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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Novela insolvenčního zákona
Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu 
insolvenčního zákona. Smyslem novely je zprůhlednění insolvenčního 
řízení, ochrana dlužníků před šikanózními insolvenčními návrhy a 
omezení podvodných společností, které v rámci poskytování služeb v 
oblasti oddlužení profitují z tíživé situace dlužníků. 

AKTUALITY Z JUDIKATURY ČR
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Zápisy korporací do obchodního rejstříku
Nejvyšší soud vydal sjednocující usnesení, jímž postavil najisto 
některé otázky zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku, 
které byly v praxi soudů nižších stupňů rozhodovány rozdílně. Jedná 
se zejména o otázku (i) možnosti vzniku různých druhů podílů ve 
společnosti s ručením omezeným, která se nepodřídila zákonu o 
obchodních korporacích jako celku, (ii) povinnosti zapisovat údaj o 
druhu podílu či kmenových listech, i když společnost má jen základní 
druh podílu a kmenový list nevydává, (iii) možnosti souběhu funkce 
statutárního ředitele a člena správní rady akciové společnosti s 
monistickým systémem a další.
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Jedná se o jednotné kontaktní místo, které jak spotřebitelům, tak 
obchodníkům umožňuje řešení jejich sporů z nákupů po internetu, 
přičemž vlastní řešení sporu probíhá u vnitrostátních subjektů 
alternativního řešení sporů, které si zvolí jednotlivé členské státy

Komplikace s vypovídáním nájemních vztahů
Problematika výpovědí nájmů nemovitých věcí doznala oproti 
předchozí úpravě změn velmi výrazných. Nová právní úprava však 
obsahuje velmi mnoho problémových ustanovení, která mohou 
přinést velké množství sporů. Některými změnami a problémy z toho 
vyplývajícími jsme se zabývali v tomto článku. 
Jednou z oblastí, která s účinností zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „NOZ“) doznala mnoha změn, je nájem a možnosti 
jeho ukončení. Cílem tohoto článku je přiblížit některé významné 
změny týkající se zejména výpovědi z nájmu bytu a prostoru 
sloužícího k podnikání a upozornit na některé problémy z toho 
vyplývající.   

Platforma pro řešení sporů online
Evropská komise v únoru zprovoznila novou platformu, díky níž 
mohou obchodníci a spotřebitelé on-line řešit své spory týkající se 
nákupů na internetu, a to jak nákupů tuzemských, tak přeshraničních. 

Soudy nižších stupňů postupovaly nejednotně při řešení některých 
otázek zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Tento 
stav vyvolával nejistotu zapisovaných osob a zároveň nepřípustnou 
nerovnost, kdy různé soudy řešily stejnou otázku rozdílně.
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