českého práva, zejména ob-
čanského a pracovního, a jednak práva Evropské Unie. Autoři se také věnují sportovním smlouvám uzavíraným s nezletilými 
a institutu tabulkového odstupného. 

Adam Zítek

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav
2022  I  brožované  I  156   I  450 Kč  I  obj. číslo PP176

Publikace klade důraz na praktické aspekty řešení nejrůznějších problematických záležitostí spjatých se společenstvím 
vlastníku jednotek. Snaží se poctivě hledat odpovědi i na judikaturou dosud neřešené otázky a dát pro tyto případy čtenáři 
použitelná vodítka či řešení. Text je dostatečně přínosný jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost a nabízí odpovědi na 
řadu zásadních otázek, mimo jiné zda má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ, jak se dá vyřešit věčný nepo-
řádek na chodbě, zda jsou v domě potřebné kamery nebo zda lze zakročit proti nečinnému výboru. Autor čerpá z bohatých 
zkušeností své advokátní praxe a rozsáhlé lektorské činnosti.

Jiří Spáčil a kol.

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání
2022  I  vázané  I  352    I  690 Kč  I  obj. číslo AI29

Druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání přináší ucelený výklad. Autorský kolektiv je složený z představitelů 
justice, akademických pracovníků a praktiků. Výklad se týká nejen věcných práv per se, ale rovněž správy cizího majetku 
a veřejných seznamů, zejména katastru nemovitostí. Klíčovou je pasáž věnovaná právu stavby a neoprávněným stavbám 
na cizím pozemku, protože úprava „nového“ občanského zákoníku zcela změnila vztahy mezi stavbami a pozemky,  
když jako stěžejní zvolila zásadu superificies solo cedit. Učebnice obsahuje mnoho příkladů a je doplněna o novou literaturu 
a judikaturu.
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Luboš Brim

Úvod do práva bezdůvodného obohacení
2022  I  brožované  I  120     I  350 Kč  I  obj. číslo SK50

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje 
na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie a praxe 
zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR). Představuje tedy české 
právo bezdůvodného obohacení v evropském kontextu. Současně usiluje o co největší názornost a pochopení látky častým 
využitím příkladů a grafickým znázorněním složitějších třídění.
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